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C on teúdo

4 l iber a li smo cl ássic o
Para entender o liberalismo clássico é preciso mergulhar nos pensamentos de alguns de seus idealizadores. O texto escrito por Mariana Machado 

Ribeiro dos Reis dá uma primeira delimitação para o mapeamento do que esta teoria econômica pressupõe.

6 l iber dad e n o các erc e
Fruto de um extenso projeto desenvolvido ao longo de sua graduação, a aluna Iara Teixeira traz um relato sobre sua experiência com as oficinas de 

literatura no cárcere, projeto que desenvolve uma linguagem para além do cotidiano linguístico, compreendendo o extraordinário mundo da arte a 

partir do dia-a-dia no presídio.

8 proj e to ‘fe ac’
Em entrevista, o superintendente socioeducativo da Federação das Entidades Assistenciais de Campinas (FEAC), sr. Leandro Pinheiro traz um relato 

em primeira mão sobre os desafios do trabalho no terceiro setor e o começo de um projeto com a PUC - Campinas, visando desenvolver uma 

incubadora de projetos sociais junto dos alunos desta faculdade.

10 além d o ar c o- ír is
Em 2019 a revolta de Stonewall completa cinquenta anos. Conheça mais sobre essa históia de luta LGBT+ em prol dos Direitos Humanos.

11 quer i da  mafa lda
Bela, risonha, atrapalhada, encaminhada: espírito revolucionário da juventude somado à curiosidade pura, típica da existência humana.

12 Elei ç õe s  d o  Centro ac adêmic o
Somando 73 votos válidos, 72 a 1, a Chapa ‘Sou & Somos Resistência’ foi eleita a mais nova chapa do CACS-PUCC!
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Society sucker, livre de direitos autorais
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libe ralismo 
cl ássic o

Notas sobre sua história

O liberalismo econômico começa no fim do 
século XVIII e início do século XIX. O pensamento 
sobre o liberalismo começa a ser estudado com 
a publicação de “A Riqueza das Nações” (1776) de 
Adam Smith.

Adam Smith acredita que o mundo seria melhor se 
fosse livre da influência estatal e corporativa. Ele 
defende a doutrina da liberdade do indivíduo na 
economia, sem qualquer intervenção do Estado. 
Insistindo que o Estado tem limites em suas 
simples funções.

Para Smith o Estado deve cumprir e garantir o 
funcionamento de serviços públicos fundamentais 
como saúde, educação, transporte, a proteção 
da sociedade contra a violência, invasão de 
outros países e também proteger cada membro 
da sociedade contra toda e qualquer injustiça e 
opressão.

O liberalismo tem como foco a liberdade do 
indivíduo, o direito à propriedade e a vida, o que 
me lembra muito o pensamento de Locke.

No liberalismo não há por exemplo a exploração 
do trabalho existem “trocas” voluntárias que 
beneficiam ambos os indivíduos. Não há lucro de 
um indivíduo em cima do outro, os valores são 
justos para quem compra e para quem vende. 
Para o início dessa ordem social é necessário que 
o egoísmo seja posto de lado. Nesse sistema a 
principal arma do indivíduo é a sua inovação de 
buscar sempre uma ocupação que o interessa.

Adam Smith assegura que o interesse e a 
remuneração são a motivação que faz o homem 
trabalhar. Ele enfatiza que a necessidade humana 
cria tudo isso e não o Estado.

Quando um trabalho é imposto pelo Estado o 
indivíduo se limita a inovar. Smith defende a 
liberdade de cada um buscar seu interesse desde 
que esse não interfira na liberdade de outro 
indivíduo. Ambos obterão seu espaço onde a 
concorrência é livre.

A riqueza vem do trabalho, pois o comércio 
apenas distribui o produto, afirma Smith. O 
liberalismo culpa a pobreza humana como um 
fracasso pessoal.

David Ricardo complementa a teoria de Adam 
Smith, mas deixa claro sua opinião contrária 
em alguns pontos. Ricardo sofreu influência da 
Revolução Francesa e da I Revolução Industrial. 
Sua teoria do valor expressa que sempre haverá 
um valor a mais agregado naquilo que é difícil 
produzir, que leva muito tempo de trabalho 
e o que pode ser encontrado em pequena 
quantidade. Consequentemente um produto 
muito encontrado pode ser mais barato. Ele 
também acredita que um país deve produzir 
o que for mais barato, que dê mais lucro e 
condições vantajosas. Diferente de Smith, 
Ricardo afirma que a existência do produto é 
para contentar a necessidade humana.

Para Smith o inimigo do liberalismo é o stado e 
as corporações.

O povo sofria muito com os altos impostos que 
o Estado cobrava, assim Smith faz duras críticas 
ao mercantilismo.

John Stuart Mill viveu entre os anos de 1802 e 
1873. Seu pensamento garante que a produção 
natural é igual para qualquer organização 
social. Os bens produzidos são vendidos e 
comprados com a taxa de valor estipulado pelo 
próprio homem na sociedade, isso garante o 
progresso econômico e o governo deve colocar 
em bom funcionamento as ações fundamentais 
de acordo com a necessidade da sociedade.

Georg Friedrich List viveu entre 1789 e 1846. 
Criticando o pensamento de Smith, sua teoria 
é a favor das atividades econômicas internas. 
Onde o governo deve dificultar as importações 
de produtos de outros países, obrigando assim 
as pessoas a optar por produtos de seu próprio 
país. Ele visa proteger a economia interna da 
concorrência externa.

Mariana Machado Ribeiro dos Reis
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Liberdade 
n o cárcere?

Pontuações sobre literatura e sistema 
prisional, a partir da experiência de 
redação de uma monografia para 
conclusão do curso

Atualmente o Brasil ocupa o 3º lugar 
no ranking mundial de população 
prisional perdendo apenas para os 
Estados Unidos e China, e é o primeiro 
em toda a  América do Sul. Isso é fruto 
de um crescimento no encarceramento 
como tendência mundial por inúmeros 
motivos como reformas na justiça 
criminal e das policiais.

Ainda há uma defasagem nos dados 
sobre essa população no Brasil, pela falta 
de atualização de levantamentos como 
o INFOPEN (Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias), o 
último documento se refere a análises 
de 2016. Porém, esses relatórios ainda 
são de fundamental importância 
para o entendimento do perfil da 
população encarcerada no Brasil. No 
último levantamento, verificou-se o 
número de 726.712 indivíduos privados 
de liberdade no país, sendo 64% dessa 
população negra, 55% da formada por 
jovens de 18 a 24 anos e 51% com ensino 
fundamental incompleto.

Além disso, deve-se ressaltar que, em 
2015 a educação formal passa a ser de 
responsabilidade estadual e municipal 
se integrando aos seus sistemas de 
ensino sendo mantido, administrado 
e financiado com apoio da União 
pela Lei de Execução Penal, sendo 
obrigatória apenas a oferta do ensino 
fundamental. Assim, ao analisarmos 

os dados em relação a educação dentro do 
sistema prisional observa-se que apenas 
12% da população encarcerada no país 
participa de alguma atividade educativa, 
sendo 50% dessa população em formação 
do ensino fundamental, e 2% exercendo 
alguma atividade complementar.

As atividades complementares são todas 
aquelas relacionadas a remição pela leitura, 
esporte ou outros. A remição de pena pela 
leitura especificamente, ainda não está 
prevista na Lei de Execução Penal, mas,  a 
partir de resoluções e decretos os indivíduos 
privados de liberdade conseguem esse 
benefício. Porém, segundo o sociólogo 
Antonio Cândido a literatura é um direito 
humano, isso pois, todas as sociedades 
tiveram suas formas de expressão poéticas, 
ficcionais e dramáticas de acordo com 
sua cultura.  Assim, ele acredita que 
essa expressão artística se tornou um 
instrumento de poder na educação e na 
instrução. Por esse motivo, deve-se refletir 
sobre qual é a importância da leitura 
dentro do sistema prisional e seu poder de 
transformação social.

Analisando os depoimentos dos indivíduos 
que têm como prática a literatura dentro do 
cárcere percebe-se que é uma maneira de se 
libertar das grades, viver outras realidades 
dentro da realidade hierárquica e repressora 
que estão submetidos como diria Foucault. 
Segundo Bourdieu, um livro não chega em 
um leitor sem marcas, por esse motivo, a 
partir da leitura, esses indivíduos adquirem 
o poder de transformação não só da sua 
própria realidade enquanto indivíduo mas 
também como ser social.

Atualmente a Fundação de amparo ao 
preso ou Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel” (FUNAP) faz um trabalho dentro 
das penitenciárias de clubes ou rodas de 
leitura, em que, a partir da leitura, debate e 
resenha de um livro, os participantes podem 
remir até 3 dias em sua pena. Porém, ainda 
são inexistentes os dados oficiais da eficácia 
de programas como esse para a remição 
especificamente, e talvez para sempre 
inexistente a eficácia desse programa como 
um processo educativo libertador, mesmo 
entre grades.

Iara Teixeira
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O Grupo de estudos ‘Sistema Prisional, Direitos Hu-
manos e Sociedade’ é uma experiência que as Faculdades 
de Ciências Sociais e de Serviço Social da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) vêm 
desenvolvendo desde o mês de agosto de 2016 no âmbito 
do convênio firmado entre o Ministério Público Federal 
(MPF) e essa instituição de ensino.
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Projeto 
‘feac’

A seguir apresentamos uma pequena 
entrevista com o superintendente socieducatvo 
da Federação das Entidades Assistenciais de 
Campinas, sr. Leandro Pinheiro

1) Quais as principais características de uma instituição do 
terceiro setor? Como organizar interesses privados e públicos 
em uma mesma atuação?

O terceiro setor é composto por organizações privadas 
de interesse público. O que norteia e delimita os 
interesses - e a atuação - de uma organização do 
terceiro setor é a missão estabelecida. A missão destas 
organizações precisa estar claramente relacionada a um 
fim público, ou seja, que busque contribuir de diversas 
formas com a sociedade.  Assim sendo os recursos que 
elas dispõem gerindo seu patrimônio ou que captaram 
junto a outros doadores devem ser aplicados para este 
fim. A gestão destas organizações é privada e liderada 
por um conselho, mas o fim é público, ou seja, buscar 
ativamente a missão.

2) Qual o perfil do profissional que trabalha nesta área e 
quais habilidades são necessárias para o desenvolvimento de 
projetos?

O perfil do profissional do terceiro setor é de um técnico 
sensível e engajado com as causas sociais, ambientais, 
culturais e assim por diante. A atuação das organizações 
do terceiro setor está na sua vasta maioria organizada 
em programas e projeto com começo, meio e fim que 
buscam promover transformações sociais positivas. Ao 
final de um ciclo de execução do projeto é necessário 
avaliar o que funcionou e o que não funcionou, aprender 
com isso e planejar os próximos passos. 

Por isso profissionais que saibam desenhar e criar 
projetos coletivamente e tecnicamente consistentes 
são procurados no terceiro setor. Saber definir os 
parâmetros técnicos de um projeto com clareza é uma 
competência cada vez mais valorizada. Para além de 
saber desenhar bons projetos o setor está sempre 
buscando profissionais capazes de fazer a gestão destes 
projetos tanto sob o aspecto técnico quanto financeiro, 
da equipe e das parcerias institucionais. Em resumo: 
conseguir entregar o que o projeto se propos.

Profissionais de áreas técnicas afetas as 
temáticas sociais, ambientais, culturais e 
outras que permeiam a esfera de atuação 
do terceiro setor que busquem se qualificar 
nestes aspectos de gestão de projetos terão 
sem dúvida um diferencial para inserção no 
mercado de trabalho no terceiro setor.

3) O que são métricas de sucesso e como elas 
orientam o desenrolar de um projeto?

Métricas de sucesso são os referenciais 
objetivos que devem constar de um bom 
projeto. Estabelecem o que significa aquele 
projeto dar certo. Existem várias formas de 
definir e organizar as métricas de sucesso. 
As métricas de sucesso contribuem para 
o foco da execução no desenrolar de um 
projeto.

Entretanto é mais comum do que se imagina 
projetos serem desenhados com objetivos 
vagos de difícil mensuração e avaliação. Esta 
situação - no limite - inviabiliza entender 
realmente onde o projeto pretende chegar 
ou qual a expectativa de impacto social 
positivo. 

Quando um projeto não tem métricas de 
sucesso bem definidas, transparentes e 
acordadas existe um grande risco de perder-
se o foco e ao final gerar frustação nos 
diversos atores envolvidos que na ausência 
de um referencial claro criam expectativas 
distintas em relação ao que é um bom 
resultado naquele projeto.

4) Como organizar ações em torno do 
desenvolvimento de uma ONG Jr.?

A ideia de incentivar uma ONG Jr. (estamos 
em diálogos iniciais com a PUCC) é 
inspirada nas Empresas Jr já existentes em 
outras faculdades. Uma ONG Jr. deve se 
organizar com a mesma governança de uma 
organização do terceiro setor, estabelecer 
uma missão e a partir da missão propor 
programas e projetos. Os alunos podem 
ser organizar em times por programas e 
desenhar e executar ações para poderem 
experimentar o cotidiano de uma ONG.

Os alunos de graduação precisam colocar no 
radar o terceiro setor como mais um campo 
de atuação profissional possível. A ONG Jr. 
pode auxiliar neste sentido.
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5) Na sua opinião, a FEAC poderia receber alunos do curso de Ciências Sociais da PUC Campi-
nas em regime de estágio, de forma a conduzir o graduando por um ciclo básico de conhe-
cimentos transversais necessários ao trabalho neste campo? Em que áreas o Cientista 
Social tende a se destacar no trabalho com projetos do terceiro setor?

Sim. Estamos trabalhando com a PUCC para ampliar a oferta neste sentido. O 
campo para os cientistas sociais no terceiro setor é muito amplo. São raríssi-
mas as iniciativas em que o contexto social não é um aspecto determinando 
para o desenho dos projetos. A formação do cientista social aporta um con-
junto de ferramentas que auxiliam a entender a realidade de um território 
ou o contexto social que contribui para uma situação de vulnerabilidade e 
risco social, que cria barreiras a mobilidade social a até de uso insustentável 
dos recursos naturais, entre outras situações que as organizações de terceiro 
setor buscam incidir. 

Mas novamente, para além de entender é necessário navegar nesta complex-
idade e ser capaz de propor soluções e implantá-las e medir os resultados.

9



1 0

Alé m do arc o- ír is :

r e ssignif icar para

r e si sti r  e  revolucionar!

Na noite de 28 de junho de 1969, em 
Greenwich Village, em um bar com 
o nome de Stonewall Inc., grupos 
pertencentes à comunidade LGBT+, 
entravam em confronto com as tropas 
policiais na cidade de Nova York, lutando 
contra opressão sistêmica do Estado e da 
sociedade. Exigiam liberdade, respeito 
e cidadania. Esse acontecimento foi 
o estopim para que no ano de 1970 
surgisse o The Gay Liberation Front (A 
Frente de Libertação Gay), dando início 
a uma marcha que exigia direitos civis. 
Uma das primeiras paradas LGBT+ da 
história.

Este ano, em 2019, a Revolta de Stonewall 
completa cinquenta anos. Uma data para 
se pensar, pois, coincidência ou não, no 
mesmo momento em que os direitos 
humanos e as liberdades vem sendo 
ameaçadas, colocando sob risco grupos 
historicamente oprimidos e violados. É 
necessário sempre lembrar aqueles que 
lutaram pelos direitos da comunidade, 
como Marsha P. Johnson, Harvey Milk, 
Sylvia Rivera, Stormé DeLarverie, 
Victoria Cruz e, atualmente, Marielle 
Franco. Não deixando suas contribuições 
de lado, mas trazendo-as para as novas 
gerações, no intuito de despertar a 
consciência para todas as contradições 
presentes em nossa sociedade.

O sistema econômico no qual vivemos, 
cada vez mais desigual, explorador e 
coercitivo, visa eliminar qualquer forma 
de luta coletiva para promoção humana, 
tem sua contribuição para várias formas 
de discriminação, sejam elas o racismo, 
a misoginia e a LGBTfobia. Sendo as 
forças motrizes de todas essas armas 
discriminatórias: o capitalismo e o 
machismo, que andam de mãos dadas.

Colocar as lutas sociais num plano 
individualista, apenas é mais uma 
forma de alienação e o mascaramento 
da realidade social. Para lutar contra a 
homofobia, há necessidade de combater 
o machismo, consequentemente 
derrubar o sistema capitalista que 
representa o homem branco, patriarca 
e heterossexual. Os coletivos feministas, 

negros e os lgbt, por mais que existam múltiplas vertentes, 
todos tem um único objetivo: acabar com as forças que 
historicamente exterminam pobres, negros, indígenas, 
mulheres e todos que divergem da norma capitalista, 
burguesa e branca.

Recorrer a conciliações jurídicas ou mesmo favores do 
mesmo sistema, que mata os homossexuais, lésbicas, 
transexuais, transgêneros, travestis, intersexuais, queers 
e outros, seria o mesmo que fazer acordo com a Casa-
Grande. O objetivo aqui não é conquistar “misericórdia”, 
mas sim a liberdade real e material. O Estado-burguês e 
patriarcal não está preocupado com a garantia de direitos 
e, sim, manter em silêncio, ou exterminar, aqueles que 
questionam o status quo.

Enfim, lutar contra as formas de discriminação e opressão, 
no que concerne a sexualidade, gênero, raça e etnia, 
passa pela luta coletiva e revolucionária! Colocar abaixo 
o capitalismo, que desde muito tempo vem podando 
e destruindo as liberdades sociais, é de fundamental 
importância. Assim, toda a classe trabalhadora – que 
inclui LGBTs, negros e mulheres – devem formar uma 
força unitária contra o seu algoz da chibata e da bala.

Vitor Gastaldelli,
Ciências Sociais – 2019
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Par a Minha 

Que rida M afa lda 

Bela, risonha, atrapalhada, encaminhada.

A personificação de Mafalda, com um toque a 

mais de experiência, e talvez um pouco menos 

de paciência.

Anseia por um mundo onde o gostar baste, não 

suporta esses rituais para provar seu apreço.

Intensidade talvez seja o elemento que faz 

ligação com todos os carbonos de seu corpo.

Pequena adulta, crescendo, crescida, recém 

nascida.

Paixão emana pelos seus poros, encanando à 

todos, e dando um tom de seda à sua pele.

Seu avião, que encontrava-se em turbulência 

em um trecho ermo, se crusou com o meu, que 

era tão pequeno que conseguia se esconder no 

vácuo dos demais, e me convidou à planar.

Planamos, viajamos, vivemos!

Mafalda, merecedora do mundo, encontrou 

seu princípe à pouco mais de 16 meses, e então, 

consquistou uma base para pousar seu avião 

após altas viagens pelo mundo de gente grande.

Agora ela pode ir mais longe, descobrir lugares 

jamais vistos!

Mafalda vive um sonho, e sonho em estar nesse 

sonho!

Viva à Mafalda, minha Querida Mafalda! 



Nós da chapa Sou&Somos Resistência, agora oficialmente eleita representando o curso 
de Ciências Sociais da PUC- Campinas, gostaríamos primeiramente de agradecer a con-
fiança e empenho de todas(os) para que isso fosse possível. Foram 73 votos sendo 72 na 
chapa e um nulo. Temos agora o compromisso com todos discentes de representação 
e escuta, sempre visando o bem comum e principalmente a permanência estudantil. 
Buscaremos agora, a reabertura do CA, para que tenhamos um espaço acolhedor dentro 
da universidade. Um espaço nosso!
 
Todos sabemos que estamos assumindo a gestão, em um momento que o atual governo 
ataca e visa fortemente ao sucateamento das universidades e sobretudo à educação!
 
Acreditamos que trabalhar nossa organização e estratégias de luta reforçando a at-
uação coletiva seja um dos pontos principais para formar uma base sólida do centro 
acadêmico, este sendo um lugar de construção política e de acolhimento aos discentes, 
queremos transformar  o espaço acadêmico em um espaço de união!
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‘Sou  &  So m os re si stênci a’  el e i ta  para 

a  ge stão 2019 do  CAC S-PUC C


