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Pré-Faciais

Recordar é preciso

O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos
A memória bravia lança o leme: 

Recordar é preciso. 
O movimento vaivém nas águas-lembranças

dos meus marejados olhos transborda-me a vida,
salgando-me o rosto e o gosto.

Sou eternamente náufraga, 
mas os fundos oceanos não me amedrontam

nem me imobilizam.
Uma paixão profunda é a boia que me emerge.

Sei que o mistério subsiste além das águas. 

 Conceição Evaristo

Ainda que 2018 seja o marco dos 30 anos da Constituição brasileira, a 
si denominada democrática, e que esse livro tenha nascido no mesmo ano-
-temático, nos entremeios da história da Constituição, é difícil pensar que ele 
seja, propriamente, um livro festivo. As razões que fundamentam essa hipótese 
tanto são conhecidas da realidade social brasileira quanto fundamentam a 
argumentação de diversos dos textos que compõem essa coletânea. Impossível, 
todavia, subtrair-lhe o caráter comemorativo. Co-memorar é lembrar junto e o 
rio do tempo nunca guarda apenas doces paisagens. Se o rio é fonte de alimen-
to, quiçá de paz, na terceira margem, não há menos sentido em reconhecer que 
ele pode arrasar, em caso de cheia, ou secar a ponto de trazer a lume a aridez 
do chão outrora submerso. Ademais, os rios vão virar mar, qual sertão, esse 
lugar de profundezas onde as naus tanto velejam quanto fazem seus náufragos. 



XIII

Parto no leme do poema de Conceição Evaristo porque, sim, é preciso re-
cordar. E é preciso dizer sim ao esforço de fazê-lo, ainda que esse gesto guarde 
tanto de precisão quanto de imprecisão. A precisão traduz um carecimento, ao 
passo que a imprecisão convive com a angústia do que é invisível na e à memó-
ria, que precisa enfrentar a busca dos tempos perdidos e escondidos na trama 
sócio-política das margens e da exclusão. Elegemo-la – ela, a quem a Academia 
Brasileira de Letras afirmou não-elegível – para, segurando em suas mãos, nos 
deixar guiar nos rastros de uma escrevivência que denuncia os Becos da Memó-
ria de um Brasil e de uma Constituição que não convidam aos festejos.

Essa a trilha que percorro a partir dos escritos acontecentes no III CON-
GRESSO DE DIREITO E LITERATURA promovido pelo grupo de extensão 
e pesquisa Entremeios, cujas atividades integram o ESAJUP (Escritório de As-
sessoria Popular da Universidade Federal de Uberlândia), intitulado “Um rio 
chamado tempo: a marcha do Brasil no século XX rumo à Constituinte de 1988”. 
Faço-o num prefácio que se põe a transgredir o nome e o sentido que se dão a 
essa espécie de arque-escritura de um livro. 

Não fosse o espírito de fazê-lo à maneira do que ele anuncia – o sentido da 
literatura excede sempre o da palavra com que se apresenta – um prefácio é, desde 
sempre, um paradoxo: pretende começar o que já teve começo; inaugurar o que 
já está inaugurado; preambular o que já está perambulando nos escritos sobre os 
quais se reescreve, qual metáfora do “palimpsesto”, invocada nos entremeios dos 
textos que aqui se apresentam, para dizer da rasura que há em toda escrita. 

Talvez fosse oportuno assumir a condição de um prelúdio e fazer soar, como 
fez Clarice Lispector na Dedicatória do Autor em A Hora da Estrela, na madrugada 
das palavras, o eco do som produzido por músicos que nos amolecem os ossos. 
Quem teria, aqui, esse poder atribuído a Chopin? Quem seriam Schumann e sua 
doce Clara, entre nós que enveredamos pelo verdadeiro flagelo de Clara dos Anjos? 
Quem faria a hora e a vez de Beethoven, com suas tempestades? E quem nos daria 
versões outras de Morte e Transfiguração tocada outrora pelas mãos de Strauss?   

Esse prefácio não é, pois, um prefácio. Para além de ser o antes (prae) do 
dito (fatio), uma espécie de maldita liminar inaudita, faz-se dele o lugar das 
faces que se movimentam no vaivém das águas-lembranças. Esse prefácio é, 
pois, um conjunto de pré-faciais: a captura dos rostos que se deixam ver antes 
da escrita.  Rostos de homens e mulheres que se inserem na luta transgressora 
do tudo poder dizer da literatura. Rostos como o de Lima Barreto, escritor 
negro, que a muito custo vem recebendo o reconhecimento de uma escrita re-
volucionária; rostos de escritoras como Conceição Evaristo e Raquel de Quei-
roz, mulheres, aquela a cumular os lugares de mulher e negra, cujos escritos 
delineiam o Caminho de Pedras de uma literatura feminina; rostos como o de 
Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Caio Fernando Abreu e Raduan Nassar 
que segredam outros Brasis em seus textos literários: o Brasil do “herói sem 
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caráter”, de Macunaíma; o Brasil das veredas, em Grande Sertão, não menos 
cheio de estreitezas em Sagarana; o Brasil tragado a cólera, de Raduan Nassar e 
o Brasil cheirando a mofo, nas entrelinhas de Caio Fernando Abreu.   

Rostos-faces como o de cada um dos autores cujas mãos aqui se deixam 
conhecer, num dizer que é agir, na ampliação da estrada do Direito e Litera-
tura, no Brasil. Rostos de professores, doutorandos, mestrandos e graduandos 
que apõem suas assinaturas nessa apreensão da “marcha do Brasil no século 
XX rumo à Constituição de 88” – sim, o termo aqui é marcha, como marcham 
soldados cabeça de papel, quem não marchar direito vai preso no quartel – to-
dos comprometidos com chão da pesquisa no Brasil, na difícil e árida cena da 
realidade brasileira. Uma realidade que mais traduz uma sociedade de privilé-
gios do que qualquer sonho ou vã-filosofia de uma sociedade com direitos e 
garantias fundamentais porque onde não há direitos estendidos e oportuniza-
dos a todos, aquilo do que se frui não é ainda um direito, mas um privilégio.

E se o rosto do outro é a sua maneira de significar, nas palavras de Levinas, 
todo rosto, como toda literatura, guarda segredo. Não o segredo como algo es-
condido, mas o segredo do que se manifesta no por vir de cada apreensão. Um 
segredo que dá cor à memória. Um segredo que decorre das muitas ausências 
que há no tecido-texto: ausência daquele que o escreveu, perante aquele que o 
lê; ausência do texto sobre o qual se escreve, num palimpsêstico ato de rasura; 
ausência de um significado prévio para palavras que, assim, não são meros sig-
nificantes portadores ou encetados em significados prévios; ausência, enfim, 
de uma precisão lógica sobre o movimento da escrita literária. 

Um segredo por vir que, talvez, é preciso dizer talvez, aprende-se com 
a desconstrução – um legado de Derrida – seja a grande paixão da literatura; 
paixão que alimenta um dos férteis sentidos desse “e” que se lê na interface 
Direito e Literatura; uma paixão profunda que, feito boia, emerge náufra-
gos que, perante os fundos oceanos não se amedrontam, nem se imobilizam; 
uma paixão que esperanceia tanto quanto experiencia, no acontecimento que 
vem para transformar, confirmando que há um mistério na tênue linha entre 
realidade e ficção, a força de um mistério, a outra face de uma democracia, 
uma democracia por vir, uma história por vir em mistérios subsistentes ou 
emergentes pr’além de águas passadas, pr’além de olhos que não se sabem sem 
salgar o rosto e o gosto, talvez, quem sabe, numa pintura com mais vida e cor 
para expressões como povo, dignidade e humano. 

Nas entrelinhas do belo horizonte que acena a cada texto, assino o olhar 
dessas imagens.

LUCIANA PIMENTA
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aPrEsEntação

nas EntrElinhas dE uM sonho

Também não pretendo nada 
senão ir andando à toa, 

como um número que se arma 
e em seguida se esboroa, 
-- e cair no mesmo poço 

de inércia e de esquecimento, 
onde o fim do tempo soma 
pedras, águas, pensamento.  

(Cecília Meireles)

Todo ano é ano de alguma coisa, assim como todo dia é aniversário de 
alguém, em algum lugar, se procurarmos com afinco. Mas claro que existem 
algumas datas especiais. Nosso próprio aniversário, por exemplo. Ou o de 
uma pessoa querida. Ou o aniversário de 30 anos da Constituição. 

E foi assim que boa parte das ideias que culminaram no III Congresso de 
Direito e Literatura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) começaram 
a se desenvolver. Porque, em 2018, a Constituição completaria três décadas 
desde sua promulgação. E, ao regredir um pouco mais na História, encon-
tramos outras datas com eventos (re)memoráveis, como o fim da Primeira 
Grande Guerra (1918), a promulgação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948), a edição do lamentável Ato Institucional número 5 e, no 
mesmo ano, o movimento de maio de 1968. Já em 2008, não menos importan-
te – pelo menos para nós da UFU – foi criado curso de Mestrado em Direito, 
com concentração em direitos fundamentais. 

Desse modo, começamos a enxergar todas essas datas e esses números de 
uma forma colorida e em movimento. Mais precisamente, vimos um rio, cuja 
nascente remontava ao distante alvorecer do século XX; que corria, depois, 
pelas histórias de milhões de brasileiros, entrecortadas por guerras, dores e 
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desespero, mas também por vitórias, solidariedade e esperança para, por fim, 
desembocar no mar de direitos e garantias que foi a Assembleia Constituinte 
de 1987-88 e o livro-lei que ela elaborou. 

Tão simples. Nem poderia ser de outro jeito. A vida é uma sucessão de 
dias e em todos eles acontecem coisas fantásticas, boas ou ruins, as quais vão 
se acumulam e levam a outras novas coisas, num movimento contínuo e infi-
nito. A História, por sua vez, é o conjunto dessas vidas que se inter-relacionam 
e se sucedem. E poderíamos, agora, aludir a grandes pensadores, como Herá-
clito, Hegel ou Marx, mas deixemos as teorias para os trabalhos subsequentes 
– de autores igualmente grandiosos, diga-se de passagem. 

Falando na História nacional, se o sertão é do tamanho do mundo, o Brasil 
é maior ainda. Isso porque aqui ocorreu de tudo um pouco e em tão pouco 
tempo. Mais que os 50 anos em 5 do JK, parece que foram 1000 anos em 100. 
E, em cada um deles, a gente foi buscando inspiração…

Por exemplo, na Velha República, tempos do bondinho, de cem réis, 
das varandas e dos coronéis. Foi quando aconteceu a Revolta da Vacina, marco 
conflituoso do direito à saúde no Brasil, que só seria positivado décadas mais 
tarde na Constituição de 1988. E também da Revolta da Chibata, evento his-
tórico que demonstra os contrastes de um país com pretensões de liberdade e 
democracia, mas que ainda era assolado pelas reminiscências de uma escrava-
tura abolida 20 anos antes, a qual seguiu deixando marcas nas relações sócio-
-jurídicas do povo brasileiro. Nesse contexto, o racismo, com destaque para o 
institucional, parecia ser a regra e o Estado só tomou medidas drásticas para 
combatê-lo novamente com e pela Constituição atual. 

Se nessa época, entretanto, existiam pobres, oprimidos e preteridos, é 
porque também havia os opressores e os privilegiados numa ordem social 
protegida pela Constituição vigente ou por aqueles que a aplicavam. Tudo 
isso foi muito bem retrato por Lima Barreto em “Os Bruzundangas”, esse país 
(nem tão) fictício imaginado pelo autor para descrever nossas muitas mazelas, 
inclusive as do sistema jurídico, pois, segundo ele, toda a vez que um artigo desta 
Constituição ferir os interesses de parentes de pessoas da situação ou de membros dela, 
fica subentendido que ele não tem aplicação ao caso. 

Alguns anos depois, a Constituição continuava sendo a mesma, os herdeiros 
do poder, idem, e os problemas também eram bastante semelhantes. Todavia, 
algum parafuso havia se soltado nas engrenagens da História e isso parecia ter a 
ver com a Primeira Grande Guerra, primeiro evento no qual boa parcela da Hu-
manidade reuniu-se, não para festejar, jogar futebol ou disputar as Olimpíadas, 
mas, infelizmente, para se violentar. A velocidade (e a letalidade) do avião e da 
metralhadora, recém-inaugurados, mudaria, para sempre, a perspectiva humana 
e repercutiria na arte, por meio do futurismo, que exaltava a época em que vivia, 
mas também do dadaísmo, que deixou de ver sentido na vida e no mundo. 
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No Brasil, todo esse modernismo culminaria com a Semana da Arte Mo-
derna que ocorreu em São Paulo, em 1922, e nas obras de Anita Malfatti, Tar-
sila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, Oswald e Mário de Andrade, entre outros. 
Quanto a este último, deve-se ao Mário a genialidade de haver escrito Macu-
naíma – o herói sem nenhum caráter, síntese original e poética da formação do 
Brasil e do povo brasileiro. Sua forma de escrever, por vezes até truncada e de 
difícil leitura, deixaria marcas profundas e indeléveis na Literatura brasileira. 

A década de 1930, por sua vez, se fosse receber alguma denominação, seu 
nome, sem dúvidas, seria Vargas. Marcada, primeiramente, pela “Revolução de 
30”, com o combate às oligarquias regionalistas e a consequente modernização 
da máquina Estatal, além da expansão dos direitos civis e políticos, como a ga-
rantia do direito de votar e de ser votada às mulheres brasileiras, seus últimos 
anos se volveram obscuros com a ditadura do Estado Novo. 

Assombrado pelo fantasma do comunismo – um espectro bastante opaco que 
retornaria na Ditadura Civil-Militar e que parece voltar, de tempos em tempos, 
na História do Brasil – o governo dessa época não poupou na tirania nem se 
esquivou das contradições que desde sempre permeiam o país. Por exemplo, o 
“Pai dos Pobres” responsável pela proteção aos trabalhadores e pela criação da 
Consolidação das Leis do Trabalho foi o mesmo ditador intolerante que presen-
teou Olga Benário Prestes ao Governo Nazista e que deu abertura para a detenção 
arbitrária de Graciliano Ramos – prisão infeliz, mas que rendeu “Memórias do 
Cárcere” para nossa Literatura” - e de Rachel de Queiroz. 

Pois foi justamente durante a prisão de Rachel que aconteceram dois 
fatos muito importantes. Detida sob a acusação de “ser comunista”, enquanto 
se encontrava encarcerada seus livros foram queimados em Salvador, na Bahia, 
junto a outras 1600 obras de autores como Jorge Amado, José Lins do Rego e 
o próprio Graciliano Ramos. Além disso, também na prisão, Rachel escreveu 
a novela “Caminhos de Pedras”, uma obra maravilhosa que narra a história de 
Noemi, que sofreu por ser comunista, ativista, feminista e pobre, mas que foi 
vítima, sobretudo, de sua condição de mãe e de mulher. 

Mais tarde, finda a Ditadura Vargas, bem como a Segunda Guerra Mundial 
e o Holocausto, horrores que deixaram fortes cicatrizes na Humanidade (e no 
Direito e na Literatura, por extensão), cria-se a Organização das Nações Unidas 
(1945) e se edita a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Entre 
um fato e outro, em 1946, Guimarães Rosa publica Sagarana, obra em que o 
médico e diplomata desenha a figura do sertanejo projetada na essência huma-
na – e como ambas se mostram próximas. Augusto Matraga, por exemplo, que 
empresta seu nome ao último dos nove contos do livro, poderia ser comparado 
a muitos personagens do cenário histórico-político mundial, os quais foram ca-
pazes de grandes atos de crueldade ou de nobreza, que, ao cabo, decaíram ou se 
redimiram, demonstrando, assim, a dual natureza do ser humano. Dual, apenas?
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Porém, o armistício durou pouco e, em 01 de abril de 1964, setores das 
Forças Armadas deram um golpe e tomaram o poder, com o apoio de diversos 
segmentos da sociedade civil, complexos empresariais, grupos midiáticos e 
tendências religiosas conservadoras, de modo a instaurar uma cruel Ditadura 
que durou 21 anos e foi responsável pela perseguição, detenção e morte de 
milhares de pessoas, inclusive vários artistas e militantes políticos. A brutali-
dade machista, combinada com a ignorância e, novamente, com o pavor de 
improváveis planos revolucionários comunistas, cegou uma boa parcela da 
população e se contrapôs à sensibilidade da Arte. Tal contraposição pode ser 
muito bem constatada em “Um Copo de Cólera”, escrita por Raduan Nassar 
em 1970, mas só publicada oito anos depois. 

Nessa curta novela, o autor retrata o ataque de fúria que um chacareiro tem 
contra sua namorada (ou esposa ou companheira…) de forma extremamente 
bestial e ilógica, como costumam ser todas as manifestações de violência. O mo-
tivo de tamanha ira foi um ataque de formigas saúvas sofrido pela cerca viva do 
chacareiro. Tão injustificado, portanto, como muitos outros “copos de cólera” 
assistidos na época, como a morte do estudante Edson Luís, o assassinato do jor-
nalista Vladmir Herzog, o desaparecimento forçado do deputado Rubens Paiva 
ou mesmo o genocídio de mais de 8.000 índios pelo Governo Militar. 

Com tanta desgraça, fica fácil entender porque meu coração não aguenta 
tanta tormenta, alegria meu coração não contenta, como canta Caetano Veloso no 
embalo da Tropicália. Foi como se todas as utopias de um mundo melhor tives-
sem morrido e sido enterradas junto do sonho revolucionário do equilíbrio en-
tre liberdade e igualdade. Os campos de morango murcharam, the dream is over. 

Foi então que, com o fim da Ditadura Civil-Militar, adveio a Assembleia 
Constituinte de 1987-88, com a promessa de uma oitava constituição que 
protegesse amplamente os direitos e garantias fundamentais e que abrisse ca-
minho para a reconstrução de um país com tantas marcas em seu passado. A 
Constituição, assim, ao cumprir esse papel de a última das utopias, vem para 
mostrar que os problemas estruturais do Brasil não seriam resolvidos num 
passe de mágica, muito menos na edição de uma lei que, como todas as leis, 
não passa, em última instância, de uma folha de papel. Mas, ao contrário, que 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é responsabilidade de 
todos, do Estado e de seus membros, mas também de cada cidadão brasileiro, 
em atitudes práticas cotidianas. Inclusive por meio do diálogo, o estudo, a 
pesquisa e a expressão artística, elementos de tão grande importância e que, 
por ora, parecem estar novamente ameaçados. 

 Nesse sentido, os Becos da Memória de Conceição Evaristo não de-
vem ser apagados, nem demolidos ou desfavelizados, mas a lembrança de um 
passado doloroso, sem dúvidas, deve servir de molde para os erros que não 
queremos repetir. Da mesma forma, depois de expurgar o mofo que pesava em 
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nossos estômagos, como tão bem ilustrado por Caio Fernando Abreu, convém 
abrir a mente e preparar o solo para o cultivo de novos sonhos, como se fos-
sem frescos morangos vivos vermelhos. 

E desses novos sonhos, com a devida reverência ao passado, fazer do fu-
turo um projeto concreto de reflexão e de ação. Como foi, para nós, organizar 
o III Congresso de Direito e Literatura da UFU. 

Uma boa leitura a todos. 

JOSÉ RENATO RESENDE


