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Discurso de Sauda~ao C*) 

Noemi Elisa Soriano Aderaldo 

Receio, relutancia sobrevieram ao convite formulado pelo 
amigo poeta Artur Eduardo Benevides, para saudar o novel acade
mico Cesar Oliveira de Barros Leal, em virtude do meu diminuto 
universo de interpreta~o, de teor eminentemente artistico, cuja 
teorese implica tao somente a adoc;ao de convergentes veios 
decifradores do c6digo lingiiistico-litercirio. 

Entretanto, inopinadamente, sob urn transluzir do espirito, vi 
promanar, de foote ficticiamente real, aguas refletindo caminhos de 
lembran~ da "linguagem herdada" ( codigo familiar de Cesar), cuja 
nascente, longinquamente presente, brotara da assistencia medica 
do meu pai Aluysio Soriano Aderaldo a familia do Dr. Amadeu Bar
ros Leal, que consistia num espargir do dar-se veneravel (principia 
inviolavel dos medicos de familia de antigamente), donde surgiam 
sempre nucleos abrangentes de amizade perene entre ascendentes 
e descendentes. 

De tradicional familia cearense, cuja linhagem dignifica o nos
so complexo cultural, aqui representada pela comovente figura hu
mana, ba.Isamo continuo dos frcigeis e dos aflitos, Antenor Gomes 
de Barros Leal (para quem pec;o uma salva de palmas), dos nobres 
amigos academico Vmicius Barros Leal e George Barros Leal e do 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justic;a do Ceara, Adalberto 
Barros Leal, nao iria Cesar trair-se no proficuo universo em que vi
veu. Reflexividade pertinente, porquanto nao vislumbrei fronteiras 
irredutiveis entre 0 que projeta e referenda, entre 0 que e e 0 que 
faz. Com Licenciatura em Letras e Bacharelado em Ciencias Juridi
cas e Sociais, Cesar verticaliza seus conhecimentos, multifacetando 
sua formac;ao academica, que inclui especializac;ao, aperfeic;oamen
to, mestrado, para honrar a carreira do Magisteno Superior e aliar a 
sua experiencia didatica a destreza tecnico-profissional. 

Como Procurador do Estado, assume a chefia do Centro de 
Estudos e Treinamento da Procuradoria Geral, e a Subsecretaria de 
Justi<;a do Estado. 

E membra do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, 
Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, co-fun-

(") Discurso com que a Academica Noemi Elisa Soriano Aderaldo saudou o novo 
Academico Cesar Oliveira de Barros Leal, em sessao solene realizada no salao 
nobre da Academia Cearense de Letras, (Rua do Rosano n° 1) na noite de 28 de 
maio de 1993. 
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dador da Academia de Ciencias Sociais do Ceara. Dentre os inume
ros encontros de que participou sobre temas juridicos diversos, des
tacam-se os referentes ao Direito do Menor e ao Direito Penitencia
rio, justificando sua inclusao como membro da Associa~ao Bahiana 
de Crirninologia e Penitenciarismo, e da Associa~ao International 
de Magistrados de Menores. 

Como se pode obviarnente constatar, o carater social do Direi-
to emerge da propria titula~ao de muitas de suas produ<;oes, tais 
como "A Fun<;ao Social da Propriedade", e a sua tese de mestrado 
convertida ern livro: "A Delinqiiencia Juvenil: seus Fa to res Ex6genos 
e Preven~o", e ainda de inumeros trabalhos: "A Sociedade e o Me
nor Infrator'', "Os Direitos Humanos e a Constitui~o", "0 Desafio 
do Menor Infrator", "Humaniza~o das Prisoes e Vitirnologia", "0 
Desafio da Execu<;ao Penal", "0 Problema do Menor eo Direito Tute
lar'', "Reflexoes sobre o Pessoal Penitenciario", "0 Preso e a Nova 
Constitui<;ao", ''A Op<;ao da Liberdade Assistida", "0 Sistema Peni
tencicirio Brasileiro e os Direitos Hurnanos", dentre outros. 

Cesar, ate mesmo em suas gramaticas de lingua espanhola, 
evidencia suas preocupa~oes s6cio-culturais atraves da inser~o de 
textos-constela<;oes que induzem a conversao do caos social em re
constru<;ao c6smica integral. A fabula que ali inspira a ordena~ao 
do verbo pretextua a ansia de ordena~o do rnundo. Sua capacida-
de intelectiva e sua sensibilidade recriam a realidade objetiva, 
ascensionalmente transmutando-a, quer sob a egide do espirito, quer 
sob o arnparo das sugerencias anirnicas. E assirn configura uma 
cosrnovisao holistica, oriunda da interconexao de pianos solidarios 
que, plasrnada nas lentes do Direito, se exterioriza sob rnodula~oes 
diversas. 

E precisamente a letra da lei, com seus mUltiplos universos de 
significancia que o leva, como escritor, a apropriar-se, compativel
mente, de urn c6digo lingiiistico desvelador e desvendador da reali
dade, cuja estatica nos arnoldou e nos fez legitirna-la, conquanto 
cruel e inurnana. 

No Procurador Hurnanista, e precisarnente o Ser Humano 
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contextualizado e radicado no Absurdo circunstante, o elemento axial • 
de sua enuncia<;ao inexoravelmente dramatica por perseguir o Real, 
e focar, precipuarnente, os segmentos sociais rnais esquecidos e, tal-
vez, rnais in

1
tebncionalrnd enelte eclips~dods pdelos fudesdvios turv?sd~o Si~- • 

terna, que e e usca esv ar atraves e uas n arnentats 1SpOSl-

<,;6es: a prirneira, de quase aderencia aos elementos cornponentes 
da estrutura do rnundo, e a segunda, de sobreleva~o totalizadora 
dessa estrutura. Por intermedio da prirneira ausenta o sujeito para 
a clarifica~ao do objeto; mediante a segunda, inversamente, 
presentifica-o corn recorrencia a intirneros pianos conjecturais, de 
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carater argumentative, que o tomam participe do drama do Ho
mem no mundo. 

Cesar nao se desintegra na condu~ao do processo de 
perquiri~ao, porque a pluralidade conflituosa de contraries vela a 
unitciria essencialidade que persegue, propiciando-lhe, por exerci
cio ou por dadiva, desembara~ar-se, irredutivel e irreduzivel, do 
modelado ou modelante drama criado. Permita-se-me uma digres
sao, uma breve incursao, sobre o paradoxo a que ele nos conduz. 
Debru~ando-me sobre sua obra, de impecavel carater positivo, ana
litico, nos moldes da ciencia classica, vejo-o sereno e afavel. 0 exte
rior que o circunda nao lhe afeta o interior. A desgra~a que visita 
nao o despoja dos beneficios da Gra~. 0 espirito cientifico nao lhe 
esmaece os marcantes tra~os de idealismo. Os traumas que denun
cia nele sequer se prenunciam . 

0 holocontexto jus-socio-politico matiza toda a sua obra, des
de o seu primeiro livro, ''A Fun~ao Social da Propriedade", de 1981. 
Ha, entretanto, na amplitude oceanica dos Direitos Humanos em 
que navega, urn Porto de Esperan~a que abriga a Origem e o Fim da 
Igualitaria Harmonia, como dois ancoradouros de comovente com
paixao pelo outro: o Direito Penitenciario e o Direito do Menor. 

Cesar procura formar os pressupostamente reformandos, adul
tos ou juvenis, atraves de inumeras propostas veiculadas em sua 
estarrecedoramente rica produ~o. 

No seu trabalho "0 Desafio da Execu~ao Penal", publicado em 
87 pela Revista da Faculdade de Direito da UFC, Cesar critica o com
plexo patologico do Sistema Penitenciario Brasileiro, que, ao provo
car a dilui~ao psicologica da personalidade ou da identidade indivi
dual, reifica o homem e, coisificando-o, estratifica-o nos seus vicios, 
ou, o que sobreleva a gravidade, estilha~-o em pon;oes deformantes, 
qual Frankenstein - produto da somatiza~ao de partes que se lhe 
aderem sem perfazerem-lhe o todo -, que agem e se agigantam nu
tridos pelo tempo caotico da ambiencia em que vivem. Alheados de 
si mesmos e do cosmos exterior, convertem-se em monstros cuja 
ferocidade induz juristas e a sociedade em geral, a partir dos seus 
atos, a conjecturais indaga~oes sobre a validade da pena de morte, 
ao inves de perseguirem, com Cesar, o caminho inverso da Potencia 
causal geratriz que poderia evita-la . 

Cesar, ironicamente, e induzido a declarar: "Chega a ser risi
vel, a bern dizer, falar-se em Direitos Humanos dos presos, em Dig
nidade dos prisioneiros, diante da realidade factual das prisoes bra
sileiras, dessa realidade que for~ou Sobral Pinto, em defesa de urn 
Constituinte, a invocar a Lei de Prote¢o aos Animais"; e ainda: "Tal
vez no esfor~o Humanizante resida a possibilidade de atingir-se a 
meta da regenera~o, o maior desafio da Execu~o Penal". 

127 



Durante curso de especializa~ao realizado em Toquio em 89, e 
reconhecido pela UFC, Cesar profere palestra sobre o mesmo tema, 
intitulada "The Challenge of Penal Execution in Brazil", abordando 
a precariedade do Sistema Penitenciario Brasileiro, reeditando o 
desalinho dos fios da malha mortuciria que o vela. 

Em muitas situa~oes, somente a urn silencio exasperador e 
relegada a sobrevivencia fisica do prisioneiro, pois que a psicologi
ca ja a perdera: ''As leis de massa nao admitem o denunciante, o 
qual paga por seus atos com a propria vida". 

E na sua meta de regenera~o sucedem-se argumentos que 
pressupoem a ado~o de regimes semi-abertos ou abertos de traba
lho e produ~o, cuja prcixis nao pressupae somente a a~o apelativo
denunciante, mas sobretudo a a~ao noetico-perquiridora de 
paradigmas que ampliem a cosmovisao juridica do problema, 
sedimentando definitivamente no seu espirito a imprescindibilidade 
do intercambio de dispositivos juridicos entre na~oes. 

''The Brazilian Prison System (The Challenge of Legally imposed 
Sentence in Brasil)", nucleo tematico de palestra proferida em Wa
shington, em 1990, Cesar remete-nos ao personalismo filosofico de 
Emmanuel Mounier quando enfatiza a premencia da individuac;ao 
terapeutico-qualitativa e ressorcializadora, conquanto advirta que 
a seguranc;a mcixima "dos segregados da sociedade" e indispensavel 
nos casos extremos que impliquem em perigo de subversao da or
demsocial. 

Em 1989, ja publicara, na Revista da Procuradoria Geral do 
Estado do Ceara, "Breves Reflexoes sobre o Pessoal Penitencicirio", 
propondo a cria~ao do Instituto de Treinamento e Qualificac;ao, e, 
em 1990, "0 Preso e a Nova Constitui~o", onde, apos minudente 
diacronia, segundo Barthes em "Le Degre Zero de l'Ecriture", "para 
tomar o presente inteligivel" perde a onisciente objetividade realis
ta, e nela introduz-se atraves de sucessivas e amargas divaga~oes, e 
aporeticas indaga~oes: "como falar em integridade fisica e moral 
em prisoes onde ... " e continua num paragrafo tecido de condicio
nais, cuja incompletude de significancia e inacabavel como a vida. 

Mas, na angustiosa problematica que adentra, o jurista 
normativo nao perde o dorninio discursivo, finalizando com os re
cursos da conformadora ironia: "Registre-se porem que o Direito 
deve ser visto como um movimento propulsivo da realidade, e tal
vez ai resida o merito desta "Constitui~o Cidada", ao buscar ser a 
luz, posto que de lamparina, na noite dos desgrac;ados, na expressi
va linguagem de Ulisses Guimaraes". 

Em 1991, Cesar sintagmatiza paradigmas de renova~ao, dis
correndo sabre "0 Sistema Penitenciario no Japao", e "0 Crime e 
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a Pena nos EEUU na revista "Alferes", da Policia Militar de Minas 
Gerais. 

Em 1992, aporta em Los Angeles, California, para participar 
do XV Simposio sobre as Tradi~oes do Mundo da Fala Portuguesa, 
proferindo a palestra ''A Prisao e as Penas Altemativas: a Experien
cia Brasileira", na qual conclui, contundentemente, "que as prisoes 
sao onerosas e incapazes de refrear a crirninalidade", tese retomada 
na revista do Instituto lnteramericano, de Derechos Humanos, 1992, 
cuja magnifica composi~ao inclui semimirios, conferencias segui
das de debates por grupos de trabalho da elite intelectual juridi
ca, avultando a exposi~ao de Cesar sobre "0 Sistema Penitencia
rio Brasileiro e os Direitos Humanos", com o seu apelo 
conclamante de saneamento das prisoes, onde proliferaram per
versoes contagiantes e surtos endemicos de patologias de toda 
especie. 

Nas suas descri~oes comparece a assombrosa coabita~o de 
pessoas e ratos, a evoca~ao de exilios - retiros aterrantes que, 
reavivando-nos a "Historia da Loucura" e, sobretudo, a "Microfisica 
do Poder'' de Michel Foucault (segundo o qual a sociedade agencia e 
nutre a doen~ e "A prisao, deposito de criminosos, fabrica delin
qiientes") provocam, no leitor, inevitcivel derroga~o. 

Nao fora a estrutura necessariamente horizontal imposta pela 
natureza mesma do discurso, apro:xima-lo-iamos de quadros como 
o da Noite de Walpurgis e o da Kafkiana Metamorfose, o que justifi
ca sua conseqiiente conclusao de que "o abandono descrito aqui e o 
resultado de uma politica suicida assecuratoria da manuten~ao e, 
pior, do agravamento continuo de um sistema que se transformou, 
nas Ultimas decadas, num dos principais fatores da criminalidade"; 
e, plenisciente dos enlaces de articula~oes mais profundas que o 
determinam, categoricamente finaliza: "ressalto que o problema esta 
na prisao em si, como instancia totalitciria de Poder". 

Atraves dum entrecruzamento de codigos ideologicos socio
economicos, verdadeira cronotopia conformadora de mundos e 
submundos, Cesar nao so busca rninorar a des-gras:a, mas sobretu
do conservar os residuos da Gras:a que, apesar do mundo das 
injuns:oes disjuntivas, ainda subsistem em nos, como se revela atra
ves da luminosa percep~ao com que ele se da, em alma, ao Direito 
do Menor, o que nos induz a reavaliar a nossa propria realidade 
atraves de onticas reflexOes. 

0 objeto subjetiviza-se em nos, acumpliciando-nos duradoura
mente com ele. 

Ja em "A Delinqiiencia Juvenil: seus Fatores Exogenos e Pre
ven~ao", de 1983, Cesar nao so enumera estatisticamente as inume-
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ras faces da criminalidade atraves de quadros exemplarmente ricos 
de dados elucidantes, como qualifica-as, preparando, no processo 
argumentativo, o salto da singular imparcialidade expositiva para a 
plural parcialidade dramatica, o que o leva a lamentar: "o seculo XX 
ha de perpetuar-se tristemente na memoria dos tempos pela crueza 
de epis6dios". 

E apos a estarrecedora conceitua~o da universalidade do pro
blema, as inu.meras exemplificac;oes acerca da progressao dos deli
tos juvenis, que lhe provocam a construc;ao do jogo movente e 
comovente do solidario e solitario protagonista - o outro ele-mes
mo, infancia a dentro, em total contradic;ao com o quadro agora 
contemplado, o qual, de certa forma, tambem o contempla, levan
do-o a inferir: "ha como que urn esvaziamento do sentido da vida, a 
gerar o imediatismo, o medo, a solidao, o tedio, a frustra~o, a 
agressividade e o conflito", o que remete alias a sua palestra em 
1989 em Toquio, em que atem-se a universalidade subconsciente 
"sindrome do medo", objeto de investigac;oes psicomiticas vincula
das a preocupac;oes socio-terapicas. 

Versando o tema do menor em seus surtos anomalos de recidi
vas comportamentos, contristado, reflete: "sombria se toma ainda 
mais a paisagem quando se leva em conta que a grande vitima e a 
juventude, em cujo meio se expande o consumo de toxicos, com 
reflexos fartamente negativos em seu comportamento", motivo pelo 
qual prossegue desvelando a acelerada rotatividade dos proliferanes 
nucleos danosos que estorvam as artenas do organismo social, a 
partir da constata~o do abissal distanciamento entre a legislac;ao e 
as anacronicas relativizac;oes dos processos de sua execuc;ao, que 
conduzem "ao descompasso entre o desenvolvimento economico 
perseguido eo desenvolvimento social". 

Em "A Sociedade eo Menor Infrator'', trabalho publicado pela 
revista da Faculdade de Direito de 1988, e tema da palestra proferi
da em Los Angeles por ocasiao do X:Ill Simp6sio sobre as Tradic;oes 
do Mundo da Fala Portuguesa, Cesar indaga: "Ociosos, revoltados, 
destituidos de horizontes, conscientes de que sao impunes, o que se 
poderia esperar afinal desses menores, moldados na argamassa da 
miseria e da fome?" 

Singrando o imensuravel oceano do Direito, indagac;oes inu
meras se sucedem em substanciosos artigos palmilhando rotas de 
inesgotaveis aporias e desilusoes, como ja apontara em "Direitos 
Humanos e a Constitui~o", publicado, em 86, na revista "Aspec
tos", pela Secretaria de Cultura e Desporto do Ceara: "Na realidade, 
como falar em direito a vida sem falar no direito ao trabalho, a 
subsistencia, a uma remunerac;ao justa? como falar em liberdade 
com fome?". 
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Em "0 Desafio do Menor Infra tor", publicado pela APAC - Asso
cia~ao de Prote~ao aos Condenados", em 87, tema de palestra pro
ferida em Toquio intitulada "The Challenge of the under age 
delinquent", apos indagar "o que se pode esperar desses menores, 
senao que muitos se transmudem de vitimas em vitimarios", 
aduzindo criteriosos dados estatisticos, como o de que "80% das 
transgressoes dos jovens sao contra a propriedade, o que mostra 
que a criminalidade e essencialmente aquisitiva", revela Cesar que 
eles se sentem na condi~ao de vitimas credores, e nao de algozes 
devedores . 

Sem deixar de refletir sobre os impostergaveis condicionamen
tos individuais da natureza humana, aduz ainda que "a diversidade 
biopsiquica endogena" impede equacionamentos absolutos, conclu
indo que "o problema deve ser visualizado por uma 6tica 
macroestrutural, inseparavel que e de questoes referentes a estru
tura socio-politica e economica do pais", que o move a escrever em 
"Estatuto da Crian~a e do Adolescente. Estudos Socio-Juridicos" da 
revista Renovar, de 92, o artigo "Presta~ao de Servi~os a Comunida
de: medida socio-educativa", reiterando 0 espirito inovador do 
Estatuto, ratificando sua luta pela "Desinstitucionaliza~ao da Exe
cu~ao Penal" ja referida, e ja anterionnente aludida em ''A Op~ao 
da Liberdade Assistida", de 89, na revista da Faculdade de Dire ito 
da UFC. 

Tal e a empatia de Cesar pelo codigo etico-social, que igual
mente comparece na sua obra de fic~ao. Vale lembrar, a proposito, 
urn dos seus cantos, publica do na revista Renovar de 91, cujo titulo, 
expresso apenas pela letra "C", tematiza a dilui~o da personalida
de de uma crian~a que, expulsa da escola por "falta de etica", entra 
num trem que a conduz a etica escola da vida. 

Ressalte-se que o narrador so menciona o nome do protagonis
ta na Ultima frase do conto. 0 anonimato poderia ate ter pennane
cido. A rigor, quase permaneceu. A razao disto e que Carlos e urn 
personagem simbolo , representante de toda uma legiao de 
deserdados e desvalidos. 

0 esfor~o de Cesar em transmudar o mundo cria nele disten~o 
e paz. 

Vejam-se a serenidade do seu conduzir-se, a aceita~ao e 
enfrentamento de dualidades e empecilhos do cotidiano, a disposi
~o de ultrapassa-los atraves dum processo cujo referente maior, o 
ser humano, constituindo-se o cerne de suas preocupa~oes, deve ser 
preservado em toda a sua dignidade e honradez. 

Veja-se o respeito que lhe dispensam seus amigos (dentre os 
quais pediria pennissao para citar minha amiga Cibele) , alunos, 
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colegas com os quais lida diuturnamente, autoridades e subordi
nados. 

Veja-se, no seu percurso, a nosuilgica recupera~o da infancia, 
que insiste em preservar no Menor, e faze-Ia aflorar nos que, tendo
a em si, a perderam. 

Apesar de saber que tomar exequivel o potencialmente possi
vel implica a imbrica~o de matizes de Dor, insiste em transmuta
los positivamente, atraves de uma a~o continua cuja celeridade 
nos espanta. 

Por tudo isso, e pelas inumeras atividades culturais nao 
mensionadas, apraz-nos receber Cesar nesta Casa, cuja unica razao 
de existencia e a fratema e ininterrupta doa~o em Ciencia e Arte. 
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