EDITORIAL

Não é fácil começar, dar o primeiro passo. É preciso, antes de tudo, coragem e altivez. A
elaboração de um projeto fracassa por diversas vezes nas mentes de seus idealizadores
antes de se apresentar ao público que se enternecerá ou não ao mínimo equívoco do autor.
Mas é preciso coragem para suportar as críticas – que, quando respeitosas, – serão sempre
bem vindas – e altivez para, com humildade, reconhecer erros e promover as correções
necessárias.
As veredas por que o ensino atravessa no país e a busca, nessa era, de um conhecimento
facilitado, rápido e sem profundidade angustiam aqueles que ainda prezam por uma
pesquisa metodológica árdua, pelo labor do pensamento crítico e pela amargura da
condensação de ideias, a fim de tornar palatável aos mais diversos leitores, com a defesa
de um ponto de vista, a partir de uma base sólida, com escopo exclusivo de compartilhar
estudos.
O Curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), menos pelas
mentes ilustres que ano após ano entrega à sociedade capixaba, e mais pela angústia
acadêmica que a todos atinge, ressentia de uma revista que pudesse se tornar espaço
propício à publicação das ideias de graduandos e mestrandos, graduados e mestres
egressos, docentes da graduação e do mestrado, e de todos aqueles que depositaram e
depositarão nesse canal a possibilidade de propagação da própria pesquisa científica.
As ideias, das mais ilustres às mais ingênuas, não poderiam ficar recônditas ou perdidas
em um amontoado de papeis, cuja pilha aumenta a cada desagradável sensação de se ter
fracassado. O Curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), pela
excelência de seus docentes e discentes, com reconhecimento inegável nos cenários
regional e nacional, não poderia ficar à margem da difusão da pesquisa e do
conhecimento.
É esta a proposta que chega, pelo meio eletrônico, ao público globalizado, em intercâmbio
permanente daqueles que sentem o prazer de escrever para que outros leiam e suportam
as divergências. O conhecimento, sobretudo, é produzido a partir da divergência. Que a
Revista dos Estudantes de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo
(RED/UFES), que inaugura sua primeira edição, seja o início do caminho que se pretende
áureo, com a participação acadêmica de todas e todos que assim desejarem.

Colocamos à disposição da academia os artigos publicados pela primeira edição da
RED/UFES, com complexa teia de informações, em variadas disciplinas, mas tendo em
comum a coragem e a altivez de propor desafios ao pensamento corrente. O conhecimento
impõe o deslocamento da zona de conforto. É necessário confrontar-se diariamente.
Com a ajuda de cada um, esperamos, não somente pela próxima edição, que se pretende
no segundo semestre do corrente ano, mas o auxílio na construção desse caminho que
muito orgulhará seus idealizadores, os que vieram antes e sonharam e os que virão depois
e verão o feito com admiração.
Boa leitura!
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