
 VIRA VENTO  
     “Era a lei da cora imperial... Mas o tempo muda e do temporal surge o vento bravo...”

Pela apropriação do Conselho pelo movimento estudantil: CRD não é só instância burocrática!
O Coletivo Maio sempre criticou uma prática corriqueira e banalizada na faculdade de direito e em sua  

politica  acadêmica dentro  do CRD:  as  propostas  quantificáveis,  ou seja,  aquelas  que  podem ser  reduzidas  a  
porcentagens de cumprimento ou descumprimento. O Conselho de Representantes Discentes tem o objetivo de 
garantir a qualidade do ensino em nossa Faculdade. Entendemos a importância de pautas pontuais e estruturais, 
mas é possível reduzir qualidade de ensino ao número de bebedouros e à ampliação da conexão wireless?

Para o Coletivo Maio, NÃO. E é percebendo o quanto a instância do CRD, os seus debates e os momentos  
decisórios que a  permeiam têm sido distantes do cotidiano dos estudantes é que o Maio lança sua chapa e 
promove a (re) viração do CRD! À parte de mobilizações e discussões que aconteceram por iniciativas de grupos 
organizados como a Turma Especial  para Assentados da Reforma Agrária, a Divisão de Turmas e a Reforma 
Curricular de 2009, decisões que nos dizem respeito são tomadas pelos representantes discentes sem qualquer  
intento ou preocupação de fomentar e construir debates amplos entre os estudantes. CHEGA! É hora de acabar 
com esse marasmo, vamos provocar a tempestade! Dar voz aos estudantes não é colocar no ponto de pauta de 
uma  reunião  fechada  uma  histórica  reivindicação  estudantil.  A  generalidade  dos  estudantes  deve  ter  a  
possibilidade de construir e se apropriar de todas as suas pautas!

Então, o que há na pauta do dia da faculdade de direito hoje?

Reajuste Curricular

O currículo de nosso curso de direito, da nossa louvada Faculdade, sofreu o processo de Reforma no ano 
de 2009, no intuito de submeter-se aos novos padrões estabelecidos pelo MEC e de modernizar-se. As turmas 
que ingressaram no curso já sobre a égide do novo (mas não tão inovador) currículo já estão cursando o 3º ano e 
até agora não houve um único momento em que as comunidades discentes e docentes de nosso Setor se reuniram 
para avaliar a experiência do novo a qual durante toda sua implementação deveria ser pensada e questionada. O 
Coletivo Maio percebe que está claro que está mais que na hora de este momento ocorrer! Essa avaliação dos  
avanços e retrocessos do novo currículo, que significa para a comunidade acadêmica o abandono do ego inflado 
do criador diante de sua criatura e assim, a abertura do espaço para a autocrítica e para a formulação do que tem 
que ser (re)pensado, (re)estudado e (re)estruturado a partir do experimento que vem sendo esses 3 anos, deve 
culminar com um processo de (re)transformação. É por isso que o Coletivo Maio defende o pautado (re)ajuste 
curricular!

O problema mais evidente de nosso currículo para nós é ele ser regido pela lógica do “aulismo”. Ora, em 
tese, a Universidade não deveria criar constantemente mecanismos para que suas formulações tivessem inserção 
prática na sociedade? Reduzindo, assim, o hiato entre conhecimento e aplicação e, ainda, superando o paradigma  
do ensino reprodutivo? Não é esta a Universidade que nos ensinam como ideal? Mas agora respondam, como se 
dedicar à pesquisa e à extensão tendo que dar conta de 8 disciplinas (esta é a média do número de disciplinas 
obrigatórias previstas na ementa de cada ano de curso, sendo que em alguns anos são 9 e a partir do 3º ano, 
somando-se as optativas pode-se chegar à 12) obrigatórias? Sem esquecer do estágio, que costuma ter carga de 6 
horas por dia! COMO???

Somos socados, entupidos, obstruídos de aulas e mais aulas e dessa forma vivemos a Universidade pela 
metade, aliás, vivemos só um terço da Universidade. Nosso tripé de ensino, pesquisa e extensão está defasado! Só 
há espaço (e tempo) para o ensino em nosso Currículo! Com a Reforma Curricular houve um drástico aumento da 
grade horária do Curso, ressaltado no aumento do número mínimo necessário de disciplinas optativas a serem 
prestadas. Porém, as optativas não são o problema!

Pois  que  são  as  disciplinas  que  mais  instigam  o  estudante  uma  vez  que  o  tornam  protagonista  da 
construção de seu conhecimento e  significam o aprofundamento de um tema de interesse.  O problema é  o 
número  excessivo  de  disciplinas  obrigatórias  a  serem  cursadas!  As  ementas  de  muitas  dessas  disciplinas 
poderiam ser reduzidas, de forma que os temas excluídos delas se tornassem objeto de disciplinas optativas -  
atendendo o anseio dos estudantes que desejam aprofundar-se na matéria. Tal medida supriria outro problema 
que é a carência de disciplinas optativas ofertadas, dada a grande demanda que o novo currículo trouxe. 



Atribuição Didática Objetiva
A cada final de ano, os professores se reúnem para planejar o próximo semestre, dividindo entre eles as turmas e  

as matérias a serem lecionadas. Nesta atribuição didática, os critérios acabam tendendo a questões pessoais e subjetivas.  
Como você sabe, existem matérias mais prestigiadas do que outras, o que torna esta reunião um verdadeiro leilão! Os 
professores com mais tempo na casa acabam ficando com a cereja do bolo, e os demais muitas vezes têm que se virar  
com matérias que não são de sua área.

O mesmo ocorre com as turmas. Alguns professores tem preferência nesta divisão e conseguem seguir uma  
turma por vários anos,  o que é  extremamente prejudicial  para todos os alunos,  já que alguns ficam presos a  uma  
metodologia e outros, sem acesso a ela. A objetividade na atribuição didática implica, portanto, na aplicação de critérios 
mínimos que garantam a coerência entre a formação e área em que o professor fora concursado com a matéria que ele irá  
lecionar;  no diálogo entre  os docentes,  visando a  paridade  de ensino de uma mesma disciplina;  e  em métodos de 
distribuição de turmas que garantam uma formação equivalente para todos; e principalmente que garanta a paridade  
entre os cursos diurno e noturno! A atribuição didática objetiva é, portanto, essencialmente uma questão de igualdade  
entre os estudantes e priorização da qualidade de ensino!

Aumento de Bolsas
A elitização da universidade denunciada por diversos movimentos 

sociais e setores do movimento estudantil se faz evidente quando se fala 
de grana. A Universidade Pública, ainda que isenta de mensalidades, não 
é gratuita. Não é a toa que mais de 80% da juventude brasileira está fora  
do ensino superior. Do mesmo modo, a priorização do ensino técnico e a 
procura  do  ensino  superior  apenas  como  upgrade  de  currículos  é 
sintoma do que o governo entende como educação. Contudo a educação 
crítica,  que  forme  profissionais  progressistas  e  preocupados  com  a 
sociedade é escamoteado e impossibilitado àqueles que não tem capital.  
A tática do movimento estudantil, a pauta imediata dessa conjuntura, é 
a  reivindicação  pelo  aprimoramento  da  assistência  estudantil  –  que 
perpassa R.U.,  moradia,  transporte  e  auxílio  financeiro.  No direito,  a 
insuficiência  de  bolsas  é  clara,  o  que  não  permite  ao  estudante,  que 

muitas vezes necessita da bolsa-auxílio do estágio para viver, participar de pesquisa e extensão. A falta de bolsas e o seu  
baixo valor – pautamos no mínimo a equiparação ao salário mínimo nacional – é a face do descaso do governo e da  
reitoria com o tripé ensino-pesquisa-extensão.  Exigimos mais  bolsas e  o aumento de seus valores,  reconhecendo o 
trabalho intelectual dos estudantes e a conjuntura em que todos nós estamos inseridos!

Divisão de Turmas Progressiva
No ano de 2009, durante o período da Reforma Curricular - que deu origem ao currículo atualmente vigente - 

diversos assuntos do cotidiano do corpo discente da Faculdade foram discutidos; dentre eles, a divisão de turmas. No 
mesmo ano, houve uma assembleia estudantil que se posicionou, com esmagadora maioria, favoravelmente à pauta, por  
se tratar de uma condição mínima de possibilidade da nossa qualidade de ensino. Em 2011, finalmente, a divisão das  
turmas foi aprovada nos departamentos, abrangendo do 1o ao 3o ano. No contexto em que estamos, não há que se falar  
em união das turmas, pois a divisão consiste numa conquista 
estudantil  histórica  que só pode avançar (e  não  retroceder). 
Assim, pautamos a "divisão de turmas progressiva": no ano de 
2013,  o  1o  ao  4o  ano  devem  estar  divididos,  até  que  essa 
conquista  alcance  todas  as turmas em  2014.  Além  disso, 
repudiamos  o  argumento  de  que  "turmas de  50  alunos  são 
iguais a turmas de 100". Se a graduação de nosso curso deve 
estar em consonância com a excelência de nossa pós-graduação 
(que,  vale  lembrar,  conta  com turmas de  15  alunos),  é 
inadmissível  que  nossas  turmas de  graduandos  sejam 
superlotadas,  ou  ainda,  que  exista  uma política  -  ainda  que 
velada - de favorecimento da pós em detrimento da graduação.

Por isso, entendemos a divisão de turmas como um (e 
não o único) dos elementos que possibilitem um ensino crítico 
do direito em nossa Faculdade, um ensino de qualidade que se 
diferencie  dos  "aulões"  típicos  de  cursinhos,  em  que  a 
quantidade se sobrepõem à qualidade.

A chapa:
Conselho setorial e  colegiado de 

curso:

titular: Mariana Tabuchi (2d)

suplente: henrique Kramer(3D)

departamento de  Direito publico: 

alexandre (2d) e gabi 
caramuru(4d)

pedro schneider (2d) e bob(2d)

isa cunha(3d) e thais 
medeiros(1d)

departamento  de Direito privado:

andressa (3d) e  barbara 
cunha(1d)

mari auler (3d)  e  pedro ferreira 
(1d)

paulo  pia(2d) e  hannah(3d)

departamento  deDireito  

 e processual penal:

eliezer (3n)e gabriel saraiva (1n)

augusto salmon  (3n)e gabi 
portella (2n)

departamento de  Direito  civil e 
processual civil:

alice novato(4d) e dandara(1n)

douglas aquino(2d) e luana(1d)

luiza (4d)e gabriel ferreira(1d)


