
Preparando um nosso Café...  
Ricardo Dip  

Dois componentes, em substância, quero juntar para um bom Café com Jurisprudência. 

O primeiro, tomo-o de empréstimo ao Saint-Exupéry da Citadelle: 

"Obriga-os a construírem juntos uma torre e vais ver que passam a ser como irmãos. Se queres 
que se odeiem uns aos outros, distribui trigo entre eles" (1). 

O segundo, é a definição de Universidade que se lê na segunda das Siete Partidas do Sábio Rei 
Alfonso X, de León e Castilla: 

"...ajuntamento de mestres e de estudantes, em algum lugar, com vontade e inteligência de 
aprenderem os saberes" (2). 

Essas foram, ao fundo da alma, as duas sentenças que guardei para animar-me na vida 
acadêmica. 

Nunca as abandonei. Nos momentos de maior desolação, quando me tentaram o abandono e 
a idéia da reserva, foram elas que, mercê do bom Deus, me inspiraram a vocação de convocar 
meu alunado para, juntos, construirmos uma torre. E o que ao largo dos tempos mais impetrei 
e ainda, genuflecto, peço a Deus, é que não me permita em caso algum o pecado de 
decepcionar meus alunos. 

Somos, somos um grupo, o "nosso grupo". Solidários na lealdade. Solidários no compromisso 
de procurar a Verdade. Tomemos com calma nosso Café... o que julgo de fato esteja a 
alimentar os corações do nosso grupo "não é o que eles recebem do trigo" (ainda uma vez 
Saint-Exupéry), mas o que eles contribuem para elevar uma torre. 

Notas 

(1) "Ainsi me parlait mon père: 'Force-les de bâtir ensemble un tour et tu le changeras en 
frères. Mais se tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain'." (Citadelle, cap. IX). 

(2) "Estudio es ayuntamiento de maestros e de escolares que es fecho en algún lugar con 
voluntad e entendimiento de aprender los saberes" (Siete Partidas, Partida Segunda, Título 
XXXI, Lei I). 
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