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EDITORIAL

O amOr nOs tempOs dO cólera:  
pESquISA juRíDICA COMO pORTO SEGuRO?

O conhecido ganhador dos prêmios Internacional Neustadt de Literatura 

(1972) e Nobel de Literatura (1982), Gabriel José Garcia Márquez, tem, entre seus 

escritos, várias obras de diferentes contextos, sendo as mais conhecidas Cem anos 

de solidão e O amor nos tempos do cólera ; esta última sagrada com a história de 

um amor tardio entre Florentino e Fermina.

Para os que não se recordam, a história é sobre o início de um amor juvenil, 

incentivado pela troca de cartas entre os protagonistas; no entanto, o pai de 

Fermina, preocupado com o futuro da moça, faz de tudo para que ela esqueça 

esse amor e aceite desposar o melhor partido da cidade, o médico Juvenal. Mais 

de meio século se passa. Com a morte de Juvenal, Fermina volta a ser cortejada 

por Florentino e, nesta reaproximação, descobrem o amor na terceira idade, com 

tudo que essa situação pode desencadear.

Permitindo-nos uma analogia com a obra, suponhamos que Florentino seja 

uma representação dos Direitos Humanos, da maneira como os concebemos na 

atualidade, considerando marcos de consolidação o fim da Segunda Guerra 

Mundial e o surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU); e que Fir-

mina materializa a sociedade, entendida de forma ampliada, comportando cida-

dãos, instituições, formas de governo, relações de Estado, entre outros. Assim 

como os protagonistas do livro, os Direitos Humanos iniciam seu flerte com a 

sociedade numa linda história de amor. Muitas cartas são trocadas, promessas 

de um futuro tranquilo e inebriante são feitas. A exaltação do que compõe o 

discurso dessa aproximação é perceptível nos mais distintos espaços, até que...

Até que a sociedade vê, mais demoradamente, mas não sem interferências, 

o rosto dos Direitos Humanos; embora uma atraente ideia, mostra-se deforma-

do aos (novos?) olhos dela. Feio. Mas também pudera... são as marcas das con-

solidações seculares das mais belas propostas de liberdade, igualdade e fraterni-

dade, instituídas por meio de muitos embates, e, como diria Bobbio: “não todos 

de uma vez, nem de uma vez por todas”1.

A sociedade, enquanto Firmina de nossa analogia, entende que não quer e 

nem pode viver só de ideias ou boas intenções; precisa de um futuro seguro 

e atraente, mesmo que não se sinta tão seduzida por ele como se sente pelos 

1 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1993. p. 5.
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 Direitos Humanos. E, com esse pensamento, dos Direitos Humanos se afasta, só 
para ter com a segurança econômica e desenvolvimentista, nosso médico Juvenal.

Em um determinado momento, assim como Fermina fica viúva, também a 
sociedade fica apartada de uma segurança econômica e de um desenvolvimento 
profícuo. Talvez não possamos dizer que se tornou viúva, pois estes fatores – 
economia e desenvolvimento – continuam fortes, quiçá mais do que nunca. No 
entanto, a promessa de um futuro seguro e atraente se perdeu diante das práticas 
estabelecidas nesses anos todos.

É chegada a hora de uma reaproximação. Da rendição ao amor tardio ou do 
resgate de um amor latente. Florentino e Fermina se reencontram. Sociedade e 
Direitos Humanos também. Ainda que não seja própria e exclusiva do direito, é 
possível afirmar que a ciência jurídica é responsável por boa parte dessa conver-
gência, o que fica bastante latente num programa cuja área de concentração é 
Constitucionalismo e Democracia, com as linhas de pesquisa, e também editorial, 
Efetividade dos Direitos Fundamentais sociais e Relações Sociais e Democracia.

Para além da propagação científica, inerente a esse periódico ao longo de 
dez anos, há, ainda, um compromisso social, facilitando essa nova fase de cone-
xão com os Direitos Humanos, que vai desde uma revisão da própria sociedade – 
naquele mesmo sentido amplo que estabelecemos –, as relações que constrói com 
teorias e práticas, até a discussão dos direitos sociais, políticos e civis. Nesse 
sentido, a presente publicação conta com artigos que estão na perspectiva apon-
tada, sem nenhum propósito preestabelecido, como um número temático, espe-
cial ou dossiê.

Ainda que os tempos sejam sombrios e incertos, como os tempos do cólera, 
é possível encontrar um porto seguro quando a pesquisa continua compromis-
sada com ricas aproximações e questionamentos pertinentes.

Profª. Dra. Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis

FDSM e FE/Unicamp
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