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ROBERTO AGUIAR 
 

 
Roberto Armando Ramos De Aguiar (1940-2019) 

 

Entrevista concedida ao PET-Direito da UnB em 

meados de 2012. 

 

O Programa de Educação Tutorial do Direito da 

Universidade de Brasília, sob coordenação do 

professor Alexandre Bernardino Costa, entrevistou o 

professor Roberto Aguiar para a revista Quiáltera, 

publicada em 2013 pela editora Otimismo.  

 

A entrevista foi conduzida por Pedro Godeiro, Luisa 

Hedler e Edson de Sousa, que compilaram as 

perguntas dos demais membros do PET e 

transcreveram a conversa. A entrevista contou 

também com a participação do professor Evandro 

Piza, da Faculdade de Direito da UnB. 

 

 

PET (P): Boa noite. Queremos fazer uma entrevista 

para a revista do PET. Ela vai trazer o que fizemos 

de pesquisa durante o 1º semestre de 2012. 

Escolhemos o senhor para esta entrevista por ser 

uma figura muito proeminente dentro do cenário 

acadêmico nacional, assim como da UnB, e, é claro, 

por sua própria trajetória – como secretário de 

segurança, por já ter atuado junto à UNESCO, reitor 

pro tempore da UnB e ter sido militante durante a 

ditadura. Achamos que fosse a pessoa certa para 

esta entrevista, que é a primeira amostra maior do 

pensamento com o qual se construiu o PET-Dir UnB. 

Elaboramos uma série de perguntas para este 

encontro. 

 O nome de nossa revista é Quiáltera, um 

termo musical utilizado para introduzir um tempo 

diferente dentro de um compasso. O senhor já foi 

músico – tocou violino, foi curador de orquestra e é 

apaixonado por música. Qual sua impressão a 

respeito da escolha do título da revista?  

ROBERTO AGUIAR (RA): Primeiramente, 

agradeço por ter sido escolhido por vocês.  Segundo, 

se vocês olharem o meu livro “Os Filhos da Flecha do 

Tempo”, ele começa tratando da correlação entre a 

música e a vida social latu senso. Eu julgo importante 

esse nome. É um nome bem escolhido porque o 

conhecimento nunca para. O conhecimento pode e 

deve ser recriado a todo tempo, e a ciência sempre 

deixa um flanco aberto para as discussões 

posteriores. É como se você quiser entrar na música, 

é como se houvesse um contraponto constante da 

melodia, ou das melodias que vocês estão 

desenvolvendo. E é interessante notar que esse 

nome traz outra reminiscência – é que nem sempre, 

com a música, lemos as coisas na horizontal. Havia 

um compositor venosiano (da cidade italiana) do 

século XVI, Gesualdo, que escreveu uma série de 

composições madrigais de uma singeleza! Eram para 

seis vozes, e aquelas letras da menininha-namorada 

que ia para o campo esperar seu namorado, e 

ovelhinhas e coisas bucólicas... Isso só na horizontal. 

Se você lesse na vertical era algo proibido na época, 

uma leitura cabalística da Bíblia. Isto é, a música tem 

a característica de fazer várias leituras em um texto 

só. Ela é polissêmica. Então, há melhor nome que 

esse? Eu assino embaixo. 

 

[P]: A trajetória de vida do senhor é marcada pela 

diversidade. Temos algumas perguntas mais gerais 

sobre sua trajetória de vida, o que o senhor achou 

mais importante... Pedimos ênfase em dois pontos: 

como foi ser secretário de segurança aqui no DF, 

principalmente com toda a pesquisa feita sobre 

segurança, controle dos corpos e controle social, 

assim como foi ser reitor pro tempore na UnB; e 

como se realizou, como estava na época, seu 

projeto de universidade e a influência nisso das 

suas publicações excelentes na área de ensino 

jurídico.  

RA: Bom, inicialmente, eu quero dizer que 

eu trabalhei muito tempo com a questão da 

violência e, por isso, quando falava de violência, 

pensavam em me usar teoricamente; não como 

agente, mas teoricamente.  
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Mas o que me levou a ser secretário de 

segurança pública aqui no DF foi o acaso. Era 

consultor jurídico do governo Cristóvão. Havia um 

secretário de segurança que era um general – dizia-

se muito pacificador – mas ele não pacificou muito. 

As coisas foram se tornando cada vez mais tensas e 

o Cristóvão não queria que ninguém além da 

secretaria dele assumisse, pois ele já estava com um 

preconceito muito grande com os especialistas em 

segurança. Fui convidado provisoriamente, fiquei 

três meses – e mais o resto do mandato. Foi uma 

escolha mais premida pelas circunstâncias que por 

uma escolha subjetiva, mas que eu queria mexer 

com isso, eu queria.  

Dizem uma história que eu fui para um 

grupo de policiais e disse: “Conheço vocês de várias 

formas. Primeiro, como preso. Segundo, como 

advogado. Agora, vou ser o chefe de vocês”. Foi uma 

colocação que abalou os meninos. É interessante 

vocês notarem que a segurança nos governos tem 

uma visão estritamente positivista. É algo velho, 

rançoso, tão rançoso que se você aperta um coronel 

sobre diferenças entre estratégia e tática, eles não 

conseguem fazer. O máximo que eles chegam é à 

tática. O conjunto de medidas dentro de um 

contexto estratégico, eles nem sabem o que é isso. A 

segunda coisa é a divisão do mundo que eles fazem 

entre “nós policiais” e “vocês” (no caso, eu) 

paisanos. “Vocês” não entendem nada, só “nós” 

entendemos. Terceiro, violência se justifica porque o 

cidadão não é cidadão. Pode ser agredido, pode ser 

preso, pode sofrer um baculejo – um “pré-

delinquente”. Então tudo isso eram temas que me 

interessavam. Me interessava, inclusive, o fato de 

Brasília ser uma cidade estranha, artificial, cercada 

de pobreza, e uma cidade onde os habitantes da 

cidade não conheciam as ditas “cidades satélites”. Se 

você tomar uma classe – última vez que eu fiz isso 

não foi na UnB, mas no UniCEUB – mais de classe 

média (média-média, média-inferior querendo ser 

média-média e média-média querendo ser média-

superior)...Eu perguntei: “Quem conhece o Recanto 

das Emas? Taguatinga?” Então, não se conhecia 

nenhuma das cidades! Só que, se pegar Ceilândia e 

Taguatinga, elas têm a população maior do que a 

nossa, desse miolo. Temos trezentos e vinte mil, eles 

têm oitocentos e tantos mil. Nós negamos, inclusive, 

a nossa participação num contexto plural, 

complicado – o que nos leva a uma dúvida, que é pra 

vocês do PET estudarem: será que não é melhor 

tornar independentes essas cidades? Isto é, tornar 

independente de uma maneira mais criativa? Porque 

ser independente aqui é gastar um dinheirão com 

uma câmara e não fazer nada. Então, que solução 

administrativa tomar? Porque eles têm uma vida 

independente. Essa é a primeira coisa que eu digo. 

Voltando à segurança, é que eu sinto em 

Brasília uma preguiça em tratar os problemas claros 

que ela apresenta. “Menores” (nome de crianças 

que não são nossos filhos),as crianças, a poluição (o 

ar aqui é tão límpido, que beleza). Mas nós já 

poluímos todas as nascentes das bacias brasileiras 

na região de nascentes que criam o São Francisco, 

Amazonas e Paraná. Só. Águas emendadas. Poluição 

com plantação de tomates e plantaram o Luís 

Estêvão também – para mostrar a vocês a nossa 

ignorância. 

A terceira ignorância que eu vejo é a em 

relação ao patrimônio público. Essa cidade é pública 

e tem uma série de desvios. Primeiro, não temos 

respeito. Não o de ficar ajoelhando na frente, mas o 

de não destruir o patrimônio público. Por exemplo, 

só diminuiu o ato de jogar copos de plástico vazios 

naquele ponto morto da escada do refeitório depois 

que eu fiz uma loucura. Era uma senhora idosa que 

terminava o almoço, descia e ia limpar lá embaixo. 

Eu fui ficando irritado com isso – ao final ela era a 

pessoa que ia limpar aquilo. Assim, como aqui as 

coisas são muito classistas, eu peguei a escada, desci 

e catei todos os copos. “Nossa, um professor 

universitário e tal, tal” – isso pega. Pega não porque 

tenha mais valor, mas o pessoal tem uma cabeça 

que só se espanta quando é uma pessoa ectópica, 

fora do lugar. Outro problema que eu vejo é esse 

desamor. Esse desamor mostra um 

desconhecimento da história de Brasília, que foi uma 

cidade completamente desfeita, destruída pela 

revolução, ou melhor, golpe. Por exemplo, primeiro, 

é uma cidade que tem mais rodas do que pés. É uma 

cidade que tem poucos lugares para as pessoas 

circularem. E é uma cidade, como consequência, em 

que as pessoas não gostam muito da cidade. 

Eu lembro que tive uma experiência chata 

com as altas pessoas do IPHAN quando eu achei 

interessante colocar, na Praça dos Três poderes, 

bancos de mármore branco (com a mesma cara de 

túmulo do local) para as pessoas sentarem, mas não 
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pode – é um lugar de circulação, não pode usar 

como praça. 

Também temos uma biblioteca nacional sem 

livros, e um Museu Nacional sem entrada. É uma 

concepção estranha, monumental mas gélida, que 

não gera grandes paixões, e fica uma cidade sem 

paixão. Quer dizer, não elogiando paulistas porque 

não é o meu metiê, mas quando houve 32 

[Revolução Paulista de 1932] com todo aquela visão 

reacionária com relação a Getúlio Vargas, a 

população se mobilizou – a polícia, quando foi cercar 

os lugares, cercou o museu do Ipiranga, onde era 

sede da Independência do Brasil .Aqui temos um 

caminhão que entra no palácio do planalto, e uma 

série de invasões sem sentido. Então o que nós 

sentimos é uma falta de amor geral por esta cidade. 

E quarto que, além desse desamor, além 

dessa frieza, é uma cidade que não gosta de história. 

É uma cidade de fatos e não de história. Agora está 

todo mundo interessado nas eleições da 

Universidade, com suas consequências e 

desdobramentos. E, quando acontece, é como se 

não tivesse acontecido. É um povo sem memória. E a 

Universidade seria o local da memória da cidade, do 

Brasil. Eu tenho um sentimento muito pesado em 

relação a isso, quando eu vejo que Darcy Ribeiro e 

Anísio Teixeira fundaram a UnB...Eu tenho o estatuto 

como era, o estatuto da Universidade. Era uma 

fundação privada, livre, independente do MEC, com 

liberdade de criar currículos, com avaliação própria, 

podendo criar mestrados e doutorados e outros 

cursos que achasse por bem.  

Pois bem, veio o golpe e a primeira coisa que 

o golpe faz é tirar as melhores cabeças. Cento e vinte 

e nove cabeças foram retiradas de dentro da 

Universidade porque tinham pelo delito pesado de 

pensar. Dá uma dor porque, quando eu estive na 

Europa, eu encontrei um monte de ex-professores 

que não voltaram mais. O pessoal não conta. Mas 

não voltaram porque estão bem na universidade X 

ou Y, não querem nem saber de lá. Hoje é um 

problema interessante – havia uma série de 

preconceitos contra pessoas. Vocês devem ter visto 

umas obras do Zanini. Um dos melhores arquitetos 

de madeira do mundo. Pode-se ver obras dele na 

entrada da Universidade – um prédio com grandes 

toras de madeira, inteirinho de madeira. Zanini, 

chamado a todo lugar, recebeu uma advertência do 

Conselho Universitário de que ele não poderia dar 

aula na universidade porque não tinha título de 

doutor. Que aconteceu? Zanini é uma pessoa 

interessante. De um lado era explosivo, mas, por 

outro, era humilde... Ele, humilde, pegou as malas e 

foi embora pra Paris. Se tornou titular da Sorbonne e 

nós ficamos chupando o dedo aqui. Nossos critérios 

eram políticos, ideológicos, excludentes, 

preconceituosos, tudo isso que são critérios e 

formas de agir que vieram a desfazer tudo o que 

pensaram Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro.  

Tendo em vista isso (tentando ser fiel à sua 

pergunta), por que virei reitor? Primeiro, nem queria 

virar reitor. Estava quietinho. Eu nunca tinha viajado 

para o exterior em férias, só a trabalho. Pensava em 

tirar férias em Barcelona, só vendo Gaudi. 

Resolvemos, Vanja e eu, fazer uma viagem daquelas. 

Estávamos na agência de turismo fazendo o roteiro 

da viagem, já tínhamos pago quando toca o 

telefone. Não sei como acharam, porque tocou o 

telefone da agência. Era o José Geraldo de Sousa 

Júnior dizendo que a assembleia de professores, 

alunos e funcionários haviam indicado meu nome 

para ser reitor, perguntando se eu aceitava, porque 

eles tinham que levar isso para o MEC. E aí, para 

você ver o que é tomar uma decisão assim em cima 

do laço. Eu sentado aqui, minha mulher ali, topei. 

Topei e de lá eu vim para cá, botei uma roupa de 

gente e fui para o MEC, fiz o discurso de posse no 

MEC e foi uma coisa assim, a cambulhadas, loucura. 

E eu achei que devia aceitar por causa dessas coisas 

que eu disse a você. Agora, eu não sabia o tamanho 

do rombo – dizendo aqui entre amigos. Eu não 

pensava que era tão grave. Eu não sabia que a 

organização criminal era tão complicada. Para se ter 

uma ideia, eu tinha trinta e sete escutas na minha 

sala. Parece coisa de maluco. Tinha escutas no 

jardim, no terracinho, em cima da minha mesa, uma 

lâmpada metade lâmpada, metade para ouvir. Na 

mesa de reunião também – quer dizer, eu estava 

cercado. Tudo o que eu dissesse, falasse ou fizesse 

estaria gravado ou filmado. Eu só ficava pensando 

como seria para os eméritos puladores de cerca... E 

eu consegui descobrir isso porque chamei amigos do 

serviço de informação, da época de secretários de 

segurança. Antes, quando tinha que tomar decisões, 

ia passear na Universidade, lá nos gramadinhos... 

Para você ver que eu chego em uma Universidade 

que não era mais Universidade. Era uma grande 

empresa que trabalhava volumes imensos de 
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dinheiro. No fundo, esse negócio de cachoeirinha e 

tal é um esquema parecido. Nada era grátis naquela 

universidade. Por exemplo, eu fiz coisas assim, se eu 

ia tomar um suco de laranja, o que eu pagava ia para 

o dono do botequinho, que por sua vez pagava uma 

taxa pra um grupo. Se vocês iam se formar, olha só, 

como é que você entra no palco? Tinha um 

palcólogo que ia ensinar vocês a entrar, receber o 

diploma e etc. Aí tinha os diplomas, que no fundo 

não era diploma, era saquinho de amendoim 

amarrado; recebia os diplomas, e a solenidade de 

decorar o salão, as bandeiras, etc, etc, e finalmente 

as flores. Pois é, quem tinha tudo isso na mão era 

uma mulher que trabalhava dentro da reitoria. Aí 

então nós fomos ver o ganho desse pessoal. 

Imagine, formatura na Universidade é o tempo todo, 

semestre por semestre... Ela tinha um ganho final 

anual de nove milhões. Não era só pra ela – ela dava 

pra filha, pro sobrinho, pro parente... O que eu 

posso contar? Jogadas com a prefeitura envolvendo 

dezessete milhões de reais.  

Quanto à Editora da UnB, graças ao 

Norberto (que ia para Alemanha ser um editor em 

Heidelberg e estava prontinho pra ir embora... o que 

fizeram comigo eu fiz com ele, eu o chamei), graças 

a ele descobrimos que a editora não era mais 

editora, mas um órgão de passagem de dinheiro 

para os outros, de lavagem de dinheiro...Então a 

Universidade estava moralmente, intelectualmente 

comprometida, e aos poucos o ensino, pesquisa e 

extensão foram se tornando um mercado. Cobra, 

cobra o tempo todo... Tudo é cobrado. E vemos que, 

no fundo, isso muda a cabeça dos professores. 

Começa a ter uma relação diferente: “quanto vão 

pagar para fazer uma conferência”. Pelos aspectos 

morais, pelos aspectos éticos, intelectuais, eu achei 

que eu deveria pegar a reitoria.  

E uma das coisas que fizemos foi a criação 

de vários mestrados, vários doutorados, e a abertura 

do campus para vários lugares, pois é uma 

universidade fechada... Rapaz, é uma Universidade 

que forma doze médicos por ano. Serve? Aí aparece 

uma faculdadezinha qualquer de medicina e diz: 

“nós que formamos cem imbecis por ano”. 

Era uma interferência ética, intelectual, 

acadêmica – e por isso tudo eu aceitei essa missão. 

 

Evandro Piza (professor convidado): Gostaria de 

aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta 

sobre sua trajetória, afinal, você foi um dos ídolos 

da minha geração, ligado ao movimento do Direito 

Alternativo e já era bem reconhecido... Mas, para 

esses jovens, como é que começa? O que leva 

Roberto Aguiar a começar a trabalhar o Direito de 

forma crítica? Sempre há alguns pontos de 

deslocamento... 

[P]:Aproveitando a deixa do professor Evandro, 

perguntamos também: como foi a sua formação? O 

que o levou a participar da articulação do chamado 

Direito Alternativo no Brasil? O senhor estudou em 

colégio católico, militou no movimento católico, 

deu aulas de teologia, entrou em contato com o 

marxismo... Como isso se deu?  

RA: Apesar de eu ter tido pais católicos, 

minha formação não é católica – estudei sempre em 

escolas leigas. Estudei no colégio Dante Alighieri em 

São Paulo: uma escola leiga e, dizem alguns, fascista, 

mas é bem aberta. Mas o que aconteceu entre a 

formação religiosa e a chegada ao marxismo foi um 

negócio complicado. Eu fui me sofisticando.  

Quando tinha uns quinze, dezesseis anos, 

era um entojo. Aliás, já tive um aluno parecido 

comigo e não o aguentava, todo cheio de saberes e 

contestações... Lembro que veio um pintor em um 

museu em frente ao Teatro Municipal, e eu discuti 

com ele em francês, e me senti o “le roi du monde”, 

fiquei muito metido, muito orgulhoso. E fazia 

música. “Eu penso, eu falo, eu escrevo, eu toco e 

ninguém fala nada!”. Eu tinha um sentimento de 

orgulho muito besta. 

Ao lado disso, eu tinha um sentimento de 

sofrimento muito grande. Comecei a falar aos dois 

anos e oito meses, fui andar aos três anos. Minhas 

pernas eram tão fracas que meu pai me deu uma 

bicicleta phillips. Eu descia a rua, na ladeira, e subir 

era um esforço danado, até conquistar as pernas. 

Meus braços eram flácidos, pequenos. Eu me lembro 

que apanhava que era uma coisa, sempre fui brigão. 

O pessoal batia em mim, eu tinha uma “inferioridade 

de armas”. Me lembro que um dia um camarada me 

perturbou, botei a bicicleta de lado e dei-lhe um 

murro... Saiu sangue! Eu fiquei atônito. Nunca tinha 

passado pela experiência de um soco meu ferir 

alguém.  

De um lado, autoafirmação intelectual, e do 

outro, essa conquista do próprio corpo. Eu quase 

morri várias vezes, minha mãe dizia que eu não era 

mamífero, não era dessa classe... Foi essa a infância 
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e adolescência. Depois joguei até razoavelmente 

futebol, mas acho muito besta. Principalmente hoje, 

um jogo bruto. 

Depois, entrei para a faculdade, com o 

mesmo espírito: eu me lembro falando em 

assembleias. Até que um dia, em 1958, eu tinha uns 

dezessete ou dezoito anos, tivemos um problema 

grave com o pessoal da alfabetização da PUC-SP. 

Prenderam gente lá na favela. Lá fui eu: nunca tinha 

ido a uma favela. Fui lá, sentei, conversei... Moral da 

história: dormi lá. E aí comecei a ser catequizado por 

eles. Foram os próprios oprimidos que me 

ensinaram a vê-los, sem nenhuma teoria. Aí então, 

comecei a entrar em movimentos. Inicialmente foi a 

Juventude Estudantil Católica, mas achei o JEC muita 

sacristia pro meu gosto. Fui para a Juventude 

Universitária Católica. Depois de um ano já não 

estava aguentando. Comecei a trabalhar com o 

Padre Vaz, um hegeliano, e aos poucos fomos 

desenhando uma instituição que começa sendo 

chamada Ação Popular, que mais tarde passou a se 

chamar Ação Popular Marxista-Leninista. De 

qualquer maneira, aí está o meu trabalho, o meu 

caminho. E os engajamentos, porque, quando você 

se engaja, as coisas vão te tomando. Lembro-me de 

nossos trabalhos enfrentando militares, policiais, 

trabalhando com o envio de pessoas para o exterior 

para não serem mortas aqui... E aí foi toda uma vida 

– e é gozado que nada foi feito sem o coração. O que 

me diferencia de certos juristas é que as coisas que 

eu escrevo não estão na minha mente como um 

cálculo algébrico: eu sofri na carne, fui torturado. 

Não tenho orgulho de dizer isso, sofri como tantas 

outras pessoas sofreram, ou mais do que eu.  

Ao mesmo tempo, eu tinha me radicalizado 

na proposta marxista que é positivista nesse 

aspecto, e eu não conseguia me desprender do meu 

coração. E para eles isso é uma alienação infantil! Eu 

sou realmente condenado a ser um babaca mesmo, 

mas eu não consigo [me livrar de meu coração]!  

Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro 

que foi publicado, “Direito, Poder e Opressão”, as 

pessoas perguntam “qual é o autor que influenciou 

você?” Foi Foucault, mas não foi ele, decisivamente, 

quem me influenciou. Foi eu saindo do Fórum de 

Piracicaba, que ficava perto da prisão. Estava saindo, 

olhando para a rua, e veio um menininho, que ficou 

parado diante da esquina. Da prisão, veio um rapaz 

algemado com dois policiais, sendo carregado para 

um julgamento. O menino correu e abraçou o joelho 

do rapaz – o pai dele, talvez. Aquilo bateu como se 

fosse uma pedra no meu coração. “E eu que fico 

escrevendo bobagem aí”, pensei, “o negócio é 

escrever pra valer”. Eu vendi meu escritório, peguei 

um avião, fui embora para os EUA e escrevi o 

“Direito, Poder e Opressão”.  

Dos EUA, ao invés de voltar para Piracicaba, 

voltei para a Amazônia, e fiquei lá, porque achei que 

faltava essa experiência na minha vida. Achava a 

Amazônia não aquele mito, mas um lugar 

desconhecido. Anteriormente já havia sobrevoado a 

Amazônia, em cima daquela coisa incrível, aquela 

coisa verde, compacta da floresta, uma muralha de 

verde, e comecei a ver uma movimentação em uma 

parte mais rala. Perguntei ao piloto o que era aquilo, 

e ele me disse que eram povos desconhecidos – 

tribos que nem sabemos quem são; eles são meio 

assustados.  

Muito mais tarde, fui conviver com os 

waimiri-atroari, e me deu todo um interesse pelos 

índios. Daí eu fui ser o primeiro entre os yanomami. 

Antes do Sting eu já estava com eles, e foi muito 

interessante, pois aprendi uma série de coisas. 

Tenho até um artigo que recebeu o prêmio Alceu de 

Amoroso Lima. É uma organização social que não 

tem nada a ver com a nossa. Nada. O chefe não 

comanda, por exemplo. Segundo, a linhagem é 

matrilinear. Me marcou a liberdade, a busca de 

outros tipos de estrutura, e me marcou a 

possibilidade de buscarmos nossa identidade na 

medida em que tudo é manipulado para que nós 

tenhamos uma identidade emprestada, e não nossa 

própria identidade.  

Vejo isso nos amigos do meu filho. Gênios 

tecnológicos, mas umas antas em termos pessoais. 

Não têm nada na cabeça, mas são geniais na área 

deles. Estamos perdendo a nossa identidade. A 

gente percebe isso nos nossos alunos. Camaradas 

que, daqui a pouco, querem fazer concurso para 

algo. “Para quê, não sei. Vou fazer um concurso”. Já 

perdeu completamente [a identidade]. É como dizer 

“vou namorar”. Com quem? “Não sei.” Pode 

aparecer uma mulher genial ou um bagulho terrível.  

Já vi aqui nesta mesa amigos do meu filho e 

da minha filha, todos conversando entre si através 

de computador. Não conversavam. Olhava e só via 

os dedinhos. As pessoas perderam a sua própria 
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riqueza, a sua própria criatividade, e ficam muito 

chatas. Nossa senhora! 

Outro momento ao qual não posso deixar de 

fazer referência é minha experiência na França. 

Estava lá semiforagido, mas pude participar de 

seminários muito interessantes, ao mesmo tempo 

em ações muito interessantes. Na França eu comecei 

a trabalhar na UNESCO, e logo em seguida com 

mutilados de guerra. Na minha vida, tudo é assim 

meio esquisito. Lá eu morava em um studio (um 

desses apartamentos minúsculos). Um dia, o cara 

que trabalhava comigo, Mr. Combs, que me 

chamava de “Mister A-guay-arrr”, veio falar comigo. 

“Temos um problema”. Havia uma menina que havia 

recebido uma carga de pentaclorofenato de sódio, 

agente laranja, que fazia as folhas caírem no Vietnã, 

para bombardearem com precisão. Arrebenta com o 

sistema vascular. “Essa menina vai chegar daqui a 

dois dias no hospital, mas não temos onde deixá-la. 

Você ficaria com ela?”. Aceitei, desde que a 

colocassem com uma enfermeira. E lá veio a 

menininha, cujos pais falavam francês, e ela, 

consequentemente, também. Começamos a 

conversar, mandei a menina para o hospital, mas 

ficamos muito ligados, muito amigos. Eu a visitava 

no hospital todos os dias. E ela tinha aquelas coisas 

de criança de esconder debaixo do travesseiro um 

pedaço de pera para mim, coisas assim.  

 Um dia eu estava em Lyon, a quatro horas 

de Paris, e tinha um carro Citroën de lona em cima, 

quando me avisaram que ela estava morrendo. 

Pensei “O que eu vou fazer?” Pedi licença para o 

pessoal, me enfiei no meu terrível ximbica e meti o 

pé na tábua. Cinco quilômetros depois, um guarda 

me para, eu estava acima da velocidade. Assim que 

ele deu a multa, eu saí correndo. Um quilômetro 

depois, ele me parou de novo. Eu disse: “há uma 

criança morrendo no hospital. Eu doo esse carro ao 

Tesouro Francês, só me deixe chegar lá.” No final, 

ele se comoveu, e me escoltou. Chegando lá, ela me 

viu, se acalmou, me abraçou, me beijou e morreu 

nos meus braços. Aí não aguentei, perdi 

completamente o meu prumo. Passei dias pensando 

“O que estou fazendo nesta vida? Não consigo nem 

segurar a vida de uma criança”. Essa foi uma das 

causas que me fez voltar para o Brasil.  

Um dos meus pontos fracos, que são muitos, 

é que não consigo deixar meu coração de lado. 

Poderia ter dito: “É só uma criança. Enterra”. Que 

nada, eu era o pai dela! Eu fiquei completamente... É 

até difícil contar porque vêm lembranças que são 

muito pesadas para mim.  

 

[P]: Professor, gostaríamos agora de fazer algumas 

perguntas um pouco mais voltadas para o 

pensamento que vem desenvolvendo ao longo da 

vida. Gostaríamos de começar por um tema que é 

muito presente nas atividades do PET, que é o 

ensino jurídico. Qual a contribuição do Ensino 

Jurídico para a prática do Direito que é destoada da 

realidade? O que precisa ser feito a respeito da 

forma em que é realizado o Ensino Jurídico para 

que tenhamos profissionais mais sensíveis à 

realidade social? 

RA: Nessas perguntas, é importante ressaltar 

que elas ferem dois aspectos fundamentais. 

Primeiro, é o aspecto do método de ensino, da 

estrutura curricular. Estamos acostumados a ver 

faculdades que parecem que são de Paris do século 

XVIII. Nunca mais esqueço, em Belém, quando fui 

para lá, a faculdade parecia ser da belle époque. No 

Pará, o maior problema é a navegação. Direito da 

navegação? Nada. Depois, o grande problema é a 

questão do extrativismo, e a questão econômica. 

Direito e economia? Nada. Depois, o grande 

problema que existe lá é o problema acidentário – 

barcos com superlotação, etc. Alguma coisa sobre 

isso? Não. Parece que estava em Paris.  Precisamos 

trazer o curso de Direito para a realidade local e, 

melhor, sem perder a universalidade. Lembro que eu 

aprendi muito, e sem querer, com uma pessoa que 

só vi uma vez na vida. Era o camarada que estava 

montando o currículo de engenharia. Ele disse que 

estava com um problema, uma vez que a velocidade 

que as coisas acontecem é tão grande que, quando 

entregamos um diploma ao engenheiro, o que ele 

sabe está ultrapassado. Como formar cabeças que 

fiquem atentas para as modificações constantes que 

a engenharia sofre? 

Porque às vezes temos choques com cabeças 

que parecem que saíram da corte de D. João. Porque 

eles [do Direito] não foram ensinados a trabalhar 

com coisas novas, como Direito e cibernética, como 

nanotecnologia, bioética, como as novas formas de 

apropriação do real feitas de forma abstrata. Só 

aquela perguntinha antiga: direitos autorais são 

propriedade ou não? E as coisas chegam a ter tantas 

implicações práticas, que, em Santos, por exemplo, 
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uma companhia conseguiu uma patente por uma 

bactéria que “come” cascos de navio. A grande 

dúvida é: a patente é a respeito de quê? Ser 

proprietário da bactéria, ou dos processos de se 

chegar a essa bactéria? Isso foi alvo de muitas 

controvérsias, porque enquanto os americanos 

querem a propriedade da coisa, a escola europeia 

propõe o oposto. Acabou vencendo a opinião de que 

o direito é [à propriedade de] o processo, mas 

depois de muito tempo. São coisas novas que estão 

aí, que se a gente não tornar sólida a formação de 

alunos e de nossos professores, não conseguiremos 

avançar. Tanto é verdade que esses camaradas de 

computador são muito mais espertos que a gente 

em fazer as coisas. Aqueles meninos bocós de que 

eu falava, se há algum tipo de problema eles 

normatizam em questão de minutos. Eles têm um 

background que encadeia as coisas que resolve. Nós 

não. Nós somos artesãos.  

Nós sabemos fabricar palavras, que é uma 

grande coisa, mas temos que sofisticar nesse 

sentido. Dentre o colocado, o que falta ao Direito é 

um estudo de lógica. Não aquela lógica babaca de 

silogismo judiciário – é tudo bobagem. Mas lógica 

deôntica, modal, dialética, da complementaridade – 

são todas que operam, que funcionam! E as coisas 

são tão complicadas que agora a ciência caminha 

para mostrar que nós e as coisas do mundo não 

somos uma coisa só. São várias coisas. Como a luz, 

que é corpúsculo e é onda. É corpúsculo e é onda. 

Ela tem duas naturezas que não se destroem. A 

antítese não destrói a tese. Elas convivem. Voltando 

para a cosmologia, todo ente tem uma dimensão 

luminosa e sombria. Tem uma dimensão de criação, 

reprodução, crescimento, e uma de destruição. O 

universo é um grande drama, uma grande tragédia. 

 

[P]: Os mitos e postulados do Direito atrapalham a 

própria investigação? 

 

RA: Há mitos e mitos. Alguns, se tirarmos, 

vai tudo para as cucuias. Existem outros que são 

tanáticos, mortais. Mas aí pulamos para uma outra 

dimensão. Precisamos parar de achar que mito é um 

conhecimento menor. Eles são tão complicados, tão 

reais, tão exatos quanto a nossa ciência oficial.  

 

[P]: O Direito da UnB é muito criticado pela 

corrente teórica pela qual é conhecida, o Direito 

Achado na Rua. Por outro lado, é muito elogiada e 

realmente reconhecida por essa linha teórica. Um 

dos principais aspectos dessa linha é a crítica à 

formação do jurista, como tem sido realizada por 

décadas, senão séculos. Como o senhor vê a UnB e 

o Direito Achado na Rua no cenário do ensino 

jurídico brasileiro atualmente? 

 

RA: Quanto ao Direito Achado na Rua (DAR), 

há uma série de mitos em torno dele. Primeiro, que 

ele não é a única escola que tem uma perspectiva 

libertadora. O chamado Direito Alternativo – da 

escola espanhola, por exemplo – já tinha uma 

dimensão de busca de alternativas para o Direito. 

Agora, que foi uma coragem fazer com que essa 

Universidade, formada por professores muito 

conservadores, assumisse como cara dela o DAR, foi. 

E isso marcou sua posição no mundo jurídico. Isso é 

incontestável. Mas é preciso que tenhamos um 

cuidado muito grande para não transformar o DAR 

em algo parado, em algo estagnado. Precisamos 

estar o tempo todo dialogando com as diversas 

correntes, os diversos pensamentos, para que essa 

corrente avance. Porque o DAR, eu posso dizer isso, 

por um bom tempo estive com eles, ele é bem típico 

dos anos 80, e nós já estamos nos anos 10... É 

preciso ver se ainda os nossos pressupostos teóricos 

iluminam os fatos e os conceitos que hoje são 

correntes. O que eu sinto às vezes nos seguidores do 

DAR é um emocionalismo, uma visão às vezes meio 

superficial das coisas, enquanto outros se 

aprofundam e acabam não sendo aceitos. 

Isso pode ser feito porque o DAR, se bem 

administrado, deve ter uma grande experiência 

prática, uma grande inserção no mundo. Aí ele pode 

contribuir para a aproximação da faculdade da 

realidade social, até porque – não conte para 

ninguém! – o raio dessa faculdade faz parte da 

realidade social. Precisamos lembrar isso. Criamos 

uma faculdade que parece que tem muros. Aqui a 

faculdade, lá o povo. Isso me faz lembrar aquela 

velha divisão que gerou uma confusão na Igreja 

Católica – o frade, do clero regular, e o padre, do 

clero secular, como se ambos não fossem católicos, 

porque uns estão fora do tempo, e aí nós temos isso. 

O que é grave de lembrar é que muita gente diz que 

se tornou jurista na hora que fica fora do tempo. 

Você vê uns meninos lindos, fortes, inquietos, e 

daqui a pouco encontra o cara balofinho com uma 
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pérola na gravata. Eu tenho um aluno assim... Ele foi 

pro Haiti, ele teve uma contribuição muito grande 

nos processo de paz, e depois nunca mais vi. Há uns 

três anos, ele veio aqui em casa, eu não o reconheci. 

Todo de terno tweed, cheio de adereços, isso diz que 

mudou o ego dele. Tem outros valores. Isso é sério. 

A gente às vezes foge daquilo que a gente acredita. 

Porque acreditar dá trabalho. Fico vendo vocês, 

novinhos, quero ver daqui a trinta anos. Da minha 

geração, 70% virou idiota. Não que eu não seja 

idiota, mas 70% virou idiota. Pensam como ontem, 

vivem como ontem, têm amores como ontem, 

dominam como ontem, oprimem como ontem. É 

como ontem, não é a linguagem de hoje. As coisas 

cheiram a velho, como processo.  

 

[P]: Qual é, em sua opinião, o papel que a arte pode 

desempenhar – e mais especificamente, a música, 

no seu caso – na reformulação e na busca por uma 

maior abertura dos cursos de Direito à realidade 

brasileira? 

 

RA: Eu aprendi a ler música antes de ler. O 

meu papel, inclusive, com os meus pais, quando eu 

tinha quatro pra cinco anos, era ter um banco com 

os pés muito altos, eu sentava e virava as páginas da 

música no piano. Logo percebi a lógica daquilo e 

então a música está presente antes das letras na 

minha vida. Ela fica, também, presente nas coisas 

que eu produzo.  

O segundo ponto que eu acho importante é 

que a música é a única expressão linguística 

polifônica. Por mais que você queira fazer um 

discurso polifônico, não dá. Consegue fazer 

sucessivo, paralelo, mas nunca polifônico. Uma 

tocata e uma fuga de Bach, ambas sozinhas dizem 

coisas, e juntas dizem outra coisa. Isto é, uma 

linguagem concomitante que pode se realizar 

criando várias significações, dependendo por onde 

você olha. E onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso 

quando, bem criança, eu ia assistir ensaio de 

orquestra lá no Teatro Municipal em São Paulo, com 

seis, sete anos, eu ficava andando pela orquestra, 

sentava do lado e ficava olhando, sentia a melodia 

daquela clarineta, daquele violino, individualmente, 

coletivamente, depois aprendi os naipes, foi todo 

um processo difícil para uma criança. O desespero 

meu, a primeira vez que eu vi uma música do Aaron 

Copland, onde tem uma tuba do tamanho de um 

elefante, toca o último fá da tuba, você cai duro. No 

fundo, eu fui entendendo que uma orquestra é 

como uma sociedade, que se relaciona dentro dela, 

se relaciona com o maestro, e se relaciona com o 

público. Há uma tripla relação. Daí porque o modelo, 

que o Diderot já fazia, [o modelo musical] é o melhor 

para se entender a estrutura da vida, móvel, 

mutável, constante. E é interessante que você tem 

que atualizar o seu ouvido em função do que você 

está fazendo. Eu me lembro de meu pai andando 

comigo na rua, e ele passava numa casa onde tinha 

um casal que tocava: ou o piano estava desafinado, 

ou então os andamentos não estavam de acordo. 

Então, mostra que é muito mais rica a música do que 

a gente pensa. Para mim, é a expressão mais 

humana da humanidade. É a expressão mais intensa 

da humanidade. Mais que qualquer outro às vezes. 

Eu fico lembrando as brincadeiras que a gente fazia 

quando era criança: pegava qualquer nota e ia 

construindo em torno daquela nota uma voz, duas 

vozes, quatro vozes, chegava na sexta, era uma 

loucura... Acertar a tessitura daquilo era uma coisa 

danada. As letras eram já secundárias, falávamos 

cada coisa que é melhor nem contar... Era nossa 

diversão. 

Mas mostrando que a gente em uma 

sociedade tão palavrosa, em um direito que vive da 

palavra, nós ficamos pouco sensíveis aos sons, às 

cores, às unidades plásticas. Veja o que Monet fez 

com aquela catedral. Ele pegou seu cavalete e 

pintou a mesma torre ao meio dia; às três horas ele 

fez outra pintura; às seis, outra; no outro dia às nove 

da manhã... Dezenas de trabalhos, na mesma torre, 

mas cada torre parece diferente. Para mostrar a 

vocês a possibilidade de recriar, em uma sociedade 

que tenta geometrizar. Daí porque eu entro pela 

física. Porque estamos perdidos numa física muito 

regular no mundo que não é regular. Pra nos 

libertarmos do círculo, precisou de um louco do 

Kepler dizer que a órbita lunar é elíptica. Essa coisa 

que parecia independente, o círculo das órbitas, ou 

quando Einstein fala que o tempo não é retilíneo, é 

como se eu jogasse uma bola numa rede e aí acelera 

e desacelera... 

Há uma série de coisas que nós nem 

conseguimos captar, porque, voltando à pergunta, 

qual a utilidade para o Direito? A utilidade é ser 

heterodoxo, viver a contrapelo, retraduzir o Direito, 

isso é só com a música que se faz. Só com o modelo 
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musical. Existem vários modelos musicais. É 

incrível... Até Korsakov, 1850 mais ou menos... De 

uma hora pra outra, começa a aparecer os 

dodecafônicos, aí os seriais, aí os da música do 

silêncio, e assim por diante. Um dia eu tenho 

vontade de escrever um artigo que não tem nada 

que ver com o que falamos aqui, que, para mim, o 

século vinte se inicia em 1918. A partir daí, que 

acabou a 1ª guerra mundial, pode-se olhar... 

Bauhaus. Toda revolução arquitetônica. Nos Bálcãs, 

música microtônica. Na pintura, abstracionismo. Na 

literatura, surrealismo. Naquele momento houve um 

estouro dos modelos. E o Direito que vai chegar uma 

hora que vai precisar estourar.  

 

[P]: Há um debate sobre as vantagens e 

desvantagens do/a docente de dedicação exclusiva 

em relação ao docente que também exerce outra 

profissão jurídica. Para melhor formação do/a 

discente, como o senhor avalia essa relação? 

 

RA: É bom lembrar uma afirmação marxista 

que diz que toda teoria é teoria de uma prática, e 

toda prática é prática de uma teoria. Isso significa 

dizer que dividir matérias teóricas e matérias 

práticas é uma divisão artificial. Evidentemente na 

nossa escola existe toda uma tensão mercadológica 

que faz com que as pessoas queiram aprender 

receitas de funcionamento dos fóruns, de advocacia, 

de procuradoria, e esquecem da necessidade de um 

aprofundamento teórico. Partindo disso, posso dizer 

o seguinte: o currículo total de uma faculdade de 

Direito é teórico-prático. Agora, com relação aos 

professores, também não existe norma ortodoxa 

para reger a vida deles. Os professores de filosofia, 

sociologia, economia, não precisam, 

necessariamente, ter uma prática de Direito. Mas 

isso que eu acho importante, porque não invalida o 

professor o fato de ele ser só teórico, agora, no meu 

entender, vocês vão ficar brabos comigo, invalida é a 

pessoa que se diz só prática. Eu não consigo 

perceber valor em uma pessoa que se diz “eu sou 

um especialista na prática”. Isso não existe. Ele deve 

ter uma ideologia lá atrás que preside a prática dele. 

Então o curso é teórico-prático e todos os 

professores devem ser teóricos e práticos, com uma 

diferença de engajamento. É interessante notar 

outra coisa importante: a Universidade está longe da 

sociedade. Então eles ficam vendo que um sujeito 

que é teórico não pode botar a mão na sociedade 

porque ele é professor de Direito. A faculdade não 

tem muros. Ela é uma abertura para o mundo. E é 

interessante a gente notar que, na nossa faculdade, 

as experiências mais exitosas surgiram de teóricos. 

Mais exitosas em termos práticos – Direito Achado 

na Rua, grandes seminários, linguagem jurídica – 

para mostrar como é tênue essa divisão, e como 

essas questões estão em uma divisão artificial de 

que “o mundo para dentro é nosso”, “o mundo de 

fora é da plebe”. Isso existe na faculdade de Direito. 

Os caras se vestem diferentes. Estava em Coimbra, e 

de repente passa um bando vestido, parecendo 

cavaleiros do século XVII, com grandes mantos, e tal, 

e com uma certa atitude – eram alunos – com uma 

atitude meio esquisita. Queriam dinheiro da 

população pra fazer não sei o quê, mas, por outro 

lado, não conversavam com o “populacho”. Isto é, 

essa visão de que nós somos diferentes, nós somos 

superiores, é uma visão belle époque, que nos 

distancia do mundo e do local onde está a 

faculdade! Não se pode não falar de direito da 

mineração em uma faculdade em Manaus, Belém. A 

gente não falar de direito acidentário naquela 

região. A gente não falar de patentes – o que tem de 

gente patenteando plantas naquela região! – isto é, 

os problemas que são mais próximos das pessoas 

não são tratados, e nós formamos juristas belle 

époque. E esses formandos e esses profissionais, eles 

não têm qualquer influência na ordem social do país. 

Um país que foi uma República de Bacharéis... agora 

os bacharéis são um zero à esquerda, porque as 

escolas nem isso olham. Para se ter uma ideia, nós 

tivemos o enforcamento do Saddam, a morte do 

líder da Al Qaeda, uma série de coisas – e não se vê 

uma Universidade no Brasil fazendo um comentário 

político, como se o mundo da Universidade não 

tivesse nada a ver com o mundo lá fora – para não 

dizer do que acontece aqui.  

A primeira coisa é a formação de seres 

inodoros, incolores e insípidos. Pessoas com pouca 

emoção, com pouco conhecimento, com pouco 

gosto. Chuchu com água. Me lembro que eu estava 

levando um professor, e estava chovendo, eu estava 

descendo do lado da faculdade de direito, do 

Olimpo, descendo lá para o lago, lá embaixo. Aí deu 

um arco-íris que eu nunca tinha visto, em tons de 

verde. Eu falei, “meu Deus do céu, um arco-íris com 

verde!” Eu diminuí a marcha, e o cara ficou louco! 
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“Como você está diminuindo a marcha, nós temos 

uma série de deveres a cumprir!” Essa é a cabeça 

dessas pessoas, elas não se sensibilizam com nada! 

Uma faculdade que eu já dei aula aqui – a única vez 

que eu bati em um aluno foi quando ele entrou com 

uma moto Harley Davidson que parecia um tanque 

dos anos 50, e um menininho de rua que estava lá 

fora entrou, viu aquela coisa brilhante, e o próprio 

motociclista, que parecia um palhaço... Ele chegou e 

pôs a mãozinha no tanque... O cara deu uma 

pancada no menino, que quebrou o supercílio... Taí 

o Marx dizendo que as coisas valem mais do que as 

pessoas. Eu bati nele. Pensei que ia apanhar e não 

apanhei, mas ele ficou tão surpreso com o 

velhinho... 

 

[P]: Essas pessoas insípidas, incolores e até 

insalubres não vão nem vêm na realidade social, 

mas são um óleo que faz as engrenagem 

continuarem. 

RA: Sem dúvida. Mas é um óleo de 2ª 

categoria. Não são rodas, engrenagens, mas são 

aqueles pequenos elos que fazem as coisas 

andarem. Mas são pessoas... Olha, um advogado que 

morreu, eu tive o desprazer de fazer o inventário 

dele, a pedido da esposa, cônjuge sobrevivente. O 

que ele faz: o cara riquíssimo, riquíssimo, podia 

comprar, ele manda um bilhete pra mulher, vai pro 

banheiro, pega uma Magnum 45 e dá um tiro na 

cabeça, o cérebro ficou pregado no teto. E aí, então, 

ele deixou um bilhete pra esposa dizendo: “viajei pra 

todos os lugares que eu queria, comprei tudo o que 

eu queria, comi todas as mulheres que eu queria - 

isso é uma carta para a mulher – a vida não tem mais 

sentido, etc e tal, vou me matar”. 

Isto é, nós formamos pessoas absolutamente 

vazias, que não podem mais sonhar. Tiraram dos 

meus meninos o direito de sonhar. Não é sonhar em 

comprar um Porsche, mas sonhar com uma 

sociedade melhor, com uma relação mais justa, com 

a amizade... Não existe mais amizade com aquela 

gente. O que destaca um grupo como vocês, além da 

capacidade que vocês reúnem – é que vocês são 

amigos. Quando falo dele já falo do Alexandre, falo 

do outro, falo de você... É que tem afeto. E as 

grandes produções intelectuais, e as grandes 

intervenções sociais na sociedade foram feitas com o 

conhecimento e com o afeto. Sem afeto não tem 

jeito. Sem afeto fica que nem o Pão de Açúcar, que 

foi comprado por um grupo francês, e ficam se 

matando pra ver quem é o dono. Pra mostrar que 

algo que parecia não ter limites de crescer, já por 

contradições internas, faltas de diálogo, se 

estraçalharam.   

 

[P]: A desigualdade de gênero é um dos grandes 

obstáculos para a busca de uma igualdade efetiva, 

de uma sociedade que realmente consiga enxergar 

o outro ou, nesse caso específico, a outra. Diante 

desse cenário, quais são, no ensino jurídico, as 

maiores deficiências da forma de abordar (ou 

justamente não abordar) esse tema nas faculdades 

de Direito? E qual seria a melhor forma de se 

colocar em pauta esse tipo de assunto dentro das 

faculdades? 

RA: A primeira coisa que devemos falar é 

que as mulheres que são estudantes e professoras 

de direito precisam se livrar de suas aderências 

burguesas e trabalhar no sentido de uma 

movimentação um pouco mais efetiva. Nos lugares 

onde as mulheres conquistaram algumas posições – 

por exemplo, na Europa, mesmo meio atrasada, 

como a Espanha – conseguiram com a 

movimentação, com a força. Primeira coisa, as 

mulheres, dentro da faculdade de Direito, se 

tornarem mulheres e não objeto de consumo. Eu me 

assusto em ver conversa de mulher no corredor das 

Universidades – é vestido, é sapato, é festa, é não 

sei o que, e pouco se fala de algo que seja 

substancial. Essa é uma coisa. 

A segunda coisa que eu acho importante é 

que o fato da mulher não participar da nossa 

sociedade da maneira como deveria mostra uma 

lacuna radical na estrutura do saber ocidental. Por 

exemplo, quando começaram a fazer algumas 

pesquisas paleontológicas, arqueológicas na Turquia, 

perceberam uma coisa interessante: no ano 2000 e 

3000 antes de Cristo, as cidades não tinham muro. 

Como, nessa época, uma cidade sem muros, quando 

a guerra era uma razão de ser desses grupos 

humanos? Essas cidades não tinham muros porque 

eram cidades matrilineares (não matriarcais). As 

cidades que viviam segundo valores femininos – 

tanto homens quanto mulheres. E a gente não 

precisa ir muito longe pra ver isso aí. Entre os 

ianomamis aqui no Brasil a estrutura é matrilinear. 

Você pertence à família de sua mãe, e seu pai não é 

o pai biológico, e sim o tio materno. Isso não 
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significa dizer que a mulher manda, mas que os 

valores femininos iluminam a sociedade. Ora, numa 

escola de Direito onde os valores masculinos são 

trazidos a todo tempo, onde agora que se fala – 

desde 88 – da virgindade como não-impeditiva de 

anulação. Antigamente, o que falavam era que 

mulher que não fosse virgem suscitava a 

possibilidade de anular o casamento. Então, veja que 

coisa interessante, como objetificamos a mulher na 

virgindade, nos salários (vai ver salário de empresa, 

em alguns lugares como no banco Itaú, exigiam que 

a mulher não ficasse grávida). Agora mesmo saiu, há 

3 dias no jornal – o marido tem licença paternidade 

agora! Fica quatro meses amamentando a criança. 

Agora que os direitos de ser pai foram reconhecidos 

como uma forma de se doar para o filho.  

Aí você vê uma outra coisa interessante – é 

que o pessoal diz que a mulher é intuitiva e o 

homem é racional. O homem é positivista, e a 

mulher tem uma visão mais ampla que a gente 

perdeu. Nós perdemos a visão da dita intuição 

feminina. É interessante a gente perceber que a 

coisa é tão violenta que na Idade Média as mulheres 

eram queimadas, por sentirem e pensarem 

diferente, consideradas bruxas. Faziam chazinhos, 

essas que até hoje tem soltas no interior do Brasil. 

Que as penas que eram dadas às mulheres eram 

penas muito mais infamantes do que as dadas ao 

homem. Veja que, por exemplo, o homem herético, 

ele tinha um problema – um pensamento judaizante. 

Já as mulheres, copulavam com o demônio. Era 

interessante que eu tive o desprazer e a dor – uma 

tese que eu nem publiquei por causa disso – de fazer 

um trabalho a respeito de mulheres do século XII e 

XIII, em que os frades ficavam em cima dizendo se 

tinham transado com o demônio, e elas nem sabiam 

o que era isso. Uma série de mulheres, ao lado disso, 

foram mortas porque eram leprosas. Isto é, como 

vocês todos sabem, uma das características da 

hanseníase é que partes da pele que são insensíveis. 

Então eles cutucavam as mulheres com alfinetes 

grandes. Enquanto doía, era cristã. Se não doía, 

tinha pacto com o demônio. As penas eram assim. 

Vocês já leram penas medievais? A ordália, aquelas 

coisas... Duas mulheres suspeitas de serem bruxas 

são jogadas na água amarradas. A que afundar está 

na glória de Deus. Morre sendo salva. A que boiar é 

uma mulher que tem pacto com o demônio. Então 

não tinha jeito, as penas eram cruéis.  

Agora, no fundo, isso mostra bem uma outra 

coisa – aproximaram muito a mulher à coisa, nessa 

época e ainda agora. Hoje ela é a bunda, o peito, o 

corpo, a coisa, e não um ser íntegro. Porque, no 

fundo, durante muito tempo no Direito medieval as 

coisas eram objetos de processo. Você processava a 

coisa. Então, tinha uma famosa pedreira, a pedra 

imensa em cima de uma aldeia suíça, que caiu e 

matou um monte de gente. A pedra foi julgada, e foi 

picada em pedacinhos mínimos para nunca mais 

aparecer. A pedra. Animais eram condenados, eram 

julgados. E a coisa mais normal era o cavalo do servo 

da gleba que, passando por uma cerca, encontra 

uma égua do senhor no cio, pula a cerca e vai ter 

com a égua, no sentido bíblico. Esse cavalo quebrou 

a ordem de suserania e vassalagem – uma ordem 

jurídica! Era enforcado o cavalo.  

 

[P]: Na França do século XVII, se o homem “fosse 

ter” com sua vaca, os dois eram enforcados, mesmo 

que a vaca não tivesse manifestado seu 

consentimento.  

RA: Agora, não podemos nos assustar muito, 

porque o último animal que foi julgado foi um 

papagaio no Rio de Janeiro, em 1930 e alguma coisa. 

Um papagaio de um padeiro que falava horrores na 

porta da padaria, e era um atentado ao pudor às 

donas na padaria. O papagaio foi condenado e 

depois preso. E, como vocês sabem, esses 

psitacídeos vivem que é uma loucura. Então só em 

1989, 1990, é que morreu esse papagaio. O Eleotério 

ficou 50 anos preso por grave atentado ao pudor. 

Então você percebe como diminuir certos setores da 

sociedade, diminuir o valor das coisas, desfocar o 

olhar é uma característica típica desse tipo de 

Direito que nós aprendemos hoje.  

 

[P]: Mudando um pouco de assunto, professor, 

temos aqui duas perguntas que gostaríamos que o 

senhor respondesse interligando-as: em um mundo 

que cada vez menos exige a presença do corpo para 

as variadas formas de comunicação, e onde a 

imagem se sobressai àquilo que representa, 

modificando as próprias formas de concepção do 

real, em que termos podemos falar da importância 

da presença do corpo? E a outra pergunta é: dentro 

da perspectiva crítica dos movimentos que 

buscaram mudar a realidade, sempre houve a ideia 

da necessidade de criar novas subjetividades. Essa 
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ideia se escora na concepção de que somente 

novos(as) sujeitos(as) podem se livrar das amarras 

da sociedade na qual vivemos, que distribui 

mecanismos de controles e dispositivos 

disciplinares nas relações mais microfísicas do 

corpo social. Ao mesmo tempo, essa noção de uma 

nova subjetividade é atribuída às grandes 

catástrofes do século XX. Tendo isso em vista, 

perante a realidade atual e a partir de toda a crítica 

que foi feita aos mecanismos de poder nas últimas 

décadas, é possível reatualizar a ideia de um(uma) 

novo(a) homem(mulher) como força motriz de 

processos e movimentos que busquem transformar 

o social? 

RA: A corporeidade na sociedade atual está 

cada vez mais abstraída. Isto é, nós temos uma 

sociedade que dá mais valor às imagens do que às 

palavras; dá mais valor à corporeidade como uma 

imagem de algo intocável; e, terceiro, mercantiliza o 

corpo. O corpo hoje é objeto de mercantilização em 

todos os níveis, desde o nível corporal em senso 

estrito –as academias –, passando pela indústria 

farmacológica, passando por padrões de beleza, e 

passando pela indiferença perante o sofrimento dos 

corpos rejeitados. Tudo é corpo. E nós temos esse 

tipo de visão. E é interessante a gente notar que, 

quando se fala de corpo, mesmo os intelectuais, é o 

corpo pequeno-burguês. Agora o corpo macerado, o 

corpo diminuído, o corpo ausente de si mesmo, esse 

não conta. Então a primeira coisa que a gente 

precisa falar disso aí é: qual é a significação do corpo 

na sociedade contemporânea? Ele é uma grande 

abstração polimorfa que pode ter um papel 

fundamental de libertação, mas nós ainda não 

chegamos lá. E, mais ainda, esse mesmo corpo, 

mesmo quando negado, pode fazer grandes 

revoluções, mas ainda não sabemos como amarrar 

essas coisas. E é interessante notar que a gente nega 

o corpo, a gente tem religiões que negam o corpo, a 

gente tem produções que negam o corpo naquilo 

que ele tem de mais básico. No fundo, estamos em 

uma sociedade panopticista que, no fundo, cria um 

sistema de vigiar as pessoas. Antigamente faziam 

para punir, matando em um espetáculo público. 

Hoje é tudo fechado. Antigamente, se trabalhava e 

ganhava salário. Aí a França, muito esperta, 

começou, nas indústrias têxteis de Lyon, a criar 

caixas econômicas, que tinham a seguinte 

característica: você entra para a empresa, fica preso 

lá dentro, seu salário colocado lá rendendo juros, e 

no final do ano você vê se quer continuar nesse 

sistema. Isso é uma das origens do que o Goffman 

chama de “síndrome de hospitalismo” – não saber 

viver fora das instituições – mesmo fora da prisão.  

No fundo, precisamos criar uma nova 

subjetividade – mas tudo é feito para não haver uma 

subjetividade. Aos poucos vão se criando gangues, 

cliques, grupos, facções, partidos e tudo para dizer: 

“ele é republicano, também sou”. A alteridade está 

perdida e é sempre colocada como perigo – isto é, 

reconhecer a diversidade do outro. O máximo a que 

conseguimos chegar é ser uma pessoa que aceita, 

que tolera o outro. A tolerância. Mas nunca se chega 

à hospitalidade de absorver a pessoa, conviver com 

ela, dialogar com ela, criar com ela.  

Eu vejo o grande risco da morte da 

subjetividade, como vejo um grande risco, olhando a 

juventude de hoje: como são vazios! Uma coisa que 

foi um choque quando eu vi na mesa, aqui em casa, 

uma mesa com o pessoal conversando via ipad, 

celular, qualquer coisa assim. Eles não falavam, só 

transmitiam mensagem. Ou com o fim de uma 

riqueza vocabular. Então aos poucos vão 

substituindo o mundo da palavra pelo mundo da 

imagem, e substituindo a subjetividade própria por 

uma subjetividade coletiva vazia. 

 

[P]: Podemos, então, falar em Foucault... 

RA: Bom, a primeira coisa que aparece em 

Foucault na área de Direito é a questão da vigilância 

e punição. Aquele livro dele, Vigiar e Punir, mostra 

bem a dimensão de que saímos de uma sociedade 

da punição pública para uma sociedade do controle 

privado. Então o diagnóstico que ele faz dessa 

mudança, articulando com modos de produção, com 

as formas do viver econômico, é de grande 

importância para o Direito. A segunda parte que o 

Foucault nos traz é, no fundo, a sua genealogia. Ele 

traz um novo modo de pensar o Direito, não de uma 

forma dedutiva, ou de uma forma positivista, mas de 

uma forma sistêmica, de uma forma dialogante. A 

terceira coisa que ele traz para o Direito que eu acho 

importante é trazer, para dentro do Direito de uma 

forma explícita, as questões da sexualidade, da 

corporeidade, a questão da demência, a questão da 

loucura, a questão da incapacidade. São pontos 

fundamentais.  
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O que acontece é que nós temos uma visão 

prisional do mundo – com o Foucault –, isto é, essas 

pessoas que não se enquadram nos valores e no dia-

a-dia, os padrões do dia-a-dia, são consideradas 

loucas. E é interessante que a loucura é ligada ao 

aspecto econômico. Qual é o louco do 

renascimento? O pródigo, aquele que gasta o seu 

dinheiro sem ter controle. Tanto é que a coisa foi 

forte que no nosso Código Civil, temos a curatela dos 

pródigos. Então... eu me lembro de um senhor muito 

bom, que deu uma piradinha, um dia pegou um 

caminhão enorme e o encheu de gaiola de 

passarinho. E a mulher pediu a interdição dele, pois 

ele estava pródigo. Agora, ele falava bem, 

raciocinava bem, ria desse negócio que ele fez, que 

no fundo fez como ato estético, de deixar todo 

mundo louco. Mas esse é o louco do Renascimento, 

e loucos atuais ainda em certos momentos. Até hoje 

nós não temos muitas certezas dessas 

denominações das doenças psicológicas: se elas são 

uma imposição social ou uma questão fisiológica, da 

psiquê das pessoas. 

 

[P]: É interessante notar que há muitas doenças a 

respeito das quais ninguém tem certeza, como o 

autismo. Para outras doenças, como a 

hiperatividade e o DDA, não é necessário nem um 

diagnóstico sério para encher a criança de ritalina... 

RA: Nesses exemplos que você deu, o sujeito 

hiperativo é perigoso, assim como a repressão 

contra a cocaína é muito maior do que contra as 

outras. As outras acalmam, a cocaína excita. As 

primeiras visões quimioterápicas dessas doenças são 

das doenças que agitam – o sujeito fica desordeiro, 

cai fora dos padrões, contesta... Me lembro de um 

grande advogado, Sobral Pinto...Desconfiavam que 

ele deveria estar meio doente... Então, como vocês 

sabem, houve um momento em que a constituição 

Polaquinha tirou os direitos políticos, principalmente 

o habeas corpus. Primeiro ele tentou um mandado 

de segurança com efeitos penais. Não aceitaram. 

Depois, criou outras estruturas ambíguas de Direito. 

Então ele começa apensar de uma forma mais 

brutal. O Brasil, em 36, assinou a Convenção de 

Genebra que, num capítulo, criava a união 

internacional de proteção dos animais. Aí, [Sobral 

Pinto] pediu a soltura de todos os presos que não 

estivessem sob a convenção internacional – dos 

bichos!  

Algumas pessoas ficaram pensando que o 

Sobral deveria ser meio fora do ar – não 

ideologicamente. É que ele foi preso e ficou na Praia 

Vermelha. Aí colocaram em uma salinha para ficar 

esperando alguém para interrogá-lo. Essa salinha 

tinha uma sacada, de onde ele podia ver um monte 

de soldados lá embaixo marchando. E ele resolver 

fazer um discurso, um discurso terrível – que 

começou a criar nos soldados alguns problemas de 

aceitação nas próprias forças armadas. Aí, disseram: 

“prenda esse velhinho, joga na igreja, faça qualquer 

coisa!”. Porque ele era um menino da comunhão 

diária, ia sempre na igreja bem cedinho, e ninguém 

entendia como um comunista podia ser tão amigo 

de um católico... 

(...) 

Mas o que eu queria finalizar, e dizer para 

vocês, é que vocês precisam ler para burro e agir pra 

burro. É a hora de vocês assumirem a história na 

mão. Porque se vocês ficarem brigando com as 

coisas da Universidade só... Há coisas muito maiores 

a serem feitas. E vocês são diferenciados – digo, de 

maneira brutal –, nem que vocês sejam uns merdas, 

vocês são a elite intelectual do país. Vocês são 

diferenciados como estudantes, e estudantes de 

outras faculdades. Digo isso porque conheço. Vocês 

têm a cabeça diferente. Desculpe dizer, são 

melhores. Não maiores. Isso significa 

responsabilidade. Então é algo que me assusta um 

pouco, deixar e daqui a pouco encontrar vocês lá no 

último ano da faculdade: “Vou fazer um concursinho 

para isso, aquilo...”. 

O que eu tenho de aluno besta! Eram 

pessoas inteligentíssimas, mas ficaram bobos. Faz 

concurso para juiz, e não olha mais para a minha 

cara. O que fizeram com a cabeça desse rapaz?  

Eu quero ter o prazer de encontrar com 

vocês lá e ver, “meus meninos estão aí”, lutando 

pelo que for, mas sem perder o tesão intelectual, 

seja na luta, seja na rua, porque eu tenho medo de 

uma sociedade que uniformiza as pessoas, que ela 

faça isso com vocês. Olho para cada rosto, todos 

diferentes. E o meu medo é que daqui a pouco 

estejam com a expressão inodora... É só ver a cara 

do STF, a cara dos ministros.  

 

[P]: Gostaríamos que o senhor falasse sobre as 

expectativas e planos da Comissão da Verdade 
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instaurada na UnB agora e que o senhor está 

presidindo... 

RA: Em relação à Comissão da Verdade, eu 

tenho a impressão que ela tem um papel 

fundamental. Porque ainda não ficou muito claro o 

que é delito de guerra e delito de código penal 

comum. Ainda não ficou muito claro o que é 

excesso, o que é desobediência às mínimas normas 

éticas, e o que é uma ação profissional no combate. 

A primeira coisa que eu quero fazer é pegar Anísio 

Teixeira, nosso fundador, em que há uma suspeita 

muito grande de ele ter sido assassinado, e estudar 

melhor Honestino Guimarães, com todo o 

sofrimento dele em função das lutas estudantis. 

Depois estudar caso a caso – e isso vai ser uma 

trabalheira – de centenas de professores, alunos e 

funcionários – principalmente professores e 

funcionários que foram mandados embora da 

Universidade. Para se ter uma ideia, quando o 

Azevedo foi reitor, quando o golpe estava vigendo, 

uma série de professores foi mandada embora. Os 

mais brilhantes, cento e vinte e nove professores. E 

aí, outros saíram por solidariedade aos primeiros. E 

aí ficou muito tempo sem... Vou contar duas coisas 

ligadas à minha história. Em meus tempos na 

Europa, encontrei com vários professores da UnB, 

alguns dizendo que não iam voltar mais. Daquela 

leva que foi embora, pessoas soltas que foram para 

a Europa, EUA... A segunda coisa, importante de 

destacar na função, é retomar a verdade das coisas, 

retomar a memória. Nós temos uma universidade 

sem memória. E o pessoal que foi meu aluno se 

assustava com minhas primeiras aulas. Na segunda 

aula, dizia: “vamos passear?” Aí nós passeávamos no 

campus. Passava naquele lugar onde hoje se joga 

futebol: “aqui se guardavam professores, alunos e 

funcionários para serem interrogados”. Aí vamos no 

Minhocão, várias salas onde houve tiroteio. Aí, na 

biblioteca, houve uma coisa terrível – fecharam a 

biblioteca com os alunos dentro e partiram para 

atirar nos alunos. Isso é história! Não podemos 

negar algo que é nosso. Estamos pisando no lugar, e 

ele faz parte da história. Aquelas pessoas com 

aquela vidinha meio simplesinha ouviam tudo isso... 

E eu os trazia de volta e dizia: “e agora? Essa é a 

universidade de vocês!” 

Há um desleixo, como se nós estivéssemos 

trabalhando em um monte de prédios – aliás, há 

uma distinção que os gregos e os romanos faziam, 

muito importante, de urbis e civis. Urbis é a cidade 

material, o concreto, as casas. E civis é o espírito civil 

de alunos, professores e funcionários – e nós 

corremos o risco de perder isso. Precisamos 

recuperar isso. Fazer uma Semana Jurídica sobre 

isso, por exemplo, iria dar um rolo de alto nível. Nós 

temos ainda alguns egressos, alguns restos daquela 

época. Agora mesmo, alguns se aposentaram.  

 

PET: Então, professor, agradecemos muitíssimo 

pela oportunidade e esperamos vê-lo novamente.  

 
 




