
[ 

RAIMUNDO NUNES 
Da Sociedade de ESlcritores Médicos 

E 
TE PO DE PRESiDIO 

Sao Paula - l 982 

deniseoa
Casella di testo



,.~ ,'j -

PODER JUDiICIARIO 
Justiça Fedexal de Primeira InstA-nc1a 

Jutzo FEDERAL DA SEçAO JUDICIARIA DO 

RIO GRANDE DO N'ORTE 

... <:";. .~.""~," -

1t ~urpreendentè a capacidade inteoo'ctual de Raimundo 
Nunes, profissionalmente vinculado à Ciéncia Médica, e, ao 
mesmo tempo, homem de' pensamento voltado para as pesqui
sas so'Ore o passado, traduziJndo, sempre urna proocupaçiio em 
registrar 08 fatols que atuam como mensagens para as fJera
çoe'8 do hoje e do amanha. 

N a sua manifes,taç{io intelectual existe a identit-icaçoo 
do essenciml que conduz necessariamente, a se oompreendm
o homem no seu espaço comportamental, social e individual. 

Ne desleinv'olver de suas idéias, sente-se a traduçiio de 
uma preo'Cupaçao com os valorcsintelectuais do homem, sem 
deixar de analiJsar ctSI jormas expresstonais de cat1Ja pessoa. 

aVivéncìa Universitaria em Tempo de Presidio" marca 
a consagraçiio da atividaàe literaria do autor, qUe se carac
teriza pelo esUlo facil e pela fidel~dade cOm que procura des
crl€ver o real, a #m de potencializar o comportamento his
t6rico. 

Descreve os jatos e 08 personagens envolvidas de modo 
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que o leitor apega-se, a partir dos primeiros momentos, às 
ent'J'!anhasi do fascinante e dUC!Jlistico momento do passado 
que lhe é apresentado, para, chegando a(} final da obra, en~ 
contrar~e convencido de o é, a um s6 tempo, mé
dico, alquimista filosofia e prof'lmdo conhecedor dos sentimen
tos humanos. 

É in"beressante como o passado é visto em dadO's mo" 
mentos, submetendo-se a um angulo Noo a critica 
reveladora de slimpatia uniZateraZ pelos jatos narrados, porém, 
a que emite conceitos ,e que fixa posiçoes sobre varios aspec
tos d.a vida contemporanea. 

A sensaçoo que produz a Zeitura de "Vivencia Univer
Sitarid ein 'Tempo, de Presidio" é a de que o passado retrata-
00, niio obstante a incrivel nostalgia que o aeompanha, foi 
neo de alegrias as mais profundas.' 

A grande força nesse livro encontra-se na sua totaZ 
simpUcildade. Fai escrito com emoçao e com a certeza de 
quem nao tem meda de errar porque as narrativas se agitam 
com o vigor das lembranças, das reveZaçoes que constroem 
caminhos mostrando que a obra tem coraçao, tem nervo, tem 
sentimento. 

o autor, com arte de mestre, apresenta-nos cendrios 
da vida carceraria que revestem a cor tipica, os usos e 0'8 C03-

tumés de um s,z'iStema penitencidrio de muito supera.do e 
inoperante para 08 fins a que se destil17ia O' Direito Penal. 

O Uvro é rico elle' 8eiva humana. É o que pode-se dizer, 
1'epetindo Gilberto Freyre, ao falar 80bre "Historta de Minha 
Infancia" de Gilberto Amado, "o de ser carne' 'JW 

s'entido quase l:iteral da expressao. Quase literal e nao ape:.. 
nas convencionalmente Uterario". 

Esta obra é um complexo de investigaçiio historica, 
tèrnura c!ompreenslio socioZogica MS jatos, perquiriçiio psi-
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co logica das atitulfles pessoais e de conclusoes qua so uma pes~ 
Boa lida em livrOB, como glOista de d~ze'f o mestre Camara Cas~ 
cudo, sabe 

Raimundo Nunes, paulista por fJJdoçoo, nao tira 08 

olhos da sombra do pas.sado e se volta sempre todo para a 
paisagem de sua terra, O' Rio Grande do N'Orte, fiel ao seu 
chao, ao seu sangue, aos seus amigos e à tradiçfio de sua cuz.. 
tura. 

Natal (RN), março/1982 
J'Osé AU1gusto Delgado 

Nota : José Auguslto Delgado é Juiz FederaI e Professor de 
DireiUQi da Universidaidel FederaI do Rio Grande do Norte. 
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