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V

A Sergião – o homem por trás do pensador*

Era um menino magrinho de olhos verdes. O filho do meio. Gostava de 
correr descalço, com o peito nu, pelas ruas sem calçamento da pequena Miraí. 
Jogava futebol com bola de meia e brincava de caverna no mato. Passava as fé-
rias na fazenda do tio João, montando a cavalo, fugindo dos fantasmas e bois 
brabos, tomando leite fresco das vacas. E já rabiscava os primeiros poemas nos 
cadernos escolares.

O garoto vivia sujo de terra e Dona Lourdes ralhava com o filho, mandan-
do-o lavar as orelhas para que nelas não nascesse um pé de couve. Quando Seu 
José decidiu mudar o consultório de dentista para Uberaba, os olhos do menino 
se estreitaram. O que seria dele na cidade grande? Dona Lourdes, costureira de 
mão cheia, passou a vestir o filho com coletes de cor escura, que ela mesma con-
feccionava. Suspensórios e cabelo bem penteado faziam parte do novo visual. 

O menino foi estudar no colégio marista, tornou-se excelente aluno em 
português, história e latim. Encheu cadernos e mais cadernos de poemas. Foi 
coroinha, campeão de natação, cronista do jornal local e fez aulas de canto 
clássico e ópera. Já não era mais menino: deixou crescer o bigode e veio estu-
dar em São Paulo, onde passou em segundo lugar no vestibular para Direito 
no Largo de São Francisco (reza a lenda que o primeiro colocado nunca apa-
receu para reivindicar a vaga e até hoje não se sabe quem é). Era o início de 
uma longa história de amor com a velha e sempre nova Academia, de onde ele 
só sairia compulsoriamente, cinquenta e dois anos depois, aposentado como 
Professor Livre-Docente. 

Comprou uma máquina de escrever Remington verde e passou a datilogra-
far seus poemas. A bola de meia ficou em Uberaba e na capital paulista Sérgio 
virou corintiano. O dom natural para a oratória e as ideias marxistas dialéticas 
chamaram a atenção da ditadura nos idos de 1964. O jovem orador do Centro 
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Acadêmico XI de Agosto foi perseguido pelos militares e escapou da prisão por 
um triz, salvo pelo pai de uma bela professora de olhos azuis, seu futuro sogro. 

Sérgio e Ivone casaram-se na catedral de São Carlos, no interior de São Pau-
lo. Vieram uma menina de olhos azuis e um menino de olhos verdes. Durante 
o dia, Sérgio fundou uma concessionária de veículos, uma empresa de material 
de construção, uma lavanderia; ocupou cargos públicos e deu aulas em inúmeras 
faculdades. Durante a noite, o professor Sérgio lia e escrevia, enquanto ouvia as 
transmissões da rádio BBC de Londres. Imitando o locutor e repetindo as frases 
em inglês, ele logo aprendeu o idioma. Autodidata e craque em latim, aprendeu 
sozinho também o francês, o espanhol e o italiano. Foi candidato a vereador, 
não conseguindo carrear para a política o reconhecimento que veio na academia.

Naquela época, as paredes de sua casa eram forradas de livros e as pilhas 
de papéis (e livros!) se acumulavam pelo chão. Foram noites e mais noites em 
claro datilografando teses, livros, artigos, conferências e – sempre – poemas, na 
companhia de sua fiel escudeira Remington. Era durante a noite, também, que 
ele contava histórias para a menina de olhos azuis e para o menino de olhos 
verdes, como aquela do Periquito e Coelhinho, incansáveis heróis que viajavam 
o mundo sobre uma bicicleta, cujas rodas eram feitas de tampa de Nescau. 

Levou para a sala de aula o hábito de narrar histórias e sua simpatia 
contagiante fez com que o professor Sérgio fosse apelidado de Sergião pelos 
alunos. Sergião guarda até hoje o talento para cantar, principalmente quando 
está entre amigos e a conversa é regada por um bom vinho. Com sua voz de 
barítono, adora entoar cantigas napolitanas e também não se faz de rogado 
quando o assunto é cantarolar as tradicionais trovas acadêmicas da SanFran. 

A natação infelizmente teve de abandonar, devido a uma lesão no ombro, 
herança das épocas de escrita feroz no teclado duro de sua Remington. Mas 
a paixão pelo futebol não arrefeceu e todos os domingos ele pode ser encon-
trado diante de sua TV, assistindo aos jogos do campeonato europeu e, claro, 
do Corinthians. Ela, a Remington, foi presenteada à neta adolescente, que se 
recusa a escrever em computadores. 

Hoje, vovô Sergião acompanha as braçadas da neta na piscina do clube e 
não perde um jogo de futebol do neto (que para seu desespero é torcedor do 
Santos). Atrás dos óculos, os olhos verdes continuam atentos e curiosos, como 
se desvendassem o mundo pela primeira vez. O menino de Miraí ainda corre 
descalço e sem camisa pelas ruas e... escreve poemas. 

* Texto de Ana Marta Cattani de Barros Zilveti, filha de  
Sérgio Resende de Barros. Advogada, bacharel e mestre em Direito Civil  

pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP.  
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Justamente para evitar o Estado legalista, é que se deve pro-
mover o estudo crítico do Estado de legalidade em cotejo com 
o Estado de direito. (...) Mas, sobretudo, deve-se interpretar o 
princípio da legalidade em correlação com os direitos humanos 
fundamentais, de cuja efetivação decorre a realização do direito 
como justiça e da justiça como justiça social, pois na verdade – 
apesar da ampla divulgação de ideologias em contrário – não 
há direito sem justiça e não há justiça que não seja social: direito 
injusto e justiça antissocial são contradições em si. Se essas con-
tradições afligirem direitos declarados na Constituição, o Estado 
de direito não se realizará democraticamente. Não haverá Esta-
do de direito, nem muito menos Estado democrático de direito. 
A Constituição não passará de folha de papel.

(BARROS, Sérgio Resende de. Aula ministrada na Disciplina 
“Negação do Estado de direito pelo Estado de Mera Legali-
dade” oferecida no Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – 2011).
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PreFácio

Tarefa das mais difíceis escrever sobre o amigo e Professor Sérgio Resende 
de Barros.

Parceiro de tantos anos, Sérgio Resende de Barros figura-se muito fácil por-
que é pessoa conhecida, lhana, extrovertida, com larguíssima expertise nas suas 
áreas de atuação, notadamente a científico-acadêmica. Professor que descobriu 
sua vocação muito cedo, já no famoso e antigo curso Castelões no qual ministra-
va aulas de latim e gramática do português, passou por uma série de instituições 
de renome, culminando em importante carreira na Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco (a FD-USP), formando uma legião de alunos nos cursos 
de graduação, especialização e pós-graduação (lato e strictu senso).

Por que então a dificuldade no desiderato proposto? Porque certamente é uma 
grande responsabilidade! Possuindo as raras qualidades de um didatismo nato, cla-
ro e raro, sendo humanista daqueles que dispensa especificação, pensador, professor 
e jurista dos mais completos, transcendendo a erudição jurídica, pôde mostrar ao 
longo de suas décadas de vida e atuação que é pessoa diferenciada a gerar saudades 
e mais saudades em tantos que passaram por suas obras, aulas, palestras e bancas.

Aqui, nesta obra, vinda a lume em caprichada edição da Editora, parte 
significativa de seus inúmeros ex-orientandos, hoje mestres e doutores nas 
mais diversas áreas das carreiras jurídicas, bem como colegas e admiradores 
como este signatário, somam-se em justa e devida homenagem, traduzida na 
elaboração conjunta desta obra, buscando estabelecer diálogo da mais alta 
importância com a obra do Mestre de sempre.

Boa leitura!
São Paulo, 9 de fevereiro de 2018 
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