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Introdução

Quando comecei minha trajetória de concurseira, confesso, a 

Defensoria Pública não estava nos meus planos. Na época, analisei 

superfi cialmente o fazer de cada instituição e me assustei com o 

que ouvia falar acerca do movimento intenso de atendimentos que 

se fazia na Defensoria e que as emoções que envolviam os confl i-

tos eram sempre bem carregadas, “à fl or-da-pele”. Pensava comi-

go: esse não dá para mim, é muito sofrimento para administrar.

Assim, segui fazendo concursos federais e tomando distância 

regulamentar dos editais da Defensoria Pública que eram aber-

tos pelo Brasil afora. Um belo dia surge uma oportunidade de um 

concurso no Estado do Ceará, com cheiro de oportunidade de tra-

balhar perto de casa e com um prazo bacana para redirecionar os 

estudos. Adivinhem qual? Isso mesmo. Para Defensor Público e, 

para a minha surpresa, era o meu concurso. Depois de alguns me-

ses de prova, lá estava eu trabalhando na minha primeira cidade, 

no interior do Estado.

Alguns meses depois do concurso, comecei a trabalhar e era 

tudo extraordinariamente novo para mim; estava sozinha na co-

marca, com muitas demandas de naturezas diferentes e intensa 

procura da população assistida. No meio de tudo aquilo, tinha algo 

que tornava muito leve e envolvente a minha experiência: a con-

fi ança com que as pessoas revelavam suas necessidades mais caras 

e urgentes e a aposta que faziam na minha capacidade de buscar 

seus direitos.



Assim, quase que por um capricho da vida, justamente o que 
mais assustava antes de ser defensora, passou a ser o que mais 
me satisfazia no desempenho das minhas funções: atender gente, 
ouvir pessoas e ver, no meio desse movimento, a vida acontecer 
bem ali diante de mim.

Em poucos dias na Defensoria já percebi que estava diante de 
um rico manancial de culturas, histórias, personagens e, indepen-
dentemente do que eu pudesse vir a fazer por aquelas pessoas 
que buscavam nossos serviços, ainda seria pouco - muito pouco 
- diante de tudo o que me seria oferecido em experiências e novos 
propósitos para redesenhar os meus valores e ajustar as lentes com 
as quais eu estava acostumada a olhar para o mundo.

Identifiquei, em poucos dias, um contexto que estava presen-
te - e era comum - a todas as demandas: o contexto familiar e 
como nós, seres humanos, repercutimos, ressoamos, os ares que 
respiramos em casa. Assim, encontrei na escuta ativa das pessoas 
que buscavam nossos serviços um instrumento de compreensão 
desses contextos e aferição das estratégias mais construtivas e 
colaborativas para a gestão de possíveis soluções. Portanto, desde 
muito cedo, ficou claro para mim que o direito posto, a lei escrita, 
sozinhos, não trazem as respostas que nós, humanos, esperamos.     

As histórias, pois, foram se somando, cada uma com sua emo-
ção e singularidade; algumas me punham a rir, outras me levavam 
às lágrimas; havia personagens que ficavam por dias e dias em 
meus pensamentos e outros tantos que jamais foram embora, de 
tão forte a marca que deixaram em sua passagem.

Com o passar dos anos, comecei a perceber que a quantidade 
de informações que eu administrava diariamente e o transcurso do 

tempo levariam embora algumas lembranças de meus generosos 

personagens. Resolvi, então, que era hora de começar a escrever 

o que eu via, escutava, sentia e como eu significava cada história 



que você lerá neste livro. A cada texto concluído, que exultante 

alegria! Aquelas vidas acendiam novamente dentro de mim e eu 

me sentia mais povoada de sentimentos, mais plena, como se eu 

fosse capaz de somar cá dentro a força de tantas vidas.

Neste processo de escrita fui movida ainda por outro objetivo: 

o de fazer com que a riqueza de todas essas emoções que me atra-

vessaram (e têm me transformado) possa chegar a outras pessoas 

e que se espalhe a notícia de que a Justiça não trabalha com pro-

tocolos, documentos e processos, mas com sentimentos e necessi-

dades urgentes e que são comuns a todos nós, que compartilhamos 

da mesma humanidade, pois que falam de pertencimento, respeito, 

tolerância, identidade, falam ainda de amar e ser amado. Então, 

deixei viver minhas memórias.

Um cuidado, pois, sempre me acompanhou nesse percurso: a 

proteção à identidade dos personagens. Assim, tratei de trocar os 

nomes reais e outros (pequenos) detalhes mais característicos de 

algumas histórias, mas preservando o contexto central dos diálo-

gos, movimentos da cena e minhas percepções sobre os aconteci-

mentos, registrando, sobretudo, preciosos ensinamentos que me 

trouxeram.

Cheguei a publicar em redes sociais algumas histórias, tais 

como faço neste livro, e não faltou quem me contatasse para pedir 

para escrever sobre sua experiência, pessoas que já haviam sido 

assistidas na Defensoria e que, portanto, gostariam de se ver retra-

tadas em algumas das crônicas, mas eu estava alerta que, mesmo 

nessa situação, precisamos preservar a intimidade de todos os en-

volvidos - posto as histórias sempre envolvem mais de uma pessoa 

- inclusive, e sobretudo, das crianças tão presentes - e grandiosas 

- em boa parte das narrativas.



Nós aprendemos durante a formação em direito que nosso tra-

balho é “encaixar” a queixa/interesse dos indivíduos a uma lei ou 

jurisprudência posta. No entanto, sem um processo de escuta ini-

cial e humanizado, na grande maioria dos casos, só temos acesso 

ao que as pessoas pensam que precisam, seus interesses aparentes, 

e processos judiciais acabam sendo manejados com base em incli-

nações impulsivas ou mesmo com vieses vingativos/repressivos ou 

como instrumento de barganha. Por outro lado, quando consegui-

mos entender o interesse real que movimenta os indivíduos, nos 

apropriamos com mais eficiência da capacidade de gerir conflitos e 

encontrar soluções que acalentem necessidades reais e ainda pre-

servem o respeito e a boa comunicação entre as pessoas envolvi-

das. Por tudo isso é que temos tantos diálogos em nossas histórias.

Quando estava finalizando esse trabalho de escrita, percebi que 

as mensagens trazidas poderiam ser subsidiadas ainda por mais 

um recurso tão importante para nós, o visual. Assim nasceu a ideia 

dos desenhos, com poucos traços e simplicidade, para nos conectar 

também com as crianças que nos habitam e que estiveram tão bem 

representadas pelos personagens das histórias que você conhecerá 

em breve.

Concluo, portanto, esta nossa conversa inicial, confidenciando-

-lhe que a presente obra é muito mais uma forma de viver e mo-

vimentar o meu amor por todo este projeto de trabalho que apre-

sentei a você do que uma aposta na minha capacidade literária. 

Estou ciente de que ainda tenho uma longa caminhada nessa arte 

da escrita, por isso, inclusive, o tempo que levei para decidir-me a 

publicar, mas guardar só para mim tantas lutas inspiradoras não 

pareceu ser a opção mais generosa. Não seria justo eu me encantar 

sozinha... portanto, apresento-lhe

                            Laços e Nós, crônicas de uma Defensora.
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Algumas palavras, 
à guisa de prefácio

Certa feita fui à casa da Manu, a convite dela, numa dessas 

noites normais em que amigos se encontram para beber um vinho, 

bater um papo, saber um do outro. Lá, ela me contou que decidira 

publicar este livro, que consiste numa compilação de algumas his-

tórias colhidas ao longo dos anos vividos como Defensora Pública, 

assistindo pessoas e à maneira delas se portarem quando se veem 

diante de uma dessas encruzilhadas da vida.

Eu já sabia que ela tinha uns escritos, que inclusive costumava 

publicar excertos deles nas redes sociais, como quem asperge o 

mundo com gotas de um lenitivo na esperança de semear a sen-

sibilidade. A coragem de registrar o que se sente e se vive é parte 

importante da construção da nossa identidade. Mas agora vem o 

segundo passo, que é trazer essas narrativas a lume aqui, organi-

zadas em forma de crônicas. Em cada uma delas, vamos nos de-

parar com pessoas confrontadas com seus mais íntimos confl itos.

No trabalho cotidiano, tendemos fortemente a naturalizar 

aquelas situações que, para os leigos no que fazemos, assustam 

muito. Assim é o engenheiro frente à rachadura na parede, o médi-

co frente à dor lancinante de quem o procura, e por aí vai. É preciso 

treino e atenção ao que se faz, é preciso extrema clareza de que 

todo trabalho visa ao alívio de um sofrimento, para que não nos 

percamos no mero tecnicismo que transforma a lágrima, contida 

ou vertida, em palavras numa folha de papel, e só.



As histórias que leremos aqui são daquelas ditas corriqueiras 

para quem lida com conflitos de interesses, especialmente em ma-

térias ligadas às famílias. Porém, nada corriqueira é a capacidade 

da Manu de encontrar, na falsa obviedade de uma demanda por 

divórcio, a humanidade que a tudo subjaz. São dilemas que, justa-

mente por nos serem extremamente próprios, como tudo o que é 

humano, nos são incômodos na mesma extensão. Por nos tirarem 

o conforto de uma imaginária estabilidade, nos tiram também o 

sono e nos põem a refletir sobre nossos fundamentos. Mexem com 

nossas emoções, porque falam dos nossos sentimentos, dos nossos 

temores, das nossas vacilações. Da condição humana, em suma.

Aí, percebemos que, a exemplo do que ocorre no Jardim de 

Veredas que se Bifurcam, do Borges, cada episódio da nossa vida 

encerra várias possibilidades, vários futuros, que serão o que re-

sultar dos rumos que seguirmos, muitas vezes determinados esses 

caminhos por motivos estranhos à nossa decisão. “O tempo se bi-

furca eternamente para inumeráveis futuros”, é como diz o gênio 

argentino. Somos levados pela marcha alheia, e levamos outros em 

nossa marcha, construindo os futuros que parecem paralelos, mas 

se encontrarão inevitavelmente.

Escrevo este texto na quarentena que nos foi imposta por cir-

cunstâncias da vida, em março de 2020. Involuntariamente isolado. 

Chove uma chuva mansa, o que aumenta a sensação de isolamen-

to. Aqui da  minha ilha, escrevo sobre uma obra que é resultado 

de uma íntima interação entre pessoas, durante longos anos. Vem 

à minha memória a lágrima que fugiu quando lia os relatos. Não 

pude conter.

Cavalcante Neto
Bacharel em Direito pela UVA 

Juiz de Direito no Ceará desde 2006 
Professor de Direito Penal na Faculdade Luciano Feijão 

Juiz Formador na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará 



Para desfazer nós e 
refazer laços

O que não é a vida senão um motivo literário? Como sobreviver 
a nós mesmos senão através da arte? E quando cada um de nós for 
só um nome num livro, uma assinatura num quadro, uma imagem 
no cinema, uma fotografi a num museu, nem que seja num corre-
dor da casa dos nossos fi lhos ou num porta-retrato no quarto de 
nossos netos? Não terá sido vã nenhuma vida que, porventura, não 
escreva, não pinte, não fotografe... para isso existem os cronistas, 
para registrar a vida acontecendo, ali, naquele momento, a vida 
vivida, sentida, a vida real transmutada em palavra. É um processo 
alquímico, até. São testemunhas do tempo os cronistas, costura-
dores de vidas. Assim é este livro, Laços e nós.

O que leva a defensora pública a escrever a respeito da vida de 
seus assistidos senão um profundo encantamento pela vida? Para 
desfazer nós e refazer laços. Quando escrevemos (e publicamos) 
algo sobre alguém, ligamo-nos a esse alguém por um fi o tênue 
de memória, um cordão de prata ligando a nossa alma à alma de 
outras pessoas: Rebeca, Aurélio, Joel, Elisabete, Cibele, Francisco, a 
Sra. Lúcia, Paulo, Dona Raimunda, Joaquim, Nick, Ernesto, Clotilde, 
Luís, Andrea, Ricardo, Silvana, Alice, Joana, Laura, Ricardo, Rita, 
Lucas, Miguel, Edite, Gustavo, Moisés, Nicole, Joana, Maria, Pedro, 
José, André, Dona Cristiane, Flávio, Jorge, Dona Conceição, Alber-
to, Gustavo, Luzia, Pablo, Eliane, Cristina, Expedita, Edmar, Letícia, 
Dona Gonçala, Sr. Emanoel, Luana, Luiz, Rogério, Lucas, Mariinha, 
Agnaldo são nomes, apesar de fi ctícios, cujas histórias são de carne 
e osso, lágrima e sangue. E, ainda que fossem, o sentimento e o 



pensamento que motivam as histórias aqui contadas são tão reais 
quanto este livro que você tem nas mãos. E que livro! 

A cada história, fica mais claro como a teoria, na prática, é ou-
tra! Por mais treinados que estejamos naquele campo de atuação 
profissional, nada, nenhuma teoria consegue abarcar a complexi-
dade da vida, como diz a própria autora ao reconhecer, diante de 
uma certa situação, que remexeu “mentalmente tudo que estudei 
na preparação para tantos concursos... e nada!”: o caso de duas 
primas que haviam sido amigas confidentes, mas que, agora, pro-
curavam acionar uma a outra na justiça. Como essa, tantas outras 
situações. Às vezes, a situação é, como diz a cronista, “juridica-
mente tão simples”, mas “emocionalmente tão complexa”, pela di-
versidade das “fragilidades humanas, individuais e coletivas”.

O livro tem pérolas bem preciosas guardadas em micro deta-
lhes da vida que, muitas vezes, negligenciamos por orgulho, raiva, 
medo, paixão... Todos estes sentimentos aparecem neste rico livro. 
A cena de Joel descobrindo de si nos olhos do filho, a voz firme de 
Cibele à procura não de qualquer pai, Alice chorando até dormir, 
o “amor visual” de Ricardo, Edite e seu quente “só se for agora!”, 
a “jovem expropriadora de nomes”, os 30 anos de amor de Dona 
Gonçala, a lucidez do menino Lucas, e mais tantas outras histó-
rias que, mais do que impressionarem pelo inusitado de cada uma, 
ensinam não só a defensora escritora, mas a todos nós que nos 
damos à oportunidade de lê-las.

Não saio deste livro do mesmo jeito que entrei. Ao chegar a 
uma das perguntas que a escritora Emanuela Leite se faz ao lon-
go das narrativas de vida, inevitavelmente chego também à única 
possível conclusão: o escritor é pra fazer justiça com as próprias 
mãos.

Léo Mackellene
Escritor. Mestre em “Literatura e Práticas Sociais” pela Universidade de Brasília (UnB).

Membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste (ALANE).
Editor-chefe do Setor de Publicações Acadêmicas e Professor de Argumentação Jurí-

dica do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão (FLF), em Sobral. 
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testes pelos humanos, o Amor...
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Chamada para o céu

Já faz alguns meses que guardo 

esse desenho e, com o mesmo cui-

dado que guardei a folhinha, arquivei 

carinhosamente a história que inspi-

rou o seu pequeno autor, André, de 4 

anos.

A avó de André procurou a Defen-

soria para pedir sua guarda, pois sua 

mãe faleceu prematuramente, aos 24 

anos de idade, vítima de uma violên-

cia (des)humana.

Como a avó falava de fatos tão 

tristes, tentei distrair o neto com o 

espaço lúdico da sala, pedindo que 

ele nos fi zesse um desenho, enquanto 

conversávamos. E lá foi o pequeno, alegre e falante...

Quando terminou sua arte, André veio me mostrar o que tinha 

desenhado, todo cheio de si. Eu disse que estava lindo o desenho 

e perguntei o que era. André me olhou como se eu não estivesse 

entendendo o óbvio e disse: “ora, é um carro turbo potente”. —“Eita, 

André!! Que bacana esse seu carro. Quem está dirigindo?” Eu falei.

— “Eu, claro! E tem uns agentes especiais aqui dentro também”.

Ele respondeu.
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— “Nós precisamos desse carro porque vamos levar um celular 

pra minha mãe lá no céu. Minha vó disse que lá não deram um pra 

minha mãe e ela não tem como atender minhas ligações.” Comple-

tou André, em seguida.

Quando ouviu o que o neto dizia, a Avó explicou que ele não 

pode ouvir o telefone tocar que corre dizendo que é a mãe e ela 

(avó) teve de dizer que não é, que André não ficasse esperando, 

porque no céu, onde ela está, não tem celular.

Entendi, então, a importância do carro turbo e da “expedição 

ao céu”...

Assisti naquele dia a manifestação de uma esperança tão pode-

rosa e sublime, que eu tenho para mim que a chamada para o céu 

foi feita por meio de uma tecnologia refinadíssima, ainda em fase 

de testes pelos humanos, o Amor...



Este livro foi composto em fonte Rotis Sans Serif, impresso no 
formato 14x 21 cm, com 142 páginas e em e-book formato pdf em          

outubro de 2020.




