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RESUMO: O drama humano vira um drama real e acessível a todos nas obras de
Graciliano Ramos. Da escassez do Nordeste às amarguras do cárcere, a sinestesia ganha
relevo, independentemente se o leitor já viu, ao menos por “ouvir dizer” que esta
realidade existe. O alagoano nascido em 1982 não ameniza no estilo. A escassez do
drama salta às páginas e permite a elaboração de textos sem floreios. Fez surgir um
novo estilo: meio drama, meio moderno, meio jornalístico e até documentarista. A
história do período ditatorial no Brasil se mescla com o Direito – ou a ausência dele- e
este relato literário é traduzido com perfeição pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos.
Através de seus personagens, Graciliano conta a História e a sua história, apresenta sem
reservas a sua vida. Submersos nesta tríade de artes: Direito, Literatura e Cinema, será
desenvolvido o presente estudo, tendo como ponto de partida a obra Memórias do
Cárcere, de 1953, já em sua 44ª edição no ano de 2008.
Palavras- Chave: Graciliano Ramos; Literatura; Direito; História; Cinema.
ABSTRACT: The human drama becomes a real drama, accessible to all in the works of
Graciliano. From aridity of the Northeast to the bitterness of prison, the synesthesia
gains reliefs, regardless if the reader has seen, at least by the "hear you say" that this
reality exists. He was born in Alagoas in 1982 and does not mitigate in style. The
shortage of drama jumps from the pages and allows the elaboration of texts without
flourishes. Created a new style: half drama, half modern, half and even journalistic
documentary. The history of dictatorial period in Brazil merges with the Law - or lack
of it - and this literary narration is translated to perfection by filmmaker Nelson Pereira
dos Santos. Through his characters, Graciliano tells History and its history, without
reservations about his life. Submerged in this triad of arts: Law, Literature and Film,
will be developed in this study, taking as its starting point the piece of work of
Memórias do Cárcere, 1953, now in its 44th edition in 2008.
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INTRODUÇÃO

Graciliano Ramos é (foi) autoridade na literatura brasileira. A opressão, a dor, a
“coisificação” ou animalização dos personagens são traços marcantes de suas obras.
Antes de Memórias do Cárcere, já tinha um legado precioso para a cultura brasileira:
São Bernardo (1934), Angústia (1936), Vidas Secas (1938), são algumas das obras do
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autor. Vidas secas inclusive possui adaptação para o cinema por intermédio do mesmo
diretor de Memórias do Cárcere, Nelson Pereira dos Santos.
De sua infância, pouco estudo formal ou na atuação política, deixou um legado de
um homem que não se quebrava às pressões do mundo, sequer o sentir do chamado da
morte impediu-o de deixar um relato de suas memórias do cárcere.
Outro traço que lhe é característico é a rudez da escrita, talvez para traduzir com
perfeição a seca nordestina (Vidas Secas), o machismo (São Bernardo) e, como o
próprio título denota, a Angústia de um servidor público, aos 35 anos, no regime
ditatorial da Era Vargas (no romance Angústia). A escrita sem floreios prende o leitor
de forma prática, contundente, real. Assim, promove um perfeito casamento entre a
linguagem e o que ele queria exprimir.
Aufere-se da obra muito do que o artista viveu na realidade. Segundo uma de suas
bibliografias mais conceituadas:
Graciliano deixou na obra, principalmente na obra de ficção, indícios bem
acentuados de seu “eu” e de seu “id” freudiano, isto é, tanto aa personalidade
adicta aos fenômenos do mundo exterior, como aquela inerente à dinâmica
3
espiritual do inconsciente.

Assim, a literatura conta a História, mas não só a história do autor a história de
vários personagens (dos quais não se omitem os nomes) a fim de que a obra, destarte
contada depois de passados dez anos, traduza bem a realidade vivida por vários ilustres
médicos, doutores, literatos, oficiais, etc. durante a época que o autor apelidou de
“facismo tupinambá”.
Também por oportunidade deste introito, mister faz apresentar em breve síntese a
vida deste autor pois, como típico de um livro de memórias, sua experiência de vida
perpassa várias etapas da obra literária.
Graciliano Ramos Nasceu aos 27 de Outubro de 1892, em Quebrangulo, Estado
de Alagoas. A partir de 1898 começam seus exercícios de leitura e, seis anos depois já
publica seu primeiro conto, “Pequeno pedinte”, no jornal do internato onde estudava.
Atua como colaborador para alguns jornais até que em 1915 retorna do Rio de Janeiro à
Palmeira dos Índios por ocasião da morte de três irmãos e um sobrinho, acometidos de
peste bubônica. No mesmo ano, casa-se com Maria Augusta de Barros, que morre cinco
anos após. por complicação no parto. Em 1927 é eleito prefeito em Palmeira dos Índios.
Em 1928 tomou posse como prefeito de Palmeira dos Índios e ficou conhecido pelos
relatórios que foram publicados em alguns jornais no Rio de Janeiro, no mesmo ano
casou-se com Heloisa Leite de Medeiros (Ló, vivida por Glória Pires na adaptação para
o cinema); Em 10 de Abril de 1930 (Ano da “Revolução de 1930”, que na verdade
traduziu-se no “Golpe de 1930” pelo oposicionista gaúcho Getúlio Vargas) renuncia ao
cargo de prefeito; em 1933 é nomeado diretor da instrução pública de Alagoas, cargo
equivalente a secretário estadual de educação. Em 1936 é preso, em casa, em Maceió,
no mês de Março.
Todas as referências da obra Memórias do Cárcere, objeto deste artigo, serão
correspondentes à 44ª edição, do ano de 2008.4
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É aqui que esta introdução acaba, pois a história começa.
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A OBRA
Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há dez anos
– e, antes de começar, digo os motivos porque silenciei e me decido. Não
conservo notas: algumas que tomei foram inutilizadas, e assim, com o
decorrer do tempo, ia-me parecendo cada vez mais difícil, quase impossível,
redigir esta narrativa. p.11.

Memórias do cárcere é um relato dos 10 meses e 11 dias na prisão entre os anos
de 1936 e 1937, sem qualquer acusação formal5. Em diversas partes do texto há
referência a ausência de processo:
Surpreso e inquieto, perguntei a mim mesmo por que me enviaram àquela
prisão. Deviam estar ali, supus, as criaturas forçadas a cumprir sentença, e
ainda não me haviam tido uma palavra a respeito dos meus possíveis crimes.
p. 550

A ausência de processo faz rememorar um outro clássico da literatura, desta vez
estrangeira: O processo, de Franz Kafka6. Além da ausência de processo, alguns outros
elementos se assemelham: Ambos os atores principais se destacavam no ofício (um
bancário exemplar, em Kafka; um servidor público dedicado, em Graciliano), ambos na
casa dos 30 anos, e ambos sem o conhecimento da acusação. Em Kafka, contudo, o
último capítulo é denominado “fim”, o que falta à obra de Graciliano, que permaneceu
inacabada.
Prisões imotivadas, ausência de acusação formal e outras foram atrocidades
comuns nos regimes totalitários, que se entrelaçam pelo momento histórico: Era Vargas
no Brasil, o fascismo de Mussolini na Itália e o Nazismo Alemão. Comparados aos
demais sistemas não estranha que o autor apelide o regime brasileiro de “pseudo
fascismo tupinambá”.
Entre as perdas dos manuscritos originais e a penosidade das lembranças, o livro
levou dez anos para que fosse escrito e publicado, e ainda assim, falta o capítulo final, a
tão esperada liberdade.
Aliás, a obra é uma verdadeira óde à liberdade. Antes de ser recolhido ao cárcere,
tinha Graciliano que vivia numa prisão: entre o reduto de funcionário público recebedor
de constantes ameaças em ligação e telegrama e a malfadada relação com a esposa. Iria
então de encontro à sua primeira liberdade, quando da prisão.
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O que viveu, contudo, de liberdade nada tinha. A temática da liberdade fez o
cineasta produtor da adaptação cinematográfica inserir um subtítulo: uma história de
amor à liberdade.
A falta de liberdade é inclusive comum ao presidente da república, que segundo o
autor se constituía em verdadeiro títere do sistema:
Mas o presidente da república era um prisioneiro como nós; puxavam-lhe os
cordões e ele se mexia, títere, paisano movido por generais. Forte. Lá fora o
viam forte e risonho, achando tudo de bom; ali dentro sabíamos um pobre
diabo manejado pela embaixada alemã, pela embaixada italiana, por
intermédio da chefatura de polícia. p.277

O livro está atualmente em sua 44ª edição, especial comemorativa dos 50 anos
de morte do autor. Ganhou nova capa, com Ilustração de Percy Deane, e teve como base
a 1ª edição do livro, publicado pela J. Olympio bem como nos originais datiloscritos
com as últimas correções realizadas por Graciliano Ramos.
Originalmente era composto de 4 (quatro) volumes, hoje compilados em um só,
sendo mantida aproximadamente a mesma disposição, em quatro partes: I-Viagens ;IIPavilhão dos Primários; III-Colônia Correcional; IV- Casa de Correção. A atual edição
conta ainda com uma explicação final de Ricardo Ramos, filho do autor, sobre o
conteúdo que constaria do último capítulo, caso tivesse completado:
- O que é que pretende com o último capítulo?
Sensações de liberdade. A saída, uns restos de prisão a acompanha-lo em ruas
quase estranhas. p.678

A edição conta ainda com o posfácio de Wander elo Miranda, professor titular
de Teoria da Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e supervisor
do projeto da reedição comemorativa.
A narrativa que é de difícil definição, mas por classificação é um romance (meio
drama, meio moderno, meio jornalístico e até documentarista), apresenta um gênero de
“narrativa de testemunho ” que está presente tanto na obra de Graciliano quanto em
Kafka. É um método muito comum nos anos 70, recebeu este nome em um concurso
realizado em Havana, nos Estado Unidos.
A obra memórias do cárcere já rendeu inúmeros escritos: das artes visuais, da
história, do Direito e se assim o é, figura quase como fonte inesgotável da perspectiva
do leitor que tenha interesse por qualquer das artes.
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AS PERSONAGENS

As personagens da obra escrita são pessoas do mundo real, um dos motivos
inclusive que tardaram a iniciativa do livro de memórias:
Também me aflingiu a ideia de jogar no papel criaturas vivas, sem disfarces,
com os nomes que têm no registro civil. Repugnava-me deformá-las, dar-lhes
pseudônimo, fazer do livro uma espécie de romance, mas teria eu o direito de
utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? Que diriam elas se se
vissem impressas, realizando atos esquecidos, repetindo palavras contestáveis
e obliterarias? p.11

SALLA7 denominou esta constante vigilância entre o escrito e a realidade, entre
o que seria público e o que seria privado, entre contar os fatos e cuidar de não ofender a
lei de “entre o fio da navalha”, nome que confere título a sua tese de Doutorado,
inclusive por que, parte seu estudo de publicações de Graciliano impressas na revista
getulista Cultura Política, principal publicação do Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), do Estado Novo.
Voltando às personagens, a narrativa traduz uma diversidade de gêneros,
reflexos de uma sociedade que passava por uma mudança profunda. O momento
político era intenso tanto na época em que retrata a literatura, nos anos que se seguiram
a 1930, quanto quando veiculada a película, ano politizado de 1984, ano das “Diretas
Já”, no Brasil.
Na adaptação cinematográfica houve adaptação de algumas personagens, com a
manutenção daqueles históricos. Neste sentido escreve DAVI:
Memorias O filme - é feito de recriação e de liberdade criativa.
Recriação na medida em que o cineasta fundiu os 237 personagens em
120, mudando nomes, com exceção dos personagens historicamente
conhecidos como: de Olga Benário (comunista companheira de Prestes,
interpretada por Ada Chaseliov), de Luis Carlos Prestes (somente
citado, como no livro), do advogado Sobral Pinto (interpretado por
Paulo Porto), do próprio escritor (interpretado por Carlos Vereza) e de
Heloisa Ramos (esposa de Graciliano, interpretada por Gloria Pires).8

Sendo as personagens reflexos de uma sociedade absolutamente plural brasileira,
mister se faz esclarecer sobre os mais notáveis na obra:
a)
Graciliano Ramos: Interpretado no filme pelo ator Carlos Vereza, é o
protagonista desta obra de memórias. Embora sem acusação documental, constam dos
registros públicos do Departamento de Polícia que sua prisão deu-se por condutas
subversivas. Ele mesmo não se diz comunista, mas sim, é contra a atual forma de
propriedade. Apesar disso, se diz um “revolucionário chinfrim”. Somente filiou-se ao
PCB em 1945, quase oito anos após ser posto em liberdade. É o narrador e o
personagem principal da história. Logo no primeiro capítulo, no qual justifica a escrita,
adverte humildemente sobre o uso do pronome de primeira pessoa:
Desgosta-me usar a primeira pessoa. Se se tratasse de ficção bem: fala um
sujeito mais ou menos imaginário; fora daí é desagradável adotar o
pronomezinho irritante, embora se façam malabarismos por evita-lo.
Desculpo-me alegando que ele me facilita a narração. Além disso não desejo
ultrapassar o meu tamanho ordinário. Esgueirar-me-ei para os cantos
obscuros, fugirei às discussões, esconder-me-ei prudente por detrás dos que
merecem patentear-se.p.15/16

Morre em 1953 acometido por câncer, sem que tenha escrito o capítulo final da
obra Memórias do Cárcere.
b)
Heloísa: Heloísa Leite de Meideiros (Ló)- Segunda esposa de Graciliano,
mãe de quatro de seus filhos e vivida pela atriz Glória Pires.
7
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Minha mulher vivia a atazanar-me com uma ciumeira incrível, absolutamente
desarrazoada. Eu devia enganá-la e vingar-me, se tivesse jeito para estas
coisas. p.22

De início marca pela insistência em haver uma amante de Graciliano que,
segundo o autor, somente subsiste em seu imaginário. Típica esposa e mãe provinciana.
Cresce ao longo da trama e aparece intermediando a publicação de suas obras, insistindo
nas esferas de Poder pela liberdade de Graciliano, conseguindo que o Dr. Sobral Pinto,
reconhecido advogado, interpretado por Paulo Porto, promova a defesa de Graciliano.
As demais personagens mudaram de nome na recriação criativa do cineasta
Nelson Pereira dos Santos, salvo alguns nomes históricos como já ressalvado, muito
provavelmente por se encontrar também no “fio da navalha” com informações políticas
tão fundamentais. Mas a representatividade das personagens restou mantida respeitados
os blocos de características dos nominados na obra literária – mulheres do povo,
granfinas, militares, revolucionários, políticos, jornalistas, agitadores, malandros, presos
comuns, presos políticos, etc.
c)
Emanuel: Dr. Emanuel da Silva Cruz (no filme), vivido por Nildo
Parente, burguês, doutor em medicina e ex presidente da Aliança. Mesmo durante suas
“viagens”, é um ser bem vestido e bem alimentado, tanto quanto seu dinheiro possa
comprar. Somente resta coisificado como os demais presos na colônia correcional, onde
só se diferenciavam os doentes dos não doentes, pois o tratamento desumano e
degradante é comum a todos.
d)
Mário Pinto: Personagem vivido por José Dumont, é a compilação de
alguns personagens nominados no livro: é o beato, é o moleque, o descontraído, o que
sempre pede um cigarro, o que canta ao lapidar pedras e por fim morre, como a alegria
que se esvai por trás daquelas grades funestas.
e)
Os nomes dos malandros da ilha grande foram igualmente mantidos
como o Gaúcho, vivido pelo ator Wilson Grey:
Vanderlino me interrompeu cálculos difíceis e apresentou uma delas, rapagão
espaúdo, simpático, o olho vivo, de gavião. Uma curiosa madeixa de cabelos
brancos enfeitava-lhe a testa e o lábio superior se erguia, descobrindo os
dentes, num sorriso sarcástico. Fisionomia aberta, olhar decidido. Admiroume a franqueza de Vanderlino ao dizer o nome e o ofício da personagem: Gaúcho, Ladrão, Arrombador. p.424/425

Assim como o gaúcho, que “queria mesmo que saísse sua foto”, vários dos
marginais reivindicavam uma referência no livro de Graciliano. O Gaúcho, aliás, rendeu
além da presença no livro de memórias, um conto, de autoria de Graciliano.
f)
Além do burguês, do moleque, do ladrão, também há a ala dos oficiais,
representados no filme sobre vários enfoques diferentes:
- O capitão Mota (Capitão Mata, no livro) que é conduzido à prisão juntamente com
Graciliano desde o capítulo intitulado viagens. Diz-se poeta por vocação. Defende-se da
acusação de comunista perante o General e se diz vítima de “calúnias e perseguições”
p.74;
- O capitão Lobo, vivido pelo ator David Pinheiro, que muito impressionou o escritor
pelas suas maneiras educadas e por ter-lhe oferecido um empréstimo quando o escritor
foi transferido do 20º Batalhão do Recife para destino então ignorado. Segundo o
próprio Graciliano, o Capitão Lobo foi responsável por ele conseguir enxergar um
pouco de nobreza em uma humanidade de bichos egoístas. Logo no primeiro contato,

capitão Lobo pede autógrafo de Graciliano em uma de suas obras. E reitera, em diversas
passagens: “respeito suas ideias, só não concordo com elas”.
– Arruda: Responsável na casa de correção pela disciplina dos presos, interpretado por
Jackson de Souza, representa a pior face dos militares na ditadura:
Intenção que fica clara no discurso fascista do Anspeçada Aguiar
(interpretado pelo ator Jackson de Souza) que, em tom colérico e enérgico,
frente aos presos enfileirados e cabisbaixos, proferia diariamente as seguintes
palavras: "Escutem bem cambada de vagabundos, vocês não vieram aqui para
se corrigirem, vocês vieram aqui. ", estão me escutando? Vieram aqui para
morrer, ouçam bem ..., vocês vieram aqui foi para morrer..." (Memorias,
1994: Fita 02,1:15.44 -1:16.07)

São os que merecem destaque por ora para se compreender o enredo, as classes
representadas e os imbróglios que permeiam este livro de memórias.
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O DIREITO, A LITERATURA, O CINEMA E A HISTÓRIA

A transversalidade entre as disciplinas ganha cada vez mais destaque à medida
que se compreende que todas as artes que intitulam este capítulo partem de relatos de
condutas humanas, e se comunicam.
O estudo destas fontes que se encontram em foz tem crescido no Brasil de forma
exponencial, com nomes de destaque como o professor Dr. Lenio Luiz Streck da
UNISINOS, os professores Doutores Glauco Barreira Magalhães Filho e Francisco
Régis Frota Araújo - UFC, o Doutor João da Cruz Gonçalves Neto, da Universidade
Federal do Goiás, entre outros.
O que importa é a democratização do ensino no país e o cinema atrai amantes
desta arte e desperta, a partir da proposta da transdiciplinariedade, a crítica para as
demais áreas das ciências sociais. O estudo das interfaces existentes nessas duas áreas
do conhecimento (Literatura e Cinema) proporciona um novo modo de pensar o direito
e, sobretudo, de compreender os fenômenos sociais no interior das culturas jurídica e
literária: O direito contado a partir da Literatura traz ao conhecimento do público obras
que marcaram gerações, levantando questões e proporcionando debates sobre temas da
atualidade que se relacionam com obras da literatura.
A Literatura e uma das instancias que dão "sentido ao mundo" por meio de
suas representações do "real". Sendo uma Fonte documental privilegiada, a
obra literária capta os embates que se processam no social, propiciando ao
historiador acesso a registros de experiências que, de outro modo, se
perderiam na edificação da memoria oficial. Ora, a Literatura não é uma
"ferramenta inerte com que se engendre ideias ou fantasias somente para a
instrução ou deleite publico. É um ritual complexo que, se devidamente
conduzido, tem 0 poder de construir e modelar simbolicamente o mundo."9

A obra memórias do cárcere é um exemplo perfeito desta simbiose: É o relato da
história do Brasil e da ofensa ao direito, contada de forma literata, com adaptação para o
cinema.
9
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O campo é vastíssimo para averiguação das implicações jurídicas da prisão sem
processo de Graciliano Ramos, da ofensa aos seus direitos mais fundamentais, do
excesso de prazo na prisão sem que haja ordem judicial, etc.
Quanto mais na era de constitucionalização dos direitos em que estes ditames
fundamentais devem estar presentes inclusive nas relações privadas10. Ocorre que
analisar o direito sobre o ponto de vista da Constituição Federal de 1988, Carta vigente,
seria um tanto quanto injusto à época. Hoje, os direitos fundamentais são normas de
aplicação imediata, tese já sedimentada pela doutrina Constitucional. Mas à época
vigorava a Constituição da República dos Estados Unidos do Brazil de 1891, além dela,
importa o destaque ao Decreto 19.398, de 11/11/1930 que instituiu o governo provisório
Varguista.
Segundo o texto Constitucional vigente à época:
SEÇÃO II
Declaração de Direitos
Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade,
à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:
§ 1º - Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei.
§ 2º - Todos são iguais perante a lei.
(omissos alguns parágrafos)
§ 12 - Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela
imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um
pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é
permitido o anonimato.
§ 13 - A exceção do flagrante delito, a prisão não poderá executar-se
senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em
lei, e mediante ordem escrita da autoridade competente.
§ 14 - Ninguém poderá ser conservado em prisão sem culpa
formada, salvas as exceções especificadas em lei, nem levado à prisão ou
nela detido, se prestar fiança idônea nos casos em que a lei a admitir.
§ 15 - Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, em
virtude de lei anterior e na forma por ela regulada.
§ 16 - Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com
todos os recursos e meios essenciais a ela, desde a nota de culpa, entregue
em 24 horas ao preso e assinada pela autoridade competente com os
nomes do acusador e das testemunhas. 11
Sem grifos no original.

Pelo texto constitucional aplicável, semelhante inclusive sob alguns aspectos, ao
texto vigente da Carta de 1988, absurdamente inconstitucional a conduta dos agentes e
do próprio Estado quanto à prisão de Graciliano Ramos.
Importa destacar que já a partir do século XVIII começam a surgir as primeiras
obras sobre a doutrina constitucional no Brasil, mas nesta primeira fase se ocupam mais
em explicar o direito posto na Lei Magna. A partir da primeira República surgem obras
de valor estimável12, como o Manual da Constituição Brasileira (1918, de Raimundo de
10

Sobre o assunto sugere-se ver AFONSO DA SILVA, Virgílio. A Constitucionalização do Direito: Os
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2012.
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Araújo castro) e Princípios de Direito Constitucional Brasileiro (1929, de Paulo M. de
Lacerda).
É certo que a teoria jurídica dos Direitos fundamentais nos moldes como hoje
temos referência em Robert Alexy13, esta só nos veio ao conhecimento após 1986, mas
a reflexão crítica acerca do tema tem origem no iluminismo Europeu, sucedido pelos
ideais da Revolução Francesa de 1789 e os primeiros levantes acerca dos Direitos de
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”14.
Seguido do sustentáculo Constitucional a fim de sustentar como barbárie a
conduta do Estado na prisão de Graciliano, importa mencionar o Decreto 19.398, de
11/11/1930 (ipisis literis):
DECRETO N. 19.398 – DE 11 DE NOVEMBRO DE 1930
Institue o Governo Provisório da República dos Estados Unidos do
Brasil, e dá outras providencias
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do
Brasil
DECRETA:
Art. 1º O Governo Provisório exercerá discricionariamente, em toda
sua plenitude, as funções e atribuições, não só do Poder Executivo, como
tambem do Poder Legislativo, até que, eleita a Assembléia Constituinte,
estabeleça esta a reorganização constitucional do país;
Parágrafo único. Todas as nomeações e demissões de funcionários
ou de quaisquer cargos públicos, quer sejam efetivos, interianos ou em
comissão, competem exclusivamente ao Chefe do Governo Provisório.
Art. 2º É confirmada, para todos os efeitos, a dissolução do Congresso
Nacional das atuais Assembléias Legislativas dos Estados (quaisquer que
sejam as suas denominações), Câmaras ou assembléiás municipais e
quaisquer outros orgãos legislativos ou deliberativas, existentes nos Estados,
nos municípios, no Distrito Federal ou Território do Acre, e dissolvidos os
que ainda o não tenham sido de fato.
Art. 3º O Poder Judiciário Federal, dos Estados, do Território do Acre
e do Distrito Federal continuará a ser exercido na conformidade das leis em
vigor, com as modificações que vierem a ser adotadas de acordo com a
presente lei e as restrições que desta mesma lei decorrerem desde já.
Art. 4º Continuam em vigor as Constituições Federal e Estaduais, as
demais leis e decretos federais, assim como as posturas e deliberações e
outros atos municipais, todos; porem, inclusive os próprias constituições,
sujeitas às modificações e restrições estabelecidas por esta lei ou por decreto
dos atos ulteriores do Governo Provisório ou de seus delegados, na esfera de
atribuições de cada um.
Art. 5º Ficam suspensas as garantias constitucionais e excluída a
apreciação judicial dos atos do atos do Governo Provisório ou dos
interventores federais, praticados na conformidade da presente lei ou de
suas modificações ulteriores.
13
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Parágrafo único. É mantido o habeas corpus em favor dos réus ou
acusados em processos de crimes comuns, salvo os funcionais e os da
competência de tribunais especiais.
Art. 6º e 7º (omissos)
Art. 8º Não se compreendem nos arts. 6º e 7º e poderão ser anulados
ou restringidos, coletiva ou individualmente, por atos ulteriores, as
direitos até aquí resultantes de nomeações, aposentadorias, jubilações,
disponibilidade, reformas, pensões ou subvenções e, em geral, de todos os
atos relativos a emprego, cargos ou o ofícios públicos, assim como do
exercício ou o desempenho dos mesmos, inclusive, e, para todos os
efeitos, os da magistratura, do Ministério Público, ofícios de Justiça e
quaisquer outros, da União Federal, dos Estados, dos municípios, do
Território do Acre e do Distrito Federal.
Art. 9º a 11º (omissos)
Art. 12. A nova Constituição Federal manterá a forma republicana
federativa e não poderá restringir os direitos dos municípios e dos
cidadãos brasileiros e as garantias individuais constantes da Constituição
de 24 de fevereiro de 1891.
Art. 13.a 15. (omissos)
Art. 16. Fica criado o Tribunal Especial para processo e julgamento
de crimes políticos, funcionais e outros que serão discriminados na lei da sua
organização.
Art. 17. Os atos do Governo Provisório constarão de decretos
expedidas pelo Chefe do mesmo Governo e subscritos pelo ministro
respectivo.
Art.18. Revogam-se todas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1930, 109º da Independência e 42º
da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha.
José Maria Whitaker.
Paulo do Moraes Barros.
Afranio de Mello Franco.
José Fernandes Leite de Castro.
José Isaias de Noronha.
Sem grifos no original.

A despeito da constitucionalidade duvidosa do decreto acima transcrito, por ele,
as garantias constitucionais restam suspensas, e ao Governo Provisório é delegado todo
o Poder, inclusive sobre os Poderes Instituídos. O Judiciário fica então de mãos atadas
no regime de exceção.
No próprio texto de Graciliano há esta constatação, sob forma de repulsa:
Talvez houvesse ali coisa mais grave: a repentina supressão de uma certeza,
mergulho na treva, impossibilidade de achar qualquer luz. [...] Como seria
possível viver se se afastavam da vida o embargo, a diligência, a precatória?
Como admitir o desrespeito a uma sentença? Quebra dos valores mais altos,
cataclismo. Todos os caminhos fechados. E o infeliz soluçava, no
desabamento da sua profissão. Impossível defender o direito de alguém.
Propriamente já não havia direito. A lei fora transgredida, a lei velha e
sonolenta, imóvel carranchismo exposto em duros volumes redigidos em
língua morta. Em substituição a isso, impunha-se uma lei verbal e móvel,
indiferente aos textos, caprichosa, sujeita a erros, interesses e paixões. E
depois? Que viria depois? O caos, provavelmente. Se os defensores da ordem
a violavam, que devíamos esperar? Confusão e ruina. Desejando atacar a
revolução, na verdade trabalhavam por ela. p.81/82

Restava instituída a Ditadura Varguista, apesar de que, oficialmente ditador
Vargas foi de 1937 a 1945. Carismático, autoritário, austero, violento...Vargas
provocava ódios e paixões. Memórias do Cárcere conta um reflexo, em curto espaço de
tempo, do governo deste que foi ao mesmo tempo Gêgê, o “pai dos pobres” e
o”estadista mão de ferro”.
É aí que a trama se mescla com a História.
A Literatura e o Cinema são um rico filão a ser explorado pela História. Estas
fontes documentais são consideradas como ficção, mas como qualquer
produção cultural, são expressões representativas de uma época, que não são
um "reflexo do real mas, antes, um gesto fundador de significado, uma
prática produtora de sentido."15

E continua em sua análise de interseção entre as artes a historiadora Tania Nunes:
Portanto, a historiador deve atentar-se que, por trás de toda produção cultural,
existe um produtor, que representa o seu tempo, os projetos e visões de
mundo de sua categoria social, procurando construir um imaginário e uma
memoria que sobreviva à massificação promovida pelos poderes oficiais que
querem legitimar as visões de mundo da categoria social dominante. p. 23

Ainda no contexto histórico do Estado Novo e a nova Constituição Polaca,
outorgada já após a saída de Graciliano da Prisão, o momento histórico daqueles
turbulentos anos eram de instabilidade, inclusive para Getúlio. Na extrema direita, os
integralistas da AIB (Ação Integralista Brasileira) de Plínio Salgado e à esquerda a ANL
(Aliança Nacional Libertadora) sob o comando de Luis Carlos Prestes, levava o
encrudescimento da mão de ferro Varguista e a preocupação da hierarquia militar e dos
empresários. Após a intentona Comunista – o levante vermelho – encabeçado pelo
PCB-ANL em cidades como Rio de Janeiro, Recife e Natal e contando com a
solidariedade dos militares, a perseguição aos revoltosos foi declarada pelo governo.
Importa, ao meio destes levantes antivarguistas, ressaltar a importância da
Revolução de 1932, posto que comemorados seus 80 anos no último nove de Julho de
2012, feriado estadual em São Paulo. A revolução constitucionalista tinha por fim a
campanha para a convocação de eleições de uma nova constituinte. Insatisfeitos com as
manifestações, o governo central iniciou a repressão, que culminou com o assassinato a
tiros de cinco jovens no centro de São Paulo no dia 23 de maio daquele ano (1932).
Foram eles: Mário Martins de Almeida (Martins), Euclides Bueno Miragaia (Miragaia),
Dráusio Marcondes de Sousa (Dráusio), Antônio Américo Camargo de Andrade
(Camargo), Orlando de Oliveira Alvarenga (Alvarenga).
As mortes deram origem a um movimento que adotou para si a alcunha de
MMDC, as iniciais que designavam os nomes esses jovens. Hoje, o movimento é
chamado pelos historiadores de MMDCA16.
Segundo o ator Carlos Vereza, que habilmente desempenha o papel de Graciliano
Ramos na Obra, em depoimento a favor da apuração das atrocidades cometidas durante
a ditadura militar, cita em depoimento emocionante17:
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Esses mortos pairam acima de nossas cabeças; estão vigilantes. Porque eles
exigem em nome da Memória do Brasil, essa memória tão pouco exercitada,
essa memória tão esquecida. Eles exigem não Revanchismo, mas que estes
crimes não fiquem impunes.

Neste contexto, a Lei 12.528 de 2011 criou a Comissão Nacional da Verdade. O
grupo de sete pessoas que a compõem, nomeados no último 10 de Maio de 2012, tem
como objetivo apurar violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988, que inclui a
ditadura militar, no prazo de dois anos.
Na adaptação para o cinema, a simplicidade da filmagem faz lembrar o tom sem
floreios da obra literária. Logo de início, há em texto, antes de qualquer abertura:
Em Novembro de 1935, militares filiados à Aliança Nacional Libertadora
revoltaram-se contra o Governo Getúlio Vargas. A rebelião, facilmente
sufocada pelo Exército, provocou a aplicação de medidas constitucionais de
defesa da ordem política e social que suspendiam as garantias das liberdades
individuais de todos os brasileiros. Graciliano Ramos, um dos mestres da
literatura brasileira, deixou desse episódio o testemunho humano no qual se
inspira este filme.

Participaram do elenco Glória Pires, José Dumont, Nildo Parente, Wilson Grey,
Tonico Pereira, Jorge Cherques, Jofre Soares, Fábio Barreto e Marcos Vinícius. A obra
cinematográfica rendeu ao título as seguintes premiações: - Melhor Filme, Festival de
Cinema de Gramado, RS, 1984; Melhor Filme da Crítica Internacional, Festival de
Cannes, França, 1984; Melhor Filme, Festival de Tashkent, URSS, 1984; Prêmio da
Crítica Internacional da Índia, 1985; Melhor Filme, Festival de Veneza, Itália.
A película contou com a supressão de alguns personagens e algumas adaptações
fílmicas,
mas
em
essência
permanece
fiel
ao
escrito
literário.
Quase não há apelo sonoro, herdando também da escrita de Graciliano o apego aos
elementos visuais, e pouco auditivos. A música que apresenta vem como uma crítica
bem colocada nas imagens de início e fim do vídeo, no início, na figura fixa do palácio
do governo enquanto toca a “Marcha Solemne Brasileira”, que o americano Louis
Moreau Gottschalk compôs inspirado em nosso Hino Nacional. A mesma música fecha
a exibição, com a imagem fixa de um barco, o mar, o céu e pássaros – aludindo à ideia
de liberdade.
Destaque para o filme é a parte final, pois teve que ser adaptada pela liberdade
criativa do diretor e produtores já que, no livro que serviu como base restou faltando o
capítulo final, dada a morte do autor.
Desde os primeiros anos de 1900 começam a aparecer no cinema brasileiro as
adaptações cinematográficas. Memórias do Cárcere já foi uma produção do que se
convencionou chamar de cinema novo, surgido no final dos anos de 1950.
Os filmes apresentam uma temática do ponto de vista intelectual, sobre as
questões políticas, econômicas e sociais do espaço brasileiro, assim como os
desejos e anseios de uma nação que luta por mudanças e rupturas. As
produções, de baixo custo, são caracterizadas pela densidade ideológica,
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contestadora, que suscita uma reflexão profunda sobre os problemas sociais,
econômicos e políticos do país.

Memória do Cárcere foi produzido inteiramente pela Embrafilme, em 1984. Os
cinemas eram obrigados a exibir 180 dias de filme nacional por ano, o que levou a
surgir o Cinema da Boca, em São Paulo. Também era obrigatória a exibição de curtametragem antes de cada sessão, com 5% da renda destinada à produção de curtas.
Segundo o relato do diretor, Nelson Pereira dos Santos: “Isso foi como o ataque à Pearl
Habor ou às Torres Gêmeas”. Provocou muita pressão. “Novamente tive sorte em
realizar um filme político em um ano muito politizado, 1984, o das Diretas Já”.
Ainda sobre o cinema novo, em seus ensaios de literatura e cinema, o professor
Doutor Regis Frota afirma, após ressaltar a estreita relação entre a arte literária com o
cinema:
Após um início de história um tanto confusa, de 1895/98, quando não se
tinha nítido se o cinema tenderia para o documentário, na linha dos trabalhos
dos irmãos Lumiére com os seus filmecos de cinco minutos de duração tipo
“Sortie de La Gare” “arroséur arrosé”, ou seja, abordagens familiares que
eram projetados nas feiras e pequenos ajuntamentos populares franceses de
um lado; ou por outra, se optariam antes pela inventividade criativa e
imaginosa de Georges Meliés, o percussor de filmes de ficção científica,
cujos filmes se inspiravam na imaginação e magia humanas, e não apenas em
seu registro do atual, do contemporâneo, do documental, não tardou, contudo,
que o cinematógrafo encontrasse seu maior potencial na criação e
comunicação de histórias e tramas dramáticas, donde se pode concluir não
haver tardado bastante em recorrer ou socorrer-se da literatura, tanto ficcional
quanto narrativa, em busca de novos argumentos e roteiros, inclusive para
legitimar-se como arte respeitosa quanto as literárias que ocupavam os
escaninhos acadêmicos e notáveis. Fosse buscando inspiração na literatura
francesa oficial quanto na brasileira incipiente, o cinematógrafo logo passou
a ter mais da metade de suas películas efetivamente realizadas em um texto
18
precedente.

Em meio a esta inovação cinematográfica foi lançado o filme memórias do
cárcere, no borbulhar do cinema brasileiro.
É neste sentido que defendemos a importância do estudo destes três ramos da arte:
Cinema, Literatura e Direito, pois é uma forma de concretizar o estudo típico da
dogmática nos bancos universitários.

3

CONCLUSÃO
Estou a descer para a cova, este novelo de casos em muitos pontos vai
emaranhar-se, escrevo com lentidão – e provavelmente isto será publicação
póstuma, como convém a um livro de memórias.

Até a exposição de motivos é feita com perfeição. Acertou o mestre Graça, como
ficou conhecido, que a publicação seria póstuma. O que fica ao leitor, ao ouvinte e ao
telespectador é um relato primoroso da história contada por quem a viveu. A clareza da
escrita (absolutamente cautelosa com os aspectos gramaticais) nos leva às passagens
deste drama, romance ou documentário de texto longo como foram estes dez meses e
18

ARAÚJO, Regis Frota. Ensaios de Literatura e Cinema. Fortaleza: ABC Editora,2011. P.231/232

onze dias de cárcere. A excelente adaptação para o cinema permite completar esta
sinestesia dos elementos que se comunicam com perfeição. Também a adaptação
fílmica é feita com simplicidade, sem muitos recursos de efeitos visuais e sonoros.
As atrocidades vividas por “especialistas, eruditos, inteligências confinadas à
escrupulosa análise do pormenor”(p.13/14) por ocasião do Regime Varguista, a partir da
Revolução de 1930 resta muito palpável da narrativa e do filme. A captura de Luis
Carlos Prestes e a extradição de Olga Benário, grávida, à Alemanha Nazista também são
retratadas. Há uma complementação inevitável entre as artes e a História.
Tudo isto nos permite estudar a História e o Direito com mais proximidade, ou
pelo menos com exemplos que saltam às letras ou telas. É neste exercício que defendese a transdiciplinaridade como fundamental aos ensinos universitários. Percebe-se uma
crescente neste sentido nos ensinos de Graduação e pós graduação no Brasil,
notadamente pelas iniciativas dos já citados professores doutores Glauco Barreira
Magalhães Filho e Francisco Régis Frota Araújo - UFC, professor Dr. João da Cruz
Gonçalves Neto, da Universidade Federal do Goiás, e Dr. Lenio Luiz Streck, deste
último se destaca o programa semanal televisivo “Direito & Literatura”. A atração é
patrocinada pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS e apresenta
debates entre professores do Direito e da Literatura, com o objetivo de difundir, no
Brasil, o estudo das interfaces existentes nessas duas áreas do conhecimento.
Memórias do Cárcere é o exemplo clássico do qual muito se depreende, na
literatura e cinema brasileiros, esta transdiciplinaridade, ou seja, novas compreensões da
realidade entre e para além das disciplinas especializadas tradicionais. A arbitrariedade
perpassa todo o texto, percebe-se a marca dela na escrita, que acompanhou o autor ao
túmulo. O cinema retrata muito também as atrocidades do Estado. As marcas destes
anos de chumbo estão na história, nas memórias e nas vidas dos cidadãos brasileiros.

REFERÊNCIAS
AFONSO DA SILVA, Virgílio. A Constitucionalização do Direito: Os direitos
fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2011.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva.
2.ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
ARAÚJO, Regis Frota. Ensaios de Literatura e Cinema. Fortaleza: ABC
Editora,2011.
AURÉLIO, Daniel Rodrigues. Os tempos atuais: Brasil República. São Paulo:
Universo dos Livros, 2010.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ª. ed. São Paulo: Malheiros
Ed., 2010.
BOSI, Alfredo. A escrita do testemunho em Memórias do Cárcere. Estud.
av. vol.9 no.23 São Paulo Jan./Apr. 1995. Indexador Scielo.
CANCELLI, Elizabeth. Mal estar de escrever: memórias de cárcere em tempos de
ditadura e de Guerra Fria. Proin- Projeto Integrado. Arquivo Público do Estado e
Universidade de São Paulo.
COSTA, Rafael Wagner dos Santos. Memórias do Cárcere: Percurso Formativo de
um filme. Marília: UNIMAR, 2005.

DAVI, Tania Nunes. Memorias do Cárcere - 0 Livro e 0 Filme: Representações do
Autoritarismo Brasileiro no Seculo XX. OPSIS -Revista do Niese, V.2, N.2 Jul/Dez de
2002. p.21-34.
FELDMANN, Helmut. Graciliano Ramos: Reflexos de sua personalidade na Obra.
Trad. De Luís de Gonzaga Mendes Chaves e José Gomes de Magalhães. 2.ed. Fortaleza:
Casa de José de Alencar Programa Editorial,1998.
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo
Fundamentais. 6.ed.São Paulo: SRS Editora,2009.

Constitucional

e

Direitos

KAFKA, Franz. O Processo. Trad. De Modesto Caronte. Rio de Janeiro. O Globo,
2003.
MEMÓRIAS DO CÁRCERE: uma história de amor à liberdade. Direção de Nelson
Pereira dos Santos. Produzido por Lucy, Luiz Carlos Barrete e Nelson Pereira dos
Santos, produtor associado: Embrafilme S/A, 1984, DVD Duplo, CD01 01h57, CD02
01h13.
RAMOS, Graciliano. Memórias do Cárcere. 44.ed.Rio de Janeiro: Record,2008
SALLA, Thiago Mio. O fio da navalha: Graciliano Ramos e a revista Cultura
Política. São Paulo: T.M.Salla, 2010.
SCHNAIDERMAN, Boris. Duas vozes diferentes em Memórias do Cárcere? Estud.
av. vol.9 no.23 São Paulo Jan./Apr. 1995. Indexador Scielo.

