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Editorial 

 

O Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti promove a primeira edição do Jornal O Amaro, bandeira 

de luta da Gestão da Chapa Da luta não me retiro, que se concretiza como mais um recurso - junto aos 

demais meios de comunicação do CAAC (blog, twitter, mural e e-mail) - para a integração necessária 

junto à comunidade discente a quem cumpre representar, enquanto entidade estudantil. 

Consideramos necessário que este espaço seja construído de maneira democrática e participativa, 

onde os estudantes, as iniciativas do Curso de Direito e os movimentos sociais possam ser protagonistas 

de sua elaboração – e não apenas leitores. 

Por esta razão, a primeira edição conta com a redação de dois textos feitos por estudantes da casa, 
Gustavo Barbosa e Túlio Medeiros Jales, escolhidos dentre as demais obras enviadas, em reconhecimento 

à produção e à qualidade literária existente em nosso curso. 

Buscando consolidar a integração entre o CAAC e os projetos de extensão, O Amaro apresenta a 

Coluna das Iniciativas, a qual, nesta edição, tem o Cine Legis, a Justiça Itinerante e a In Verbis mostrando 

o cotidiano de suas atuações e divulgando à comunidade discente o que é produzido durante suas gestões, 

conferindo a publicidade necessária ao justo reconhecimento da importância de suas atuações para o 

Curso de Direito. 

Além destes textos, no corpo do Jornal há a programação dos eventos acadêmicos dos projetos de 

extensão durante este semestre, para que os estudantes possam ter conhecimento e assim participar e 

prestigiar a produção acadêmica interna de nosso Curso.  

Por considerarmos legítimas as mobilizações e organizações dos movimentos sociais, enquanto 
formas de luta pelo acesso e concretização de seus direitos, O Amaro lhes reserva uma coluna, para 

trazerem à universidade as suas bandeiras de luta e princípios, rompendo os muros que dividem a 

sociedade de nossas salas de aula, sendo conferido o espaço, nesta edição, ao MLB – Movimento de Luta 

nos Bairros, Vilas e Favelas. 

Por fim, no mês de Julho, ocorreram dois eventos nacionais: o XXXI ENED (Encontro Nacional 

de Estudantes de Direito) e o I ENEDEx (Encontro Nacional de Estudantes de Direito Extensionistas), 

ambos na Universidade de Brasília, tratando acerca do ensino jurídico e do papel político do estudante de 

Direito na sociedade. 

Membros do Centro Acadêmico e representantes dos projetos de extensão de nosso curso 

participaram dos eventos e contam, em seus textos, o que foi produzido, debatido, as articulações 

formadas e as experiências desenvolvidas durante os encontros. 

Os textos também serão disponibilizados no Blog do CAAC 
(www.amarocavalcanti.wordpress.com). 

Esperamos que todos gostem e possam contribuir com a continuação deste trabalho, enviando 

textos para serem publicados, recomendações, críticas, sugestões e deste modo possamos construir junto 

ao alunado um espaço democrático onde os estudantes se sintam, de fato, representados e representantes. 

Dessa luta não nos retiramos. 

Lucas Sidrim 

Diretor de Comunicação do CAAC 

“Até que tudo cesse, nós não cessaremos” 

 

 

 
 

http://www.amarocavalcanti.wordpress.com/


O CAAC no ENED 2010 e o ressurgimento da FENED 

 
Ato público realizado durante o ENED 

Em 2009, após o ENED realizado em Belém, o futuro, tanto da FENED como dos próximos 

ENED´s, era incerto. A crise que havia se instalado há alguns anos no movimento estudantil nacional de 

Direito chegava ao seu auge e ninguém sabia ao certo o que poderia acontecer. No entanto, antes de 

continuar essa estória que terminou há alguns dias em Brasília, uma pergunta precisa ser respondida: 

você sabe do que eu estou falando e qual a importância disso para nós, estudantes de Direito? ENED, 

FENED, CONED, são tantas siglas que é provável que a resposta seja negativa. Então, comecemos do 

começo, para o bem da obviedade. 

 O ENED – Encontro Nacional de Estudantes de Direito – é o maior espaço de debate e 

integração entre estudantes de Direito do Brasil. É composto por atividades das mais diversas, entre 

oficinas, painéis, mostra de trabalhos científicos, ato público, atividades culturais, fóruns de atividades 

de extensão, CONERED´s, Plenária Final e espaços autônomos de organização e discussão. Um dos seus 

principais objetivos é organizar os/as estudantes de Direito em suas lutas  e reivindicações, na 

perspectiva da construção de uma nova sociedade, mais justa e igualitária. Ocorre geralmente em julho, 

em uma cidade definida no ENED anterior, respeitando a rotatividade das regiões. 

 O ENED integra a estrutura da FENED – Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Essa 

Federação foi fundada no XVII ENED, em 1996. Ela representa todos os/as estudantes de Direito do país 

e é gerida por uma CONED – Coordenação Nacional dos Estudantes de Direito – eleita sempre na 

Plenária Final dos ENED´s. A CONED gere a FENED com o auxílio e participação direta dos Centros e 

Diretórios Acadêmicos que comparecem aos CONERED´s – Conselhos de Entidades Representativas dos 

Estudantes de Direito – que ocorre cinco vezes durante a gestão da CONED, em diferentes regiões do 

país. 

 Agora que acredito que já tenham uma boa noção do que significa tantas siglas e também de 

sua importância, voltemos à estória. 

 No ENED de Belém a Plenária Final simplesmente não aconteceu. A atividade mais importante 

do ENED onde seria eleita a nova CONED, assim como onde seria o próximo ENED, simplesmente foi 

suprimida da programação. Em decorrência, foi marcada uma plenária nos dois meses seguintes ao 

ENED. Dessa vez a plenária não só não aconteceu, como foi realizada uma plenária escondida apenas 

com os grupos que pretendiam dominar a direção da FENED. Ou seja, democracia era uma palavra que 

não existia no vocabulário desses grupos. 

 Em reação a tudo isso, surgiu um novo grupo de diversos Centros e Diretórios Acadêmicos 

dispostos a reconstruir o que a FENED foi uma dia: uma entidade verdadeiramente representativa e 

democrática, reconhecida nacionalmente por sua postura de luta na defesa dos interesses dos 

estudantes. 

 Assim, esse grupo, que é a esmagadora maioria dos CA´s e DA´s do Brasil, se organizaram em 

uma Comissão Gestora e definiram Brasília como a sede do ENED desse ano. E é claro que desse novo 

capítulo que seria escrito da história da FENED, o CAAC não poderia ficar de fora. 



 Como resultado desse ressurgimento, aconteceu de 11 a 18 de julho o 31° ENED, com o tema 

“O Direito entre a Razão e a Sensibilidade”. A proposta visava debater o nosso atual ensino jurídico, 

colocando em foco a sua característica dogmática e desumanizadora. Apesar de estarmos desde o início 

na construção desse encontro, nossas expectativas foram e muito superadas. 

 Os painéis de debates contaram com a presença de excelentes palestrantes, que trouxeram 

visões inovadoras ao que estamos acostumados a ouvir na área jurídica. A própria temática de cada 

painel já se propunha ousada. O primeiro painel teve como tema “Saindo da caverna: pela sensibilização 

e reforma da educação jurídica”. O grande destaque ficou para a professora de Direito da UNB Bistra 

Stefanova, que propôs a utilização da arte nos cursos de Direito como método para um ensino mais 

sensível e humanizador. 

 O segundo painel trazia como proposta “Abrindo a Caixa de Pandora: a realidade seletiva do 

sistema criminal”. A grande injustiça criminal que impera em nosso país, em que a criminalização da 

pobreza é rotina nos sistemas punitivos, entrou em foco nos debates.  

 No dia seguinte, tivemos o terceiro painel, que a meu ver foi o mais interessante de todos: 

“Através do Espelho: reconhecendo-se na dignidade do outro”. Em um país de tamanho continental em 

que a diversidade é a regra, urge reconhecermos as diferenças existentes e para além dela, 

reconhecermos que nossa dignidade depende do respeito à dignidade do outro. O grande destaque do 

painel ficou para Douglas Gomes, graduando do curso de Serviço Social, trazendo outra visão para o 

debate jurídico e, principalmente, para Betinho, militante pelos direitos humanos, que nos trouxe toda a 

carga e peso da pedagogia libertadora de Paulo Freire. 

Após cada painel, ocorreram grupos de trabalhos no quais os estudantes debateram de forma 

aprofundada cada temática exposta e proporam encaminhamentos de ação para a FENED.   

 Sem dúvida a qualidade das palestras e debates, além do clima de construção de algo novo foi 

o forte desse ENED. Mas o que realmente quebrou nossa insensibilidade de estudantes de Direito e nos 

fez acreditar que podemos modificar o péssimo ensino que hoje se tem em todas as faculdades de 

Direito espalhadas pelo Brasil foi o ato público realizado na quarta-feira, dia 14 de julho. 

 Imaginem: mais de 300 estudantes de todo o Brasil, com cartazes, faixas, rostos, corações e 

almas pintadas de esperança gritando, pulando, dançando nas ruas de Brasília rumo ao Ministério da 

Educação, exigindo uma educação jurídica de qualidade, sensível, emancipatória e não mercantil. E não 

apenas isso, para mostrar com ação o que estávamos propondo, uma grande peça ao ar livre foi 

encenada em frente ao Ministério, ao lado da figura emblemática de Paulo Freire. Fotos e vídeos podem 

facilmente ser encontrados na internet. Vocês entenderão do que estou falando. Como resultado tanto 

o MEC como a OAB nos recebeu em reunião para conhecerem nossa pauta de reivindicações. 

 No último dia de ENED foi realizada a plenária final. Além do documento final que direcionará 

as atividades do movimento estudantil nacional de Direito (em breve disponível em nosso blog), 

também foi eleita a sede para o ENED de 2011: a cidade de São Paulo. A CONED também foi eleita e será 

composta pelas representações das seguintes Universidades: UFES, UFS, UFPEL, UFRN, UNICAP, UNIFAP, 

UFPI, UNB, PUC-PR, UFRGS. Como podem ver o CAAC agora estará trabalhando pelo movimento 

estudantil nacional de Direito. 

 De tudo isto, o que posso dizer é que uma nova esperança se abre para o futuro do ensino 

jurídico do país. E que essa esperança vem com uma certeza: o CAAC não fugirá da construção desse 

futuro, seja contribuindo na formação de um movimento estudantil nacional forte e participativo, seja 

na proposição e na efetivação de uma nova grade para o nosso curso que contemple tudo o que foi 

discutido no ENED. Uma grade crítica, emancipadora e menos dogmática, afinada com os interesses da 

sociedade. 

 Essa é a certeza que temos. Pois dessa luta o CAAC não se retirará jamais. Afinal, até que tudo 

cesse, nós não cessaremos. 

 E você? 

Pedro Feitoza 

Vice-Diretor de Formação Política do CAAC 



A participação da UFRN no I ENEDEX 
 

Entre os dias 12 e 14 de Julho aconteceu o I ENEDEx – Encontro Nacional de Estudantes de 

Direito Extensionistas -, na Universidade de Brasília, evento independente e concomitante ao ENED 

(Encontro Nacional de Estudantes de Direito), que reuniu programas de extensão de todo o país com o 

intuito de debater a prática extensionista e as problemáticas que lhe envolvem. 

 Composto por 21 iniciativas, o I ENEDEx teve sua programação dividida em palestras, dinâmicas 

de apresentação dos projetos e de seus integrantes e uma Plenária Final, a qual elaborou um 

documento acerca da definição da extensão, junto a demandas e propostas de sua melhoria por todo o 

Brasil – documento que será apresentado ao MEC, a ANDIFES e às reitorias das universidades. 

 O evento surgiu da necessidade de fomento e problematização da Extensão, componente 

indissociável do tripé que sustenta e diferencia a Universidade, considerado essencial ao rompimento 

dos muros da instituição, alcançando a sociedade enquanto cumpridora de sua função social. 

 Sendo assim, o atual reitor da UnB, José Geraldo de Sousa Junior, abriu o evento com a palestra 

acerca da seguinte temática: “Papel político do Direito a partir da extensão universitária”, a qual foi 

sucedida por um debate com os extensionistas, a partir das práticas constatadas em suas instituições. 

 No segundo momento, todos os projetos inscritos no evento se apresentaram, mostrando seus 

objetivos, metodologia, áreas de atuação, núcleos, parcerias com movimentos sociais e órgãos públicos 

e privados – espaço no qual a UFRN foi representada pelo Programa de Educação Popular em Direitos 

Humanos Lições de Cidadania, o qual apresentou seus quatro núcleos, a parceria com o MLB e o MST, a 

metodologia de Paulo Freire e os problemas encontrados nas comunidades onde atua, bem como as 

dificuldades da prática extensionista dentro da Universidade, explorando a questão dos orientadores. 

 Após as apresentações, foram formados grupos menores que atuam em eixos temáticos 

correlatos, para que houvesse a comunhão de experiências, espaço onde articulações foram firmadas e 

que contou com a presença de iniciativas de respaldo nacional, como a UVE – Universitários vão à escola 

(UnB); Promotoras Legais Populares (UnB); CAJU (Centro de Assistência Jurídica – UFCE); Direito e 

Cidadania (UFPR); Direito e Movimentos Sociais (UFRJ), dentre outros. 

Por fim, houve a Plenária onde o documento foi elaborado em conjunto por todos os 

programas componentes e se firmou a necessidade de a extensão cumprir a função social da 

universidade, ter uma atuação dialógica e contínua com a comunidade, de respeito e horizontalidade, 

através de uma prática emancipatória que aja em prol da afirmação dos membros das comunidades 

como sujeitos históricos, ativos e transformadores das realidades sociais em que estão inseridos e nelas 

se compreendem. 

 A presença no I ENEDEx ressaltou a necessidade de a UFRN fomentar fóruns de discussão 

acerca da prática extensionista – para debater sobre sua importância para a formação do estudante; sua 

contribuição para a formação de profissionais-cidadãos; o papel do estudante no contexto social de 

desigualdades e opressões; as políticas institucionais de fomento à extensão e; as dificuldades 

enfrentadas pelos projetos e a busca por suas soluções. 

 O I Manifesto Extensionista, documento resultante da Plenária Final do evento, está 

disponibilizado nos blogs do Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti 

(www.amarocavalcanti.wordpress.com) e do Programa Lições de Cidadania 

(www.programalicoesdecidadania.blogspot.com). 

Lucas Sidrim 

Secretário do Programa Lições de Cidadania 
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Coluna das Iniciativas do Curso 

 

Justiça Itinerante 
 

Iniciou-se este ano o projeto de extensão Justiça Itinerante, que visa aproximar o alunado do 

curso de Direito da UFRN à população, prestando serviço de atendimento e orientação jurídica.  

O projeto funciona da seguinte maneira: os alunos participantes dirigem-se a um bairro da 

cidade onde a população, previamente avisada da disponibilização do serviço, os procura para 

orientação jurídica.  

Caso seja necessário o ajuizamento de uma ação para que o problema apresentado seja 

solucionado, o cidadão é encaminhado à Pratica Jurídica da UFRN. 

Qualquer aluno pode participar, independentemente do período em que esteja. 

A primeira atuação ocorreu no dia 26 de junho, no bairro de Felipe Camarão. Todos os que participaram 

acharam a experiência extremamente válida. Importante ressaltar que grande parte dos participantes 

estava entre o primeiro e quinto períodos. Paralelamente as atuações nos bairros, são organizadas 

aulas de orientação aos participantes do projeto. 

A primeira delas foi ministrada pelo Professor Marco Bruno Miranda, no dia 02 de agosto, 

abordando os temas Direito imobiliário e Direito previdenciário. 

Aquele que deseje se inscrever ou obter quaisquer outras informações pode enviar um e-mail 

para justicaitinerante@hotmail.com, informando nome completo, período, matrícula e telefone para 

contato. 

O projeto apresenta uma ótima oportunidade para um contato com a prática de nossa futura 

profissão, pois mesmo os estágios não costumam proporcionar o contato direto com os clientes, 

limitando-se à confecção das peças. 

Por fim, é importante ressaltar que o envio dos dados não vincula de maneira alguma o aluno, 

de maneira que não fica obrigado a participar das atuações. Enviar o e-mail com os dados para a 

inscrição cadastra o aluno em uma lista para receber as informações sobre as atuações e, caso o aluno 

participe, recebe o certificado daquela atuação. 

 

Revista Jurídica In Verbis 
 

Este ano a Revista Jurídica In Verbis completa 15 anos, consubstanciando-se em projeto no qual 

o respeito e a admiração foram conquistados ao longo de sua existência. Reiteramos a importância dos 

nossos discentes como protagonistas na qualidade material que conseguimos apresentar todos os 

semestres. Para que estejamos sempre numa indiscutível qualidade, muito é feito pela Comissão 

Editorial.  

Nesse momento, já terminamos a organização para a divulgação da Seleção Material dos artigos para a 

próxima edição, isto é, já consta em nosso site os títulos e os nomes dos respectivos autores dos artigos 

que passaram pelo crivo do nosso abalizado Conselho Editorial, que julgou quais foram as produções 

aptas à publicação. No que tange ao evento de lançamento, estamos em fase conclusiva de negociação 

com o palestrante, a divulgação do nome ocorrerá juntamente com as outras informações sobre o 

evento de 15 anos, especial como a data pede.  O palestrante é renomado e com um conhecimento 

digno de todos os demais que já passaram por nossos eventos, sem falar em outros benefícios que 

proporcionaremos ao público presente.  

 A procura por patrocínios também figura entre nossos objetivos atuais. O contato com nossos 

parceiros já está em andamento para que possamos repetir as parcerias bem sucedidas de outras 

edições. 

mailto:justicaitinerante@hotmail.com


Paralelamente, continuamos a trabalhar no processo de digitalização do nosso acervo histórico, 

tudo com acuração para que possamos disponibilizar as edições anteriores com grande qualidade 

gráfica. Portanto, estamos nos movimentando para que o melhor seja oferecido a você, aluno de 

Direito, que merece um periódico de qualidade. 

 

Cine Legis 

  
O Cine Legis parte da idéia de buscar na linguagem cinematográfica um instrumento para que a 

cultura jurídica possa ser discutida de forma descontraída, despertando em alunos do Curso de Direito 

(já desde os calouros) e do Ensino Médio de Escolas da rede pública de ensino interesse nas questões 

jurídicas e éticas que são diariamente enfrentadas pelos protagonistas do Direito, instigando-lhes a 

refletir, inclusive, sobre o processo de transformação gradual dos valores difundidos na sociedade.  

Recentemente foi realizada seleção dos novos integrantes e, atualmente, com vinte e quatro 

integrantes e quatro professores do Curso de Direito da UFRN, divididos em três grupos temáticos: 1) O 

compromisso social do profissional do Direito; 2) O Direito de Família e a crise dos valores; 3) Direitos e 

garantias fundamentais. De cada grupo, um dos alunos é destacado, especificamente, para os assuntos 

da extensão, e outro, para a pesquisa.  

Assim sendo, o projeto abarca o tripé do ensino universitário: o ensino em si, a pesquisa e a extensão. 

Abrange o ensino por contar com monitores remunerados vinculados às disciplinas envolvidas no 

projeto. Por sua vez, a pesquisa se perfaz no estudo dos temas a serem debatidos na própria extensão, 

bem como na apresentação de trabalhos em congressos científicos – na forma de pôster, comunicação 

oral, mesa redonda e mini-cursos. 

Já a dinâmica da extensão engloba reuniões semanais articuladas por monitores com os alunos 

extensionistas, analisando as temáticas a serem abordadas em cada filme. Paralamente, mantém-se 

contato com as escolas escolhidas para viabilizar sua exibição, dia em que se travará ampla discussão 

sobre as questões eleitas. Ao longo do ano, são realizadas mostras com os filmes analisados, abertas a 

toda a sociedade, em amplo auditório, e fomentadas as discussões entre os participantes e convidados 

especiais, de formações e experiências profissionais diversas inclusive, em torno da temática principal, 

especialmente voltada para o debate dos direitos humanos e da concretização da justiça. Os monitores 

organizarão, ainda, no decorrer do ano, sessões de cinema periódicas, realizadas em instalações da 

UFRN e voltadas ao corpo discente de maneira integral. Também nestas ocasiões, os grupos e seus 

respectivos monitores apresentarão seus trabalhos e conduzirão as discussões, de maneira a 

aperfeiçoar sua expressão verbal e seu conhecimento para intervir na sociedade em que está inserida a 

Universidade.  

Dessa forma, o Cine Legis pretende lançar mão de uma das artes com maior permeabilidade 

social - o cinema - para fazer ver à comunidade as vicissitudes dos profissionais jurídicos, a importância 

do engajamento social para a efetivação de seus direitos e a necessidade de reflexão sobre os próprios 

atos, com vistas à construção de uma sociedade justa e solidária. Por outro lado, os estudantes de 



Direito são convidados a enxergar, mediante atividade com marcante caráter interdisciplinar, já que 

aborda temas sobre Ética, crise dos valores, Ciência Política e Sociologia que interagem com a Ciência 

Jurídica, que seus estudos não devem se limitar à mera contemplação da lei e de contratos, e sim ser 

aplicados no meio social, para o incremento da perseguição do bem comum. 

 

Coluna dos Movimentos Sociais 

Por que lutar pela reforma urbana e pelo socialismo 
 

O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) completou em 2009 seu décimo ano de 

existência. Durante esse tempo consolidou-se como um dos principais movimentos de massas na luta 

pela reforma urbana no Brasil, organizando o povo pobre que vive nas cidades brasileiras para defender 

seus direitos e lutar por um país sem desemprego e fome, um país socialista. 

No Brasil, 7,9 milhões de famílias estão excluídas do acesso à moradia digna. Nas cidades 

brasileiras, homens e mulheres, jovens, adultos, crianças e idosos vivem como animais, comendo 

comida estragada do lixo e morando em casebres de papelão ou debaixo das pontes. De acordo com 

estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2020, 55 milhões de brasileiros viverão em 

favelas. 

Essa realidade é vivida principalmente pelo povo pobre, em especial nas regiões metropolitanas 

do país. Somente na região Nordeste, 4,4 milhões de moradias sofrem com a falta de água, esgoto, 

coleta de lixo e energia elétrica. 

Atualmente, quase metade da população (83 milhões de pessoas) não é atendida por sistema 

de esgoto; 45 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável; nas zonas rurais, mais de 80% das 

moradias não são atendidas por redes de abastecimento de água e 60% dos esgotos do país são 

lançados diretamente nos mananciais de água. 

Ao mesmo tempo, o número de domicílios urbanos vagos vem crescendo no Brasil. Entre 1991 

e 2000 houve um aumento de 55% (em 2000 havia 4,6 milhões de domicílios vagos). Nas regiões 

metropolitanas do Sudeste os imóveis vagos são em número superior ao déficit habitacional. No Brasil, 

21 milhões de pessoas moram em imóveis alugados, o que representa 17% do total de domicílios 

existentes. 

A crescente miséria que toma conta do país, a existência de cerca de 20 milhões de 

trabalhadores desempregados e a ausência de uma política habitacional que priorize o atendimento da 

demanda entre o povo pobre, tem levado uma parcela significativa da população a viver em favelas e 

ocupações irregulares.  

De fato, entre 1991 e 1996 houve um aumento de 16,6% (557 mil) do número de domicílios em 

favelas; entre 1991 e 2000 o aumento foi de 22,58% (717 mil). De acordo com o Censo do IBGE, em 

2000 havia no Brasil 3.905 favelas, totalizando 1.644.266 domicílios. 

Essa realidade nacional também se reflete no Rio Grande do Norte e em Natal, hoje o déficit 

habitacional no RN é de 160 mil no estado que tem cerca de 3,5 milhões de habitantes e apenas 35% do 

estado estar saneado, em Natal temos um déficit de 30 mil famílias sem teto se somamos com os 

domicílios precários chegaremos aos 40 mil famílias chegando num total de cerca 160 mil pessoas não 

tem moradia digna, numa cidade com cerca de 900 mil habitantes. Ao mesmo tempo temos cerca de 24 

mil imóveis fechados, dezenas de terrenos servindo apenas para a especulação imobiliária, mesmo hoje 

tendo instrumentos jurídicos que garantam a desapropriação de terrenos para fins de moradias 

populares (Estatuto das Cidades).  

O MLB nesses 07 anos de existência no RN já obteve várias conquistas fruto das lutas 

organizadas através de ocupações, em terrenos, mobilizações de ruas e muita organização conquistem 

fundar os conjuntos habitacionais: Leningrado: 448 famílias, Emanuel Bezerra dos Santos: 280 famílias, 

Santa Clara 198 famílias, Djalma Maranhão 180 famílias, ainda temos o conjunto habitacional Nizia 



Floresta com 176 famílias que serão beneficiadas, além da urbanização das favelas Detran e Vilma Maia 

(Av. Mou Gouveia), e ainda temos duas ocupações: 08 de outubro Ernesto Che Guevara e Anatalia de 

Souza Alves as duas com 250 famílias.  

Toda essa situação é resultado do sistema econômico existente no país, o capitalismo, que 

explora e oprime os trabalhadores brasileiros em benefício de uma minoria de capitalistas e 

latifundiários.  

Não restam dúvidas de que esse sistema tornou impossível uma reforma urbana que resolva os graves 

problemas de nossas cidades. Afinal, como podemos acabar com a falta de moradia, saneamento, 

transporte público e com a violência que toma conta das cidades brasileiras se no Brasil a grande 

maioria das fábricas, dos prédios e terrenos, dos sistemas de transporte e do dinheiro está nas mãos de 

algumas dezenas de famílias capitalistas? Pode o povo trabalhador ter uma vida digna, quando os ricos 

concentram em suas mãos todas essas riquezas? 

Portanto, ser conseqüente na defesa da reforma urbana é também, ao mesmo tempo, 

defender o fim do capitalismo e a sua substituição pelo socialismo. 

Entendemos o socialismo como um sistema econômico e social oposto ao capitalismo. No 

capitalismo a terra, as fábricas, os supermercados, as máquinas, os edifícios, as lojas pertencem a um 

pequeno número de pessoas, os capitalistas. Já no socialismo, todas as riquezas produzidas são 

propriedades dos trabalhadores e colocadas a serviço do povo. A propriedade privada dos meios de 

produção desaparece e, com ela, a divisão da sociedade entre ricos e pobres. 

Travamos a luta pela reforma urbana, e principalmente pelo Socialismo e não apenas pela 

moradia, e sim por melhores condições de vida para o nosso povo, onde possamos ter transporte 

público gratuito e de qualidade, saúde, educação, lazer, cultura etc. 

Para que tudo isso aconteça, o povo pobre depende principalmente de sua união e da sua luta. 

Para vencer essa batalha os trabalhadores necessitam estar bastante unidos. Não vai ser uma luta fácil, 

mas venceremos porque somos milhões e milhões contra apenas algumas centenas de exploradores. 

Portanto, lutar pela reforma urbana e pelo socialismo é a principal bandeira do MLB. 

Wellington 

Coordenador estadual do MLB 

 

Coluna dos estudantes 
 

 

Os 10 mandamentos revistos e atualizados para o estudante do curso de 

Direito da UFRN 
 

1º Publique ao menos um artigo durante o curso, de preferência em algumas de suas revistas 

(In Verbis, Realidades, Fides ou livros/revistas do Lições de Cidadania e do PRH-36). Prestigiar a 

produção intelectual do curso é importantíssimo para a consolidação de sua pesquisa e de sua produção 

de conhecimento. 

2º Procure participar da maioria dos projetos de extensão do curso, ao menos como 

extensionista. Escolha o(s) que mais se identifica para fazer parte de seu staff efetivo, envolvendo-se em 

atividades administrativas, acadêmicas e de pesquisa. Há projetos e bases que podem, inclusive, auxiliá-

lo na realização do item anterior. 

3º Participe de eventos acadêmicos – Semana do CCSA, Congresso de Iniciação Científica, SBPC 

-, principalmente se lhe for dada a oportunidade de expor os frutos de sua pesquisa em banners e 

comunicações orais. Não leve muito a sério os congressos cinematográficos que trazem ministros como 

palestrantes. São horas de extensão que você pode conseguir de forma mais proveitosa, barata e sem 

precisar gastar tanto. 



4º Enfatize sua formação complementar. Mini-cursos, palestras, mesas redondas, aulas magnas 

e eventos promovidos pela Universidade e pelas iniciativas do curso não faltam. Além de possuírem um 

custo benefício maior que os caríssimos e plastificados congressos hollywoodianos do quesito anterior, 

trazem horas que podem lhe fazer falta quando estiver se formando. 

5º Acabe o curso tranqüilo quanto às suas horas de pesquisa extensão. Evite o desespero de 

última hora que acomete a maioria dos formandos em virtude da escassez de horas necessárias para se 

graduar; pior do que não ter uma postura participativa no decorrer do curso é correr constrangedora e 

destemperadamente contra o tempo, participando de qualquer coisa que aparecer pela frente e que 

possa lhe dar as horas que você poderia ter conseguido antes com mais calma e melhor aproveitamento 

e aprendizado. 

6º Procure participar dos eventos esportivos do curso – Juriscopão, Pré-Júris - e também da 

universidade – jogos do CCSA e da UFRN. Mais do que a prática esportiva em si, a inte ração social por 

eles promovida é fator primordial para esse período de sua vida que não deve ser recordado apenas 

pelas atividades de cunho acadêmico, mas também pelas lúdicas e de confraternização. 

7º Aproveite a estrutura que a Universidade lhe oferece, estrutura que diz respeito tanto a 

ambientes de estudo e pesquisa, como as bibliotecas central e setorial, como às atividades esportivas 

acima mencionadas. O parque esportivo da Universidade lhe dá a oportunidade de praticar desde 

esportes convencionais como futebol, basquete e natação, a modalidades não tão usuais como rugby, 

jiu-jitsu e yoga. Basta ter interesse. 

8º Procure estar inteirado sobre os acontecimentos políticos e pedagógicos do curso e da 

Universidade – debates sobre as diretrizes da Reforma Universitária (REUNI), adoção da política de cotas 

sociais, diagnósticos e prognósticos sobre o quadro de professores efetivos, situação dos professores 

substitutos, a questão dos créditos por disciplina, discussões sobre trancamento e aproveitamento de 

matérias, rendimento e dedicação dos professores aos projetos de extensão pelos quais são 

responsáveis, etc. Participar do que acontece ao seu redor e estar informado quanto às suas 

conseqüências para a comunidade acadêmica é dever de todo estudante universitário e, 

principalmente, dos estudantes de direito, visto que estes  no decorrer do curso aprenderão a lidar com 

instrumentos voltados exatamente para a melhoria e o aprimoramento dos interesses da coletividade. 

9º Esqueça, escorrace e defenestre de sua mente o padrão aula-prova ao qual foi submetido 

em toda sua vida estudantil. Todos os pontos acima elencados deixam mais do que claro que a 

passividade que envolveu todos os seus anos de ensino médio e fundamental é completamente 

incompatível com a realidade da Universidade. Evite passar 5 anos – ou mais -freqüentando seus bancos 

apenas para assistir aula. 

10º Esteja ciente que, por mais que se encontre em um ambiente extremamente individualista, 

a vaidade, o narcisismo acadêmico e a insensibilidade social que o caracterizam são da mesma forma 

extremamente incompatíveis com um curso cujo apelo de transformação social é maior do que 

qualquer outro. 

Gustavo Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entre o enxergar e o pensar: 
O que Saramago e Heidegger têm em comum para nos falar sobre a humanidade 

 
Há poucos dias, nos deixou uma das pessoas que melhor soube fazer uso do idioma camoniano 

ao longo de toda a sua saga enquanto língua. José Saramago ajudou a preencher um espaço vazio na 

prosa portuguesa equivalente ao que Fernando Pessoa e o próprio Camões já tinham tratado de ocupar 

na poesia. Pararemos por aqui, entretanto, nas palavras que transmitem os votos de pesar à morte do 

escritor português. Este artigo não tem a intenção de relembrar os vários prêmios recebidos por ele, ou 

mesmo as dezenas de polêmicas que sua obra fez surgir, em episódios que transcendem o meio 

literário. Contudo, é nesse transcender que estará escorada esta apresentação. Devemos lançar um 

olhar filosófico, não apenas literário, sobre uma questão que é colocada pelo português em um de seus 

mais célebres livros: “Ensaio sobre a cegueira”. Que questão é essa? O estado em que se encontra a 

humanidade e para onde nos levará a atual forma com que enxergamos o pensar.  

 A lente escolhida para lançarmos esse olhar é uma daquelas que se quebram ao mais sensível 

manipular. Diz-se isso, claro, não pela fraqueza de suas idéias, mas sim pela imperativa sutileza e 

abertura de pensamento que a filosofia de Martin Heidegger nos exige para entendê-la. Um dos 

principais filósofos do século vinte, este alemão conseguiu trazer a tona inovadoras discussões sobre 

conceitos como os de ser, tempo, pensamento, linguagem, e até sobre a própria filosofia enquanto 

filosofia. Temas que pareciam presos a paradigmas, dos quais Heidegger tentou abrir nossas mentes 

para livramo-nos ao longo de seus numerosos ensaios e discursos. 

 É neste abrir que nossos dois pensadores se encontram. Quando Saramago nos manda abrir os 

olhos para enxergar, emana a mesma ordem de Heidegger quando este pede para abrirmos nossa 

mente para o pensar. Tanto que poderia muito bem ser o inverso: abrirmos os olhos para pensar e a 

mente para enxergar.  Mas para pensar e enxergar o quê? Bem cabe perguntar. Já não pensamos e 

enxergamos normalmente? “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” Nos adverte o mestre de 

Azinhaga. Reparar no que não foi reparado, e pensar no que se esqueceu ser pensado. E o que é isso 

que não pensamos nem enxergamos? Justamente o fato de não pensarmos, segundo Heidegger, ou de 

não enxergarmos, segundo Saramago.  Entremos mais profundamente na obra do filósofo alemão para 

melhor entendermos.  Ao afirmar que o homem não pensa, Heidegger quer dizer que o homem perdeu 

aquela forma de pensamento que lhe é singular, que o diferencia dos outros animais. Esta forma é por 

ele designada de pensamento meditativo, voltado à reflexão, a criticidade; ao invés deste, adotou-se um 

pensamento puramente calculista, lógico, representativo, puramente científico. Uma forma de 

pensamento que nos levou a produzir aquilo que pode causar nossa própria extinção. 

Em entrevista à Folha de São Paulo,em 2008, Saramago afirmou que a idéia de escrever Ensaio 

surgiu com a pergunta feita a si mesmo durante um jantar em Lisboa: “e se fossemos todos cegos?”. 

Seria a resposta por ele achada, todavia, que faria a semente do livro brotar: “Mas já estamos todos 

cegos”. A cegueira do livro é chamada de cegueira branca, diferente da habitual, em que o cego se 

depara com a escuridão. O branco é a soma de todas as cores, a cegueira branca é aquela que tudo vê, 



mas nesse pensar que tudo vê, nada enxerga. O homem não se diferencia dos outros animais por poder 

enxergar, o pensamento é o que o diferencia. Contudo, a cegueira branca do ensaio nos faz voltar a 

viver como entes primitivos, animalescos. É, portanto, uma cegueira de pensamento que se faz 

transparecer através da falta de um sentido.  

 O que a adoção das formas de enxergar e pensar o mundo propaladas pelos autores nos trará? 

Mudança. De que e para onde? Do que deve ser mudado, para onde  

ainda não mudamos. É uma tomada de consciência, um voltar o olhar para onde ele não está 

voltado,um perturbar-se com o que perturba. Ambos buscam atingir a essência do que o homem 

nasceu para ser, mas que em seu caminho desviou-se para o que se tornou. Parece abstrato, porque 

realmente o é. Mais é justamente a falta de nos voltarmos ao abstrato, a não reflexão que leva a 

humanidade para o caminho que trilha hodiernamente.  

 É esse resgate de humanidade que deve ser percebido, pensado, enxergado na correlação dos 

autores postos. Heidegger e Saramago vão cruzar suas idéias em vários outros campos. No ensejo em 

que estamos, porém, não caberia ainda um aprofundamento sobre este outro tema. O que não pode 

deixar de caber é concluir que se entrelaçam de tal maneira a realidade filosófica de um com a literatura 

ficcional de outro, que ambos podem ser designados como caminhos diferentes para que, através da 

reflexão de suas obras, atinjamos um estado de consciência equivalente que nos faça avançar no trajeto 

para encontrarmos aquilo pelo que nos diferenciamos. Uma mostra de que a luta pela alienação diante 

da sociedade a nossa volta começa pela batalha contra a alienação em relação a nossa própria condição 

enquanto humanidade. 

Túlio de Medeiros Jales 

 

Programação dos Eventos Acadêmicos para o 2º semestre 

In Verbis - Este ano a Revista Jurídica In Verbis completa 15 anos, consubstanciando-se em projeto no 

qual o respeito e a admiração foram conquistados ao longo de sua existência. A seleção dos Artigos da 

28ª Edição está pronta e já foi divulgada no site. Os eventos acadêmicos programados para o semestre 

são os seguintes:  

 Evento de Lançamento da 28ª Edição: 

- Inscrições a partir de 18 de agosto. 

- Data prevista: 02 de setembro.   

 Seleção de Colaboradores: 

- Inscrições de 06 a 17 de setembro. 

- Seleção por meio de entrevista: 18 de setembro 

Para mais informações, visite www.inverbis.com.br. 

Revista Fides – A Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade (FIDES) é um periódico 

científico (ISSN 2177-1383), acesso gratuito, voltado para a publicação de trabalhos científicos – e de 

iniciaçõa científica – na área jusfilosófica, envlvendo temas de Filosofia do Direito, Teoria Geral do 

Estado, Sociologia Jurídica, Teoria Geral do Direito, Ética e outros de semlhante orientação. Para o 

semestre 2010.2, estamos definindo algumas atividades: 

 Agosto 

- Lançamento da 2ª edição na internet 

 Setembro 

- Lançamento de edital para a 3ª edição 

 De outubro a dezembro 

- Seminário sobre metoologia do artigo científico 

- Minicurso sobre normas da ABNT para artigos científico 

- Palestra intimista com um jusfilósofo (a definir) 

http://www.inverbis.com.br/


SOI - Este ano, a Simulação de Organizações Internacionais completará 10 anos. Na edição 

comemorativa da X SOI, serão simulados 8 comitês, dentre eles um comitê especial que reproduzirá a 

primeira SOI, ocorrida em 2001, e que será restrito aos veteranos do projeto. Convidamos toda 

comunidade acadêmica a participar da simulação que ocorrerá nos dias 13 a 17 de outubro no Centro 

de Treinamento do SEBRAE. As inscrições serão abertas a partir do evento de lançamento. 

- Mini-cursos: dias 28/08, 04/09 e 11/09, das 9 às 12h, na UFRN 

- Lançamento: dia 18/08, manhã: 09:15 e noite: 19:15, no Setor I, sala F1 

- Abertura: dia 13/10, no Auditório da Reitora - UFRN 

- Simulação: dias 14 a 16/10, no SEBRAE/RN 

- Festa de encerramento: 17/10 

Para mais informações: www.soi.org.br e www.twitter.com/soi_ufrn. 

STC -  Este ano será realizada a XII Simulação de Tribunais Constitucionais. Os participantes já foram 

selecionados e estão participando de mini-cursos oferecidos pela comissão organizadora. Restam vagas 

para a participação como “Ouvinte”, as inscrições serão abertas na semana anterior à simulação. Essa 

edição tem como tema “Royalties do Pré-sal: uma problemática federativa?”. Será simulada uma seção 

de controle de constitucionalidade do STF. 

 XII Simulação de Tribunais Constitucionais: 

- 17 de setembro de 2010. 

- Local: Pleno do Tribunal de Justiça do RN. 

Lições de Cidadania -O Lições de Cidadania, após o término da aplicação de questionários junto às 

comunidades com quem atua, promoverá neste segundo semestre os encontros de educação jurídica 

popular no Conjunto Leningrado, no assentamento Resistência Potiguar e no Presídio de Alcaçuz. 

 Além disto, será aberto novo processo de formação-seleção para membros do Núcleo 

Penitenciário, direcionado aos membros dos Cursos de Direito, Pedagogia e Serviço Social. 

 Haverá um ciclo mensal de eventos promovidos dentro da Universidade com membros dos 

movimentos sociais e das comunidades em situação de vulnerabilidade social com quem atuamos. 

 As datas para todos esses momentos e as demais informações poderão ser encontradas no Site: 

www.programalicoesdecidadania.blogspot.com. 

 E-mail para contato: licoesdecidadania@hotmail.com. 
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Contatos do Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti 

Twitter: www.twitter.com/caac_ufrn 

Blog: www.amarocavalcanti.wordpress.com 

E-mail: centroacademicoamarocavalcanti@gmail.com 
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