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Querido Vlad, 

As lágrimas e a emoção me impedem de descrever em palavras o que você 
representou para a academia, para seus alunos e amigos e para mim... 

No ano que você partiu nossos laços de amizade se estreitaram e você me 
convidou para organizar uma obra sobre o mar e o meio ambiente, represen-
tando a união dos temas aos quais dedicamos nossas vidas.  

Nesse período enfrentei uma fase difícil por motivos de saúde. 
Na véspera de sua partida, você me procurou e perguntou se eu estava 

melhor e se estava tomando os remédios corretamente e cumprindo as reco-
mendações medicas. Respondi que estava mas, na medida do possível. 

E você respondeu: 
“Te cuida guria. Eu já tive esse problema e é grave. Você precisa viver. 

Viver de verdade. Olhar a vida com outros olhos. Você tem o Enzo para criar. 
Não sabemos quando chega nosso momento”. 

E quando você nos deixou percebi que, aquele momento tinha sido de 
despedida e que aquelas palavras deviam mudar o rumo de minha vida a partir 
daquele dia.

E até hoje, principalmente em momentos difíceis, suas palavras ressoam 
na minha mente e ecoam na minha alma como se você estivesse ao meu lado 
... “te cuida guria” ... 

Obrigada por tudo... te cuida guri... até um dia...

ELIANE M. OCTAVIANO MARTINS

Prólogo
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PriMeira  

aPresentação

Promover o desenvolvimento sustentável, sustentado e includente é um 
desafio crucial para a civilização do século XXI, o que exigirá, no curto prazo, 
uma reorientação da lógica dos meios em favor da acumulação para uma lógi-
ca dos fins em prol da sadia qualidade de vida para todos, sendo um dos eixos 
estruturantes dessa plataforma o compromisso com a proteção ambiental.

Múltiplas são as reflexões a respeito, dentre elas as conduzidas pela ciên-
cia jurídica. A árdua tarefa de ponderar sobre a governança dos recursos na-
turais vivos e não vivos, em qualquer dos ecossistemas terrestres e marinhos, 
tem progredido graças não só ao trabalho, mas à missão de juristas como o 
Professor Doutor Vladimir Garcia Magalhães, ser humano ímpar.

Este livro representa um tributo a um dos mais importantes docentes em 
direito ambiental no Brasil, Professor Vladimir ou, como seus admiradores e 
amigos o chamavam, Vlad. Detentor de uma mente visionária e de uma alma 
sensível e, ao mesmo tempo inquieta, Vladimir era obstinado pelo progresso 
do ensino e da pesquisa científica, mas consciente quanto à responsabilidade 
da ciência perante a sociedade. Dedicou sua trajetória nesse plano à sua con-
servação, à vida, à prudência ecológica e à justiça social. Portanto, legítima é 
a homenagem que lhe presta a Maritime Law Academy, editada pela Editora 
Arraes, com essa publicação.

O compromisso ambientalista do Professor Vladimir consolidou-se na 
década de 80, por ocasião de sua formação em ciências biológicas, e foi apro-
fundada com sua graduação em direito, cursos esses que lastrearam a sua no-
tável formação acadêmica. Sua brilhante tese de doutorado, pela Universida-
de de São Paulo, deu origem ao livro “Propriedade Intelectual, Biotecnologia 
e Biodiversidade”, de extrema qualidade. Sua experiência em gestão ambiental 
a partir da atuação em diferentes cargos no setor público, aliada à sua vasta 
atuação internacional, permitiram que ele realizasse a missão da docência 
com profundo esmero. Aos seus colegas, enquanto membro de associações 
como a IUCN Academy of Environmental Law (IUCNAEL), a Academia 
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Transdisciplinaria del Ambiente (ATINA), o Instituto O Direito por um Pla-
neta Verde (IDPV), o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (IBAP), com-
partilhou seus ensinamentos, tendo ainda atuado como um dos fundadores 
da Academia Latino-Americana de Direito Ambiental (ALADA) e presidido 
a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil (APRODAB). 
Tamanho esforço fez germinar uma gama de discípulos ecojuristas, aos quais 
honrosamente compartilhou o seu precioso legado de “dúvidas, ansiedades 
e agonias”. 

A organização dessa coletânea é fruto do empenho da Professora Dou-
tora Eliane Octaviano Martins, que certamente integrará o direito brasileiro 
como referência em matéria de proteção do ambiente marinho-costeiro. A 
obra reúne contribuições de estudiosos e de pessoas amigas que, inspirados pe-
las lições do Professor Vladimir, apresentam aos leitores uma visão sobre varia-
das questões práticas e as possíveis respostas jurídicas à luz da sustentabilidade.

CAROLINA DUTRA
Doutora em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie. Mestre em Direito Ambiental. Especialista em Direito do Estado e em 
Direito Civil e Processo Civil pela Unisantos. Professora e advogada.
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segunDa  

aPresentação

Fragatas, nuvens, folhas verdes, amarelas, borboletas, palmeiras, cobras, 
flores carnudas, vermelhas, trepadeiras, pedras, gaivotas, areia, peixes, muitos 
peixes, golfinhos, ondas, caranguejos, mangues, catadores de mariscos. Quem 
se fascina pela Vida, segue observando, biologando, buscando o encantamento 
das inter-relações, interpretando ciclos. Na natureza não existe justiça ou equi-
líbrio, tudo está em movimento evolutivo, dinâmico. O que hoje é lágrima, 
amanhã é chuva, depois seiva, mar. 

Nesta dança da vida, o ser autoproclamado humano é dono de uma carac-
terística evolutiva chamada Razão, que somada ao polegar opositor e ao andar 
ereto, lhe permitiu desenvolver tecnologia, ciência. Acreditou-se Deus e abusou 
da obra, interferiu nos ciclos, sintetizou elementos, transformou a natureza.

Eis que a engrenagem alterada começa a mostrar desajustes. Extinção 
aqui, aquecimento acolá, enchentes, contaminação. As regras de convívio so-
cial necessitam de expansão para englobar as relações humanas com e na Na-
tureza.  Lembremos que o ambiente natural não tem Direito ou Justiça, mas 
para nossa saudável sobrevivência como humanos, é mister estabelecer regras 
de uso e compartilhamento dos recursos naturais.

Vladimir Garcia Magalhães, o querido Vlad, era humano, amante da Bios, 
conhecedor dos mistérios e encantos da Natureza.  Atento ao momento histó-
rico, percebia que não bastava estudar o ambiente, investigá-lo. Era necessário 
proteger a Natureza, defendê-la dos próprios humanos. Para tanto, adentrou 
no mundo teórico do Direito dos homens. 

Estudava Direito na São Francisco enquanto dava aulas de biologia na 
rede pública de ensino e flertava com o Cinema. Chegou a fazer um documen-
tário chamado “Máscaras” sobre a então famosa “Brenda Lee”. O cameraman 
era um estudante da Escola de Artes chamado Torero. 

Juntos, desenvolvemos projeto do que seria o primeiro programa am-
biental da TV brasileira (anterior ao Repórter ECO). O tom era de humor-
-denúncia, mas os caminhos e viagens individuais inviabilizaram a execução.
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Mente inquieta, alegre e criativa, transformava em festa a vida na Re-
pública Iquiririm, residência coletiva onde tivemos o prazer de morar e que 
Vlad apelidou de Sanatório Iquiririm. Pela manhã encontrávamos recadinhos 
presos na parede, onde o General Vladivostok convocava seus seguidores para 
um motim contra a ditadora Wendy Vina, a qual exigia que todos lavassem 
panelas. Não existia bolo quente feito pelo Mané que sobrevivesse até esfriar. 
Vlad devorava sozinho sem culpa. Éramos uma grande família, junto com sua 
cachorra Katchanka, os coelhos e codornas, e sabíamos que podíamos sempre 
contar com ele. O mundo podia contar com ele!

Escolhi Vlad como padrinho de meu filho Arthur e quando eu reclamava 
do seu comportamento mal-educado, ele retrucava: “Eu ensino certinho a fa-
zer a coisa errada”. Arthur retornava de sua casa fazendo campeonato de cuspe 
e outras barbaridades.

Vlad viveu intensamente, estimulava o melhor em cada um, não permitia 
o desânimo intelectual dos amigos. Sabia da urgência em atuarmos na constru-
ção da almejada sociedade igualitária e ambientalmente saudável. Tinha cons-
ciência da responsabilidade de quem tem informação. No mesmo dia em que 
discutia internacionalmente temas de governança ambiental, planejava projeto 
para os carroceiros de sua rua. Preocupava-se com justiça social e ambiental. 

Tinha urgência em viver, dançar, cantar, viajar, melhorar o mundo. Com-
prava o melhor champagne porque não sabia se estaria aqui amanhã. 

O amado Vlad não passava desapercebido. Grande, desajeitado, divertido, 
marcava positivamente a vida de quem o conhecesse. Impossível ficar junto 
mais de uma hora sem cair na risada pelo menos uma vez. Um dia me escre-
veu: “Não é legal ver todas as pessoas, inclusive as que amamos, rindo e com 
os olhos brilhantes de felicidade?!”

Professor querido, Vlad deixou discípulos, estimulou pesquisas, ilumi-
nou ideias, orientou discussões e contaminou a todos em volta com a missão 
de protegermos o nosso ecossistema. Ele considerava a Universidade um lugar 
estratégico para se brigar pelo Meio Ambiente.

Como poucos, ensinou a usar o Direito dos homens para garantir a di-
nâmica das inter-relações da natureza.

Existe tempo de plantar e regar, tempo de velejar, tempo de ler e refletir, 
tempo de abraçar, tempo de construir e tempo de desfazer, tempo de rir e de 
chorar, sempre é tempo de amar, e existe tempo de morrer.  O que Vlad plan-
tou germina e floresce em todos que tivemos o prazer de conhecê-lo e também 
naqueles que podem ler suas obras. “Cada vez que você lê um livro uma árvore 
sorri ao ver que sim, há vida após a morte!” 

Obrigada amigo. Continuamos firmes.

INGRID M. FURLAN ÖBERG


