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APRESENTAÇÃO

Direito e Literatura contra o racismo: leituras a partir de Quarto de despejo 
é um livro que reúne artigos apresentados no VI Congresso Nacional 
de Psicanálise, Direito e Literatura (VI CONPDL). O campo jurídico se 
inspira na obra Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, tema do VI 
CONPDL. O livro de Carolina é ainda fonte fecunda de reflexão sobre o 
racismo e os textos aqui reunidos mostrarão isso para a leitora e o leitor.

O VI CONPDL gerou, além deste livro, um outro: Psicanálise e Racismo: 
interpretações a partir de Quarto de despejo. Ambos tiveram o apoio impres-
cindível do Programa de Apoio a Eventos no País – PAEP, através do Edital 
03/2017, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES. Além disto, o VI CONPDL, contou com o apoio de várias insti-
tuições sem as quais o Congresso jamais teria sido possível: FAPEMIG, 
CRP e CFP. A UFMG e, em especial, a FAFICH, também foram cuida-
dosos anfitriões do evento, durante o mês de setembro de 2017. A equipe 
organizadora agradece imensamente a todas as instituições pelo apoio à 
pesquisa e à extensão prestadas ao CONPDL.

Como coordenador geral do evento, gostaria de agradecer à toda equipe 
organizadora do VI CONPDL. O apoio de cada um(a) dos discentes envol-
vidos(as) foi crucial para a reflexão aberta e produtiva que tivemos sobre e 
contra os racismos. Que estes dois livros, os anais do CONPDL e os vídeos 
em seu canal do YouTube sejam materiais permanentes de consulta e que 
inspirem as reflexões sobre o racismo a partir do diálogo entre a psicanálise, 
o direito e a literatura.

Desejo a todas e todos uma proveitosa leitura.

Prof. Dr. Fábio Roberto Rodrigues Belo
Coordenador Geral do Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura
Belo Horizonte, 27 de julho de 2018
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Na noite calunga do bairro Cabula

Morri quantas vezes 
na noite mais longa?

Na noite imóvel, a 
mais longa e espessa, 

morri quantas vezes
na noite calunga? 

A noite não passa
e eu dentro dela

morrendo de novo
sem nome e de novo

morrendo a cada
outro rombo aberto

na musculatura
do que um dia eu fui.

Morri quantas vezes 
na noite mais rubra?

Na noite calunga, 
tão espessa e longa, 

morri quantas vezes 
na noite terrível? 

A noite mais morte
e eu dentro dela

morrendo de novo
sem voz e outra vez
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morria a cada
outra bala alojada

no fundo mais fundo
do que eu ainda sou

(a cada silêncio
de pedra e de cal

que despeja o branco
de sua indiferença

por cima da sombra
do que eu já não sou

nem serei nunca mais).
Morri quantas vezes 

na noite calunga?
Na noite trevosa, 

noite que não finda, 
a noite oceano, pleno

vão de sangue, 
morri quantas vezes 

na noite terrível,
na noite calunga

do bairro Cabula? 
Morri tantas vezes

mas nunca me matam
de uma vez por todas.
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Meu sangue é semente
que o vento enraíza

no ventre da terra
e eu nasço de novo

e de novo e meu nome
é aquele que não morre

sem fazer da noite
não mais a silente

parceira da morte
mas a mãe que pare

filhos cor da noite
e zela por eles,

tal qual uma pantera
que mostra, na chispa 

do olhar e no gume 
das presas, o quanto

será capaz de fazer 
se a mão da maldade

ao menos pensar
em perturbar o sono

da sua ninhada.
Morri tantas vezes

mas sempre renasço
ainda mais forte
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corajoso e belo
- só o que sei é ser.

Sou muitos, me espalho
pelo mundo afora

e pelo tempo adentro
de mim e sou tantos

que um dia eu faço
a vida viver.
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Conheço vocês pelo cheiro

Conheço vocês 
pelo cheiro, 

pelas roupas, 
pelos carros,

pelos aneis e, 
é claro, 

por seu amor 
ao dinheiro.

Por seu amor 
ao dinheiro

que algum 
ancestral remoto

lhes deixou 
como herança.

Conheço vocês 
pelo cheiro.

Conheço vocês 
pelo cheiro

e pelos cifrões 
que adornam

esses olhos que 
mal piscam

por seu amor 
ao dinheiro. 



16 

Por seu amor 
ao dinheiro

e a tudo que 
nega a vida:

o hospício, a 
cela, a fronteira. 

Conheço vocês 
pelo cheiro.

Conheço vocês 
pelo cheiro

de peste e horror 
que espalham

por onde andam 
– conheço-os

por seu amor 
ao dinheiro.

Por seu amor 
ao dinheiro,

deus é um 
pai tão sacana

que cobra por 
seus milagres.

Conheço vocês 
pelo cheiro.
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Conheço vocês 
pelo cheiro

mal disfarçado 
de enxofre

que gruda em 
tudo que tocam

por seu amor 
ao dinheiro.

Por seu amor 
ao dinheiro, 

é com ódio 
que replicam

ao riso, ao gozo, 
à poesia.

Conheço vocês 
pelo cheiro.

Conheço vocês 
pelo cheiro.

Cheiro um e 
cheirei todos

vocês que só 
sobrevivem

por seu amor 
ao dinheiro.
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Por seu amor 
ao dinheiro,

fazem até das 
próprias filhas

moeda forte, 
ouro puro.

Conheço vocês 
pelo cheiro.

Conheço vocês 
pelo cheiro

de cadáver 
putrefato que,

no entanto, 
ainda caminha

por seu amor 
ao dinheiro.
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Sobre escrever

Escrever porque esta é, 
sem sombra de dúvida, 
a melhor hora 
para escrever. 

Não escrever porque esta, 
verdade seja dita, 
é a melhor época 
para não escrever. 

Escrever porque esta,
convenhamos, 
não é a melhor ocasião 
para escrever.

Não escrever porque este, 
antes e acima de tudo,
é o melhor turno 
para não escrever.

Escrever porque este,
só um cego não vê, 
é o melhor tempo
para escrever. 

Não escrever porque este,
apesar dos pesares, 
é o melhor mês 
para não escrever.

Escrever porque esta,
até segunda ordem, 
não é a melhor noite 
para escrever.
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Não escrever porque este,
em última instância, 
não é o melhor século 
para não escrever.



21

Cabezas

cabezas tamanho único 
brancas 
vazios densos 

cabezas
recortadas 
através dos vidros das vitrines
da cidade lenta 

como os restos de pensamentos 
que não cessam 
de abandonar um corpo
que apodrece 

lenta como as lembranças mais remotas
de cada uma
delas 
falam 

lenta linha a linha lenta 
ponto
a ponto 
de cada cabeza lenta
a luz que as projeta para muito
longe ou para mais perto 
de alguma outra imprevista
cabeza cheia
de pensamentos interrompidos 

imagens
para sempre perdidas 
que rastejam no ar

hesitantes cabezas 
que pensam que constroem
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ou fazem desmoronar mundos
com as próprias cabezas 
e falam
com as próprias bocas 
mas que não têm bocas
e por isso não falam
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Homens

Leonilson 
pintava 
e 
bordava.

Bispo do Rosário 
colecionava 
delírios 
e bordava.

Lampião 
tocava o terror 
no sertão 
e bordava.

João Cândido 
punha a República 
no curé 
e bordava.
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Loa para um dia a mais

1.

sem poder
quebrar a pedra

a água esculpe
na pedra

o que há de pedra
esquecido

no seu quem
próprio

de
água

2.

sem poder
deter a água

a pedra enfim
reconhece

no gesto 
lento

e constante
da água

seu quem
de pedra
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Nem nada

tateio 
só com a ponta
dos dedos
ainda meio

morto
de tanto sono
o lugar da cama 
onde

você dorme 
quando vem
e 
onde 

costumo largar
os óculos
quando você 
não vem

mas não 
encontro 
nesta hora do mundo 
em que noite 

e mundo e partes
de pensamentos interrompidos 
sobre o mundo
se confundem

nem você 
nem nada
tão fácil de trincar 
sob o peso 
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de um qualquer possível movimento 
do meu corpo
impressionantemente
sem você
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Monstra

tímpanos em tempo de estourar sob o som da sirene 
que, a intervalos regulares, vermelha o céu da palestina,

o professor afirma não dispor de elementos suficientes
para se pronunciar sobre a nova chacina-

monstra ocorrida na favela 
onde mora a menina

que vai à sua casa uma vez por 
semana fazer a faxina 
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Geral

O jo
go é tão

sujo
e você

(entre
 bis

onho
e

biz 
arro)

torce
justo

para
o juiz?
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Alegria 

Refulge um segundo 
inteiro 

plena

a memória 
da longa noite líquida

em que eu fui só

o nome
de alguma alegria 

guardada no ventre 

de uma mulher pobre 
brasileira 

de 42 anos

decidida a não perder
por nada

deste mundo

o seu minúsculo
peixe vivo.
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UMA FIGURAÇÃO DE AUTORIA
PARA CAROLINA MARIA DE JESUS
Luciene Azevedo1

“Pra dizer a verdade, eu tenho nojo deste Diário” 
(FBN rolo 1, 27-06-1960 apud Rosito, 2015, p. 278)

“A arte contemporânea deve ser analisada, não em termos estéticos, mas em 
termos de poética. Não a partir da perspectiva do consumidor de arte, mas 
a partir da perspectiva do produtor” (Groys, 2014, p. 15). Leio a defesa de 
Boris Groys a favor do que ele considera uma virada necessária nos estudos 
sobre a arte hoje. Na visão do filósofo alemão, parece mais contemporâneo 
pensar as “práticas artísticas como transformações radicais que vão da 
estética à poética, mas especificamente na direção de uma autopoética, na 
direção da produção do próprio Eu público” (Groys, 2014, p. 16).

A colocação parece uma resposta implícita à ideia de estética relacional 
de Nicolás Bourriaud (2009), que defende uma “forma de arte cujo subs-
trato é dado pela intersubjetividade entre observador e quadro” (p. 21). Ao 
chamar a atenção para a “produção de um efeito de visibilidade” (Groys, 
2014, p. 17) percebido no gesto de muitos artistas contemporâneos, Groys 
(2014) rejeita entender esse movimento como pura “mercantilização do Eu” 
(p. 17), pois acredita que parte do interesse da produção artística contem-
porânea reside na possibilidade que nos oferece de observar o movimento 
realizado pelo artista que vai do “interesse pelo mundo externo na direção 
da construção autopoética de seu próprio Eu” (2014, p. 16).

1. Doutora em Literatura Comparada. Professora da Universidade Federal da Bahia – 
UFBA. Contato: aaluciene@gmail.com
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Groys (2014) parece sugerir que na relevância do papel do autor junto à 
sua produção está uma das chaves para compreender a reelaboração crítica, 
política do papel das artes hoje. Interessado em analisar como os artistas 
desenham-se artisticamente, Groys (2014) retoma brevemente a história do 
design para pensar o “desenho de si”, no qual os artistas parecem investidos 
hoje. Segundo o filósofo, a grande diferença entre o que chama de “artes 
aplicadas tradicionais” e o design moderno, nascido com as vanguardas do 
início do século XX, está fundada na “oposição metafísica entre aparência e 
essência” (Groys, 2014, p.21), pois enquanto as primeiras prezam o caráter 
meramente utilitário e mercadológico do objeto, o desenho moderno, ou 
antidesenho, como o trata Groys (2014), “quer eliminar e purificar tudo o 
que se acumulou na superfície” dos objetos a fim de permitir que o sujeito 
“seja capaz de descobrir as coisas por si mesmo” (p. 22).

Groys (2014) reconhece aí uma dimensão ética na qual os “consumidores 
assumem a responsabilidade por sua própria aparência e pelo desenho de 
suas vidas cotidianas” (p. 31). Ao constatar que nossa época nos impinge 
a “obrigação do desenho de si”, Groys (2014) quer superar a dicotomia 
moderna entre a “desinteressada contemplação estética” e o “uso das coisas 
guiado pelo interesse” (p. 34) e recuperar a aliança entre ética, estética e 
política, entendendo a manifestação do Eu, do autodesenho de si como 
uma disposição que faz pensar o mundo. 

O que Groys (2014) chama de autodesenho é a possibilidade de o próprio 
artista transformar-se em obra, expondo-se de uma “maneira radical ao 
olhar do outro” (p. 39). E aqui eu gostaria de aproveitar essa reflexão para 
pensar a inscrição de Carolina Maria de Jesus como autora que quer “pôr o 
nome na capa” de um livro assumindo a responsabilidade pelo desenho de 
si mesma de maneira ambivalente em relação aos elementos fundamentais 
da autoprodução de si como autora, como a escrita do diário e a condição 
de favelada.

* * *

Abel Barros Baptista analisa o insólito método de Paulo Honório que, 
nos dois capítulos iniciais de São Bernardo de Graciliano Ramos, pretende 
escrever um livro pela divisão do trabalho: 

Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade em 
contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria 
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com a parte moral e as citações latinas; João Nogueira aceitou a pontuação e a 
sintaxe; prometi ao Arquimedes a composição tipográfica; para a composição 
literária convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do 
Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura 
e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. (Ramos, 2010, p. 7)

Baptista (2005) afirma que o inusitado método de composição do 
livro é derivado da “incompetência literária” para contar sua vida, tal como 
reconhecida pelo próprio Paulo Honório. E é aí que o crítico identifica um 
paradoxo, pois ao tomar para si a tarefa de pôr o nome na capa, afirma 
Baptista (2005), Paulo Honório reivindica a “responsabilidade da iniciativa 
e do resultado” (p. 134) como se estivesse ao mesmo tempo assumindo e 
desvestindo-se da condição de autor: Paulo Honório, diz Baptista (2005), 
“faz da assinatura da capa a primeira marca de sua decisão: escreve tendo 
em conta o horizonte de publicação, considerando o destino do que escreve 
enquadrado num livro, publicado e divulgado” (p. 152).

Mas, ao ler os dois primeiros capítulos preparados por Gondim, a autoria 
delegada vai ladeira abaixo. Gondin “acanalhou o troço” (Ramos, 2010, p. 9), 
como afirma o personagem de Graciliano Ramos, e Paulo Honório rejeita 
a assinatura. Para não ficar sem livro, no entanto, toma para si a tarefa de 
contar sua história, mas é peremptório: “Não pretendo bancar escritor” 
(Ramos, 2010, p. 13).

O projeto de escrita de Paulo Honório dá o que pensar se imaginamos 
a figuração da autoria como uma marca identitária para Carolina Maria de 
Jesus. Ao contrário de Paulo Honório, Carolina abriu um crédito em seu 
próprio nome, incorporando a escrita à rotina dura de trabalho: “Eu cato 
papel, ferro, e nas horas vagas escrevo” (Jesus, 1995, p. 93), reivindicando o 
reconhecimento de sua assinatura como escritora. 

Segundo depoimento de sua filha, Vera Eunice, mencionado por Sergio 
Barcellos (2015), Carolina “costumava confiar cadernos a qualquer pessoa 
que julgasse capaz de intermediar uma publicação ou de promover sua obra” 
(p. 13) e aparições de seu nome em reportagens que datam da década de 40 
podem servir como indício de que “a escritora já vinha produzindo e acumu-
lando seus escritos, pelo menos, a partir do início dos anos quarenta” (p. 15).

Assumindo para si a tarefa de “bancar-se escritora”, Carolina luta por 
uma assinatura de autor ou como ela mesma diz “o que eu sempre invejei 
nos livros foi o nome do autor” (1961, p. 33). Ao escrever em inúmeros 
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cadernos, em diferentes gêneros, Carolina assume a responsabilidade pela 
iniciativa e almeja como resultado “pôr seu nome na capa” de um livro. 

A primeira oportunidade, bem conhecida de todos nós, instaura a 
assinatura de Carolina Maria de Jesus. Ao visitar a favela do Canindé, onde 
Carolina estava morando à época, um jovem repórter, Audálio Dantas, fica 
impressionado com a “competência literária” que encontra nos manuscritos. 
Como bem já notou Sergio Barcellos, lendo com atenção a “apresentação” 
que Dantas faz à primeira edição de Quarto de despejo, é possível perceber 
que é Carolina quem o “atraiu para seu barraco a fim de entretê-lo com 
seus cadernos” (Meihy, 2015, pp. 262-263).

Em 1960, o nome de Carolina Maria de Jesus aparece pela primeira vez 
na capa de um livro. Quarto de despejo apresenta aos leitores uma figura 
de autora que ficará marcada pela assinatura da escrita diarística e pela 
condição de “favelada”. O diário e a favela funcionarão como dispositivos 
que na “representação que é o livro, apresentam o autor escritor e dão a 
ele um nome singular” (Marin, 1999, p. 131), criando assim uma figuração 
de autoria que funcionará ao mesmo tempo como veneno e remédio para 
a autora. 

Afinal, a publicação do livro inscreve o nome de Carolina Maria de 
Jesus como autora, desenhando para si uma imagem de escritora há muito 
cultivada. Mas parte desse desenho, parte da “construção autopoética de 
seu próprio Eu”, para falarmos como Groys, pode ser entendida como uma 
marca que custa à autora assinar. O que estou sugerindo é que Carolina 
tinha de se dobrar à “obrigação do desenho de si” construído desde seu 
surgimento para o campo literário. Mesmo antes da publicação de Quarto 
de despejo, vários de seus comentadores assinalam a ambivalência notada 
em entradas de diário: “É um livro horroroso! O livro que eu nunca pensei 
escrever. É o livro que vai desgraçar a minha vida e o livro que vae regridir 
a minha existência pensei” (Jesus apud Perpétua, 2014, p. 248). 

Por mais que a rejeição ao livro que põe seu nome na capa possa 
ser tomada como passageira ou como um dado a mais da personalidade 
controversa da autora (afinal, sua fortuna crítica não cansa de alardear o 
embevecimento da autora com a repercussão do lançamento), acredito 
que aí, nessa hesitação, é possível ver uma contradição entre o desenho de 
si, que Carolina gostaria de traçar ao longo de sua trajetória como escri-
tora, e a maneira como o lançamento de Quarto de despejo projetou um 
efeito de visibilidade para sua carreira, fazendo com que ela assumisse 



35

um compromisso com a “obrigação do desenho de si”, como escritora de 
diários e “favelada”. Ou, nos termos de uma de suas estudiosas: “O sonho 
de dedicar-se à escrita ficcional se expõe na escrita do cotidiano, a que 
ela continua fiel. Essas contradições serão justificadas pelo retorno que 
a publicidade sobre o diário lhe dá, que é o seu reconhecimento público 
como escritora” (Perpétua, 2003, p. 73).

Assim, a expressão que retiro do filósofo alemão Boris Groys, “obri-
gação do desenho de si”, parece cair como uma luva para explicar como 
Carolina está presa à transparência da representação com que os leitores 
querem lê-la ou estão dispostos a aceitá-la. Apesar de acreditar que o retrato 
de autoria nascido com o primeiro livro com seu nome na capa poderia 
ganhar uma dimensão transitiva, franqueando-lhe a publicação de sua ficção 
(romances, poesias, peças teatrais), Carolina tem de se constituir como um 
sujeito-autor que se identifica com a produção de sinceridade exigida pela 
escrita diarística. Assim, Quarto de despejo é ao mesmo tempo um livro 
recusado e desejado, constituindo mais uma entre tantas das ambivalências 
que compõem o desenho de si de Carolina Maria de Jesus.

Não é que não tenha havido resistência: a própria Carolina banca a 
publicação de seu romance Pedaços da Fome; mas cada movimento reali-
zado na intenção de desvelar uma figuração autoral ainda desconhecida do 
público leitor é pautado pela “obrigação do desenho de si” construído por 
Quarto de despejo. Como afirma seu tradutor para o inglês, David Saint Clair 
(1963), Carolina “não tenta ser artista. Só é simplesmente sincera” (p. 8). 

É possível ler em várias entradas de Quarto de despejo uma luta surda 
entre seguir à risca a obrigação desse desenho de si e uma tentativa de 
se rebelar. Como sabemos, o diário divide-se em duas partes. Depois de 
acompanharmos os registros relativos a apenas 14 dias de 1955, a segunda 
parte traz uma declaração reveladora: “Eu fiz uma reforma em mim” (1995, 
p. 25). Não passou despercebido a quem consultou os manuscritos originais, 
sem as supressões de Dantas, que a reforma mencionada por Carolina pode 
sugerir uma modulação de sua assinatura motivada pela possibilidade de 
publicação. Diante do entusiasmo de Dantas demonstrado pela leitura 
dos cadernos, a escritora investe na escrita do diário motivada a escrever. 

Numa das primeiras entradas da primeira parte, em 1955, antes do 
encontro com o jornalista, Carolina já pensa em tomar a favela como cenário 
de sua produção: “Vou escrever um livro referente a favela. Hei de citar 
tudo que aqui se passa. E tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o 
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livro, e vocês com estas cenas desagradáveis me fornece os argumentos” 
(1995, p. 17). Por que não nomeia que espécie de livro pretende escrever, não 
ficamos sabemos se está disposta a escrever a rotina diária dos moradores 
da favela sendo fiel à representação (“Hei de citar tudo que aqui se passa”) 
ou se o cenário vai ser aproveitado como mote da criação (“vocês com estas 
cenas desagradáveis me fornece os argumentos”). A própria leitura leva a 
crer que a dicção vai perseguir a transparência da representação: “Cato 
papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo” (Jesus, 
1995, p. 9) a não ser pela última frase: “E estou sempre em falta”. É claro 
que podemos ler a sentença literalmente: há muito trabalho a fazer e, por 
mais que se ponha em movimento todo o tempo, o trabalho não diminui 
e nem é suficiente para o sustento da casa, dos filhos, mas também seria 
possível ler a frase como a enunciação do fracasso da escrita, do projeto, 
da tentativa de ser fiel à representação.

Carolina quer ser “sincera”: “Tenho de dizer que eu não escrevi nos 
dias que decorreram porque eu fiquei doente. Vou recapitular o que ocorreu 
comigo nestes dias” (Jesus, 1995, p. 139), e o diário é como uma caderneta de 
campo, seja para registrar o entorno da favela como a visita à comunidade 
do candidato a político – “Comecei a escrever o que observava daquela 
aglomeração” (Jesus, 1995, p. 61) –, ou para apaziguar as reviravoltas emocio-
nais quando anota a decepção pela rejeição de uma publicação enviada aos 
Estados Unidos ou a apreensão por um amor impróprio – “Eu puis o olhar 
no caderno e comecei a escrever” (Jesus, 1995, p. 61).

Mas a transparência mimética da representação também parece cansar: 
“Vocês já sabem que eu vou carregar agua todos os dias. Agora eu vou 
modificar o início da narrativa diurna, isto é, o que ocorreu comigo durante 
o dia” (1995, p. 110, 16-10-1958). A observação metalinguística chama a 
atenção para a decisão de um gesto signatário, para um eu que escreve 
e coloca em abismo os modos de representar, tornando um pouco mais 
complexa a obrigação do desenho de si seguida por Carolina Maria de Jesus 
caracterizada pela crítica como a “simplicidade de quem nasceu assinalado 
pela vocação de escrever”, como aponta o prefaciador de Pedaços da Fome, 
Eduardo de Oliveira (1963, p. 11)

Talvez os impasses sobre a autoprodução poética do desenho de si 
ajudem a entender de outro ângulo uma figura de autora considerada pela 
crítica como um “sema sem controle da própria imagem” (Meihy & Levine, 
1994, p. 31). É fácil render-se ao patronato ideológico e creditar à Carolina a 



37

impossibilidade da autonomia sobre o que escreve (tal como o fez Wilson 
Martins, acusando-a de “mistificação literária”), mais difícil é lidar com as 
contradições do desenho de si, da produção de sinceridade. 

Essas contradições não são visíveis apenas na figuração de autoria, como 
tentamos demonstrar, mas também na imagem da “favelada”, que se cola 
à figura da escritora como um traço indelével na publicação do segundo 
diário, Casa de Alvenaria, diário de uma ex-favelada, quando Carolina já 
não mora mais na favela. 

Alguns críticos chamaram a atenção para a dicção politicamente incor-
reta da autora em contradição com a apropriação de sua assinatura para as 
pautas de gênero e raça, por exemplo. Esse parece o caso de Marisa Lajolo 
(1996) que, ao analisar a produção poética da autora, observa que 

Os poemas em que Carolina tematiza o papel da mulher na sociedade são 
exemplares da ambiguidade de seus pontos de vista que assumem, simultânea 
ou sucessivamente, posições conflitantes. Muitas vezes, seus versos superpõem, 
ao registro doloroso e expressivo da marginalidade social da mulher, a adesão 
a valores machistas da ideologia familista. (p. 57)

O gênero diário e o epíteto “favelada” constituem-se como pilares 
fundamentais à manifestação do eu autoral de Carolina Maria de Jesus, e 
se aliam de forma indissociável na composição do desenho de si. Não deixa 
de ser curioso o fato de que, na condição de moradora da comunidade do 
Canindé, inscrevendo-se como autora, Carolina não seja reconhecida pelos 
favelados como representante deles, ou, como observa Carlos Vogt (1983): 
“O ponto de estranhamento entre Carolina e os favelados é, sem dúvida, 
o livro” (p. 210).

Assim como Carolina parece encurralada pela produção de seu eu 
público a partir do lançamento de Quarto de despejo, ao desenhar-se como 
autora de diários, que paga tributo à representação da realidade, o epíteto da 
“favelada” é aceito como algo que se rejeita: “Ela nunca, jamais, se ajustou à 
vida favelada... Era estranha e estranhava seus vizinhos” (Meihy, 1996, p. 260)

Não vou insistir em comentar aspecto tão repisado pela crítica, sele-
cionando passagens em que a ojeriza à favela e aos modos de vida de seus 
moradores aparece no diário. Tampouco me interessa passar a limpo uma 
recepção que se contentou em camuflar as contradições e preconceitos ali 
expressos, pois me interessa mais explorar a dimensão do estranhamento 
mútuo entre a escritora e seus vizinhos, a alteridade da semelhança, revelada 
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pelo confronto entre a autoimagem, e a figuração dos favelados que emerge 
da dicção do diário. 

Em inúmeros momentos, falando de dentro, Carolina projeta-se como 
se estivesse olhando a favela de fora. Ao comentar, por exemplo, a chegada 
de novos moradores, assinala que as pessoas estão “esfarrapadas andar curvo 
e os olhos fitos no solo como se pensasse na sua desdita por residir num 
lugar sem atração” (Jesus, 1995, p. 42). Mas, em outro momento reflexivo, 
a dicção modula o alheamento, inscrevendo um matiz identitário: “Abri a 
janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e 
gastos pelo tempo ... Devo incluir-me, porque eu também sou favelada. Sou 
rebotalho. Estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo 
ou queima-se ou joga-se no lixo” (Jesus, 1995, p. 33).

Mas o que mais chama a atenção é a maneira como Carolina lança mão 
da sua condição como escritora, atuando como uma espécie de “boca do 
inferno” da favela, para colocar sob ameaça a identidade dos moradores, 
revelando-lhes seus nomes no diário: 

Eu estava escrevendo. Ela perguntou-me: – D.Carolina, eu estou neste livro? 
Deixa eu ver! ... – E porque é que eu estou nisto? – Você está aqui por que 
naquele dia que o Armim brigou com você e começou a bater-te, você saiu 
correndo nua para a rua. (Jesus, 1995, p. 126) 

Ou, ainda, utilizando o diário como denúncia catártica: “Pensei: hoje 
eu vou escrever e vou chingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim. 
Ordinaria!” (Jesus, 1995, p. 133).

Em momentos como esses, parece saltar aos olhos o fato de que é a 
identidade como escritora que dá a ela a possibilidade de assumir a alteridade 
em relação à favela: “Aqui na favela quase todos lutam com dificuldades 
para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu” (Jesus, 1995, p. 32).

Em outras entradas de Quarto de despejo também é possível ver a autora 
performatizando a favelada, como no incidente em que se sente ameaçada 
por um homem na disputa por lenha, valendo-se dos estereótipos para se 
proteger: 

Eu sou da favela do Canindé. Sei cortar de gilete e navalha e estou aprendendo 
a manejar a peixeira. Um nordestino está me dando aulas. Se vai me bater 
poder vir ... Quando bebo umas pingas ficou meio louca. Na favela é assim, 
tudo o que aparece por lá nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que 
tiver no bolso. (Jesus, 1995, p. 73)
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Valorizada em suas ambivalências, a autoria de Carolina Maria de 
Jesus pode se distinguir de si mesma, abrindo o flanco a muitos outros 
desenhos de si, mas para isso talvez devamos acenar-lhe e à sua obra com 
outras perspectivas de leitura. Escrever uma obra, tornar-se uma figura 
pública de autor, implica em “estar sujeito de uma maneira radical ao olhar 
do outro” (Groys, 2014, p. 39). Nas últimas entradas de Quarto de despejo, 
lemos “Quando passei diante de uma vitrine vi o meu reflexo: desviei o olhar, 
porque tinha a impressão de estar vendo um fantasma” (Jesus, 1995, p. 160). 

Mais uma vez, é possível também fazer uma interpretação literal da 
imagem, associando-a à depauperação física, ao abatimento causado pela 
fome, mas, se nos lançamos à leitura de sua obra dando à autora a chance 
de “se confrontar com a imagem de si para corrigir, mudar, adaptar ou 
contradizer” (Groys, 2014, p. 39) a responsabilidade com que assumiu o 
compromisso com a obrigação do desenho de si como autora da favela 
que escreve diários, talvez possamos entender a figura fantasmática como 
uma metáfora dessa mesma obrigação a que teve de se submeter para poder 
bancar-se escritora e pôr seu nome na capa de um livro. 

Se tomamos por dado que o empenho da autora em colocar seu nome 
na capa, em tornar-se escritora, não foi vão, não podemos deixar de assi-
nalar que ainda estamos em falta com a autora que Carolina gostaria de se 
transformar, basta pensar nos muitos manuscritos inéditos de sua ficção, 
e talvez o grande crédito que, na condição de leitores, podemos abrir em 
seu nome seja não a canonização de sua autoria, mas a despersonalização 
do desenho de si trazido a público na ocasião do lançamento de Quarto 
de despejo, oferecendo-lhe a chance de se redesenhar em muitas outras 
personas artísticas.
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NÃO MAIS PARIRÁS COM DOR:
inversão do ônus da prova nos casos 
de violência obstétrica
Bruna Di Fátima de Alencar Carvalho1

Introdução

A violência contra a mulher é histórica e comporta as mais variadas formas 
de manifestação, de maneira que pode ser identificada como aquela ocor-
rida dentro de uma rede institucional de assistência à gravidez e ao parto, 
contexto no qual a gestante é posta numa condição secundária, subordinada 
aos saberes técnicos dos profissionais da saúde.

Observa-se, então, que, embora a experiência psicofisiológica do parto 
para a mulher seja um momento solitário, naturalmente marcado por subje-
tividade, ao corpo assistencial cabe minorar ao máximo o sofrimento da 
parturiente, razão pela qual a ocorrência da violência obstétrica mostra-se 
especialmente traumática, acarretando à vítima a sensação de desemparo 
em razão da sua vulnerabilidade.

Diante disso, nota-se que o discurso jurídico não pode furtar-se de 
absorver as subjetividades femininas, e, de fato, começa a incorporá-la – em 
decorrência dos debates acerca do feminismo, Lei Maria da Penha etc. – ao 
reconhecer e reprimir a violência de gênero.

1. Graduanda em Direito pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 
Contato: bruna_gcc@hotmail.com
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Nesse sentido, cumpre destacar que a violência obstétrica pode ser 
considerada uma expressão de violência de gênero, que, no entanto, não 
conta com tipificação penal, fazendo-se necessário que, para que o agressor 
receba sua devida reprimenda legal, a mulher adentre à seara cível e pleiteie 
sua responsabilização por meio de um desgastante processo judicial.

Diante de tal panorama, tem-se, então, muito comumente, um quadro 
probatório comprometido pela condição da outrora parturiente e, diante de 
tal hipossuficiência dos meios de prova da violência suportada, bem como 
do Código de Processo Civil de 2015, faz-se necessário pensar a concessão 
da inversão do ônus da prova como uma ferramenta de combate à referida 
violação, assim como de sensibilidade, primando, portanto, por uma tutela 
judicial que considere as subjetividades decorrentes do gênero.

O contexto sociocultural da violência obstétrica

“Por trás do muro do convento ouviam-se ladainhar as Freiras, mal sabem 
elas do que se livram, parir um filho e tão violentamente pagar por ele” 
(Saramago, 1982, p. 26). As raízes históricas e culturais da violência obsté-
trica encontram-se no mito judaico-cristão de Adão e Eva, de forma que 
este configura a primeira representação de feminino e masculino. Assim, 
por ter induzido o homem a comer do fruto da árvore proibida, a mulher 
haveria sido castigada por Deus a um parto aflitivo (Muraro, 1992).

A violência obstétrica desponta desde tempos remotos como um sofri-
mento inescapável imposto às mulheres que venham a engravidar, seguindo 
os termos da praga divina rogada, uma vez que, segundo a Bíblia, no livro do 
Gênesis (2017), capítulo 3, versículo 16, “E à mulher [Deus] disse: Multiplicarei 
grandemente a tua dor, e a tua conceição [concepção]; com dor darás à luz 
filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará”.

Somado a isso, segundo Griboski e Guilhem (2006, p. 108) o parto já 
adentra ao imaginário social e cultural com inúmeros mitos além daquele 
mito bíblico, como o mito da “destruição do canal vaginal, o que impediria 
as mulheres de terem relações sexuais prazerosas, incentivando-se, com 
isso, a realização da episiotomia ou o parto cirúrgico” bem como o “medo 
de morrer no parto, transmitido por meio da história de outras pessoas ou 
familiares” (Griboski & Guilhem, 2006, p. 108).
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Assim, após a superação daquele episódio de sofrimento extremo, a 
mulher encontrava seu júbilo, de forma que o parto passa a ser associado à 
ideia de que o sofrimento é dele indissociável e, se suportado pela mulher, 
a enalteceria. A própria Igreja Católica incutia no imaginário das mulheres 
que a sua dor era resultado dos desígnios divinos, devendo ser suportada 
com resignação (Diniz, 2005).

“A arte de partejar é uma atividade que acompanha a história da própria 
humanidade e, particularmente, da história da mulher” (Wolff & Vasconcelos 
Moura, 2004, p. 280). Dessa maneira, cabe destacar que ao longo da História 
da Mulher, a realização de partos e seu auxílio ficou a cargo apenas de 
outras mulheres, as parteiras. E por diversos motivos: desde a vergonha 
na exposição de seus corpos à falta de sensibilidade masculina à dor da 
parturiente. Assim, as mulheres ofereciam umas às outras auxílio pessoal 
e empático, de forma que, apenas excepcionalmente, a figura masculina 
participava no trabalho de parto, e ainda de forma deslocada (Wolff & 
Vasconcelos Moura, 2004).

No entanto, segundo Foucault (1998), a partir do século XVIII desponta 
a histerização do corpo feminino, este configura um conjunto estratégico de 
“dispositivos específicos de saber e poder a respeito do sexo”2. Nessa toada, 
ao longo do século XIX, deu-se a consolidação da histerização do corpo da 
mulher, de forma que este passou a ser revalorado pelo imaginário social 
e, em decorrência disto, os procedimentos de parturição sofreram uma 
alteração. Nesse viés, Oliveira (2017), ao analisar a referida histerização 
apontada por Foucault, explica que se trata de:

Um processo que, segundo ele, se consolidou durante o século XIX e teve como 
característica o esquadrinhamento do corpo feminino a partir da articulação 
de uma série de saberes: médicos, morais, pedagógicos. Enquanto corpo 
saturado de sexualidade (histérico, necessitado de um homem), o corpo das 

2. Histerização do corpo da mulher: tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi 
analisado — qualificado e desqualificado — como corpo integralmente saturado de se-
xualidade; pelo qual, este corpo foi integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe seria 
intrínseca, ao campo das práticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em comunicação 
orgânica com o corpo social (cuja fecundidade regulada deve assegurar), com o espaço 
familiar (do qual deve ser elemento substancial e funcional) e com a vida das crianças (que 
produz e deve garantir, através de uma responsabilidade biológico-moral que dura todo 
o período da educação): a Mãe, com sua imagem em negativo que é a “mulher nervosa”, 
constitui a forma mais visível desta histerização (Foucault, 1998).
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mulheres burguesas foi capturado pela medicina. Enquanto corpo reprodutor, 
ele se tornava um corpo social: voltado para a missão de fazer das crianças os 
futuros cidadãos de uma nação em crescimento. Enquanto reprodutora ainda, 
a mulher era aproximada, pelos discursos religiosos, da imagem de Maria, a 
mãe abnegada que se aproximava da santidade. Nesse sentido, a mulher, no 
século XIX, passou a ser definida por algo que se produzia em seu corpo, em 
sua natureza: a maternidade (e todas as atribuições decorrentes do fato de 
ser mãe) se tornou a principal identidade feminina das mulheres burguesas 
nas sociedades ocidentais modernas. (p. 99) 

Diante da referida mudança sociocultural, no período observou-se o 
surgimento de uma especialização médica voltada para a gestação e o parto, 
o que acabou por institucionalizar o processo natural feminino em voga, 
surgindo então as maternidades, e é nesse momento então que, de acordo 
com Diniz (2005) “A obstetrícia médica passa a reivindicar seu papel de 
resgatadora das mulheres” (p. 628). Assim, segundo a referida autora, a 
mulher do século XIX “é descrita não mais como culpada que deve expiar, 
mas como vítima da sua natureza” (Diniz, 2005, p. 628).

É diante desse contexto que eclode uma transformação radical na 
significação do processo de parto, associando-se o acompanhamento da 
mulher grávida muitas vezes ao de um doente, e, segundo Wolff e Vasconcelos 
Moura (2004) outra mudança foi que os outros profissionais não médicos, 
como os enfermeiros e parteiras, passaram a ser entendidos como menos 
importantes que a figura do médico.

Seguindo esse curso, passou-se por uma “tomada de poder” dos homens 
no que concerne à realização do parto, de forma que se deu o fim da femini-
zação do parto, bem como “levou as parteiras para segundo plano e margi-
nalizou a comunidade de mulheres dos acontecimentos que marcavam o 
nascimento” (Wolff & Vasconcelos Moura, 2004, p. 280). Assim, no curso 
da História, no século XX o parto hospitalar passou a ser a regra.

Inicialmente restrito às elites e às indigentes que acorriam às maternidades-
-escola, o modelo hospitalar se expandiu como padrão da assistência nas áreas 
urbanas. Na metade do século 20, o processo de hospitalização do parto estava 
instalado em muitos países, mesmo sem que jamais tivesse havido qualquer 
evidência científica consistente de que fosse mais seguro que o parto domiciliar 
ou em casas de parto. (Tew, 1995 apud Diniz, 2005)
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O modelo institucional exsurge então como vetor de mudança de 
administração do parto, já afastando de pronto a opção de a mulher escolher 
quais profissionais a auxiliariam, posto que, mesmo diante “da história da 
formação de parteiras e enfermeiras obstétricas, profissões que possuíam 
um conhecimento próprio e um domínio feminino desse saber, e a medi-
cina se apropriou dele e o transformou em saber-poder masculino” (Wolff 
& Vasconcelos Moura, 2004).

Mesmo antes de dominar técnicas como o fórceps e a cesariana com sucesso 
para a mulher e a criança durante o parto, a obstetrícia proclama a sua exclusi-
vidade desde 1840. Também a partir deste período, percebe-se o deslocamento 
do seu olhar para questões tais como sexualidade, higiene e moral feminina. 
Assim, a partir da segunda metade do século XIX, a medicina se articula a 
outras instâncias do social na produção de uma nova imagem sobre a mulher, 
da relação desta com os filhos e sobre seu papel em sociedade, esposa-mãe-
-dona-de-casa. (Brenes, 1991, p. 137)

A principal justificativa para a mudança de tratativa em relação ao 
parto é uma suposta necessidade de tornar o processo mais higiênico e 
reduzir as taxas de mortalidade, tanto da mãe quanto da criança, embora os 
próprios procedimentos advindos com a hospitalização do parto pudessem 
ser relacionados com a não redução daquelas taxas3 (Diniz, 2005).

Uma outra consequência da mudança de postura sociocultural e também 
institucional em relação à concepção humana é a exposição da gestante a 
um processo de medicalização, posto que “a histerização das mulheres, que 
levou a uma medicalização minuciosa de seus corpos, de seu sexo, fez-se 
em nome da responsabilidade que elas teriam no que diz respeito à saúde 
de seus filhos, à solidez da instituição familiar e à salvação da sociedade” 
(Foucault, 1998, p. 136). A obstetrícia, em razão do mito do período de que a 

3. Para além da pobreza das relações humanas nessa forma de assistência e do sofrimento 
físico e emocional desnecessário que causa, o uso irracional de tecnologia no parto levou 
ao seu atual paradoxo: é justamente o que impede muitos países de reduzir a morbimor-
talidade materna e perinatal (Barros et al., 2005; Costello, 2005). Uma vez que esse uso 
irracional provoca mais danos que benefícios, há cerca de 25 anos inicia-se um movimento 
internacional por priorizar a tecnologia apropriada, a qualidade da interação entre par-
turiente e seus cuidadores, e a desincorporação de tecnologia danosa. O movimento é 
batizado com nomes diferentes nos diversos países, e no Brasil é em geral chamado de 
humanização do parto (Diniz, 2005).
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mulher seria vítima das circunstâncias e, portanto, sempre em uma posição 
passiva, passou a medicar indiscriminadamente as mulheres, aliviando 
assim suas dores, mas tornando-as alheias ao processo.

Assim, durante o referido período, o parto perde seu lastro cultural e 
passa a ser visto pelo imaginário social como algo tenebroso, um aconteci-
mento natural, porém pavoroso, imerso em sangue, profissionais vestidos de 
branco, isolados e fazendo uso de uma gama diversificada de instrumentos 
perfurantes, episódio que caberia ser vivido solitariamente pela parturiente 
e posto na mais cômoda invisibilidade pelo meio social, de forma que “a 
obstetrícia médica oferece um apagamento da experiência. Durante várias 
décadas do século 20, muitas mulheres de classe média e alta no mundo 
industrializado deram à luz inconscientes” (Diniz, 2005).

Dessa forma, “a assistência à mulher tornou o momento do parto em 
um momento desconhecido e amedrontador. Em contrapartida, esse evento 
transformou-se em mais conveniente e asséptico para os profissionais de 
saúde” (Wolff & Vasconcelos Moura, 2004, p. 280). O processo de concepção 
passa a ser entendido pelas próprias mulheres como “pertencente” aos 
profissionais da saúde, estes passam a respeitados por serem os detentores 
do conhecimento necessário para a que o parto se realize, devendo a mulher 
manter-se em sua natural condição de submissão leiga, e, portanto, enten-
der-se como apenas um veículo para o nascimento do bebê.

No entanto, a partir de meados do século XX, ao notar-se os efeitos 
deletérios da total sedação, a obstetrícia mudou de postura, de modo que 
“nos países industrializados, as mulheres deveriam viver o parto (agora cons-
cientes) imobilizadas, com as pernas abertas e levantadas, o funcionamento 
de seu útero acelerado ou reduzido, assistidas por pessoas desconhecidas” 
(Diniz, 2005). Assim, mais uma vez as mulheres experimentam um abalo 
em sua dignidade ao vivenciar um processo biológico; a assistência recebida 
demonstra “pobreza das relações humanas” (Diniz, 2005).

Assim, o modelo de prática médica novamente apresenta falhas e recebe 
críticas contundentes4, de maneira que passa a ser rechaçado pelas organi-
zações mundiais, configurando inclusive violação dos direitos humanos. 

4. Segundo Diniz (2015) o primeiro autor a apontar as falhas no modelo de saúde assisten-
cial utilizado foi Roberto Calderon Barcia em 1979, por meio da publicação de sua obra 
intitulada Bases fisiológicas y psicológicas para el manejo humanizado del parto normal, 
Calderon Barcia então “Redescreve o modelo de assistência como inadequado e propõe 
mudanças na compreensão das dimensões anátomo- fisiológicas e emocionais do parto” 
bem como “questiona a representação da mulher como vítima de sua natureza, e do corpo 
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Isto posto, de acordo com o Boston Women’s Health Book Collective, deve-se 
destacar que  “o feminismo em suas muitas versões, tem um papel central, 
desde o movimento de usuárias pela Reforma no Parto, nos EUA na década 
de 1950, e nas décadas de 1960 e 1970, com a criação dos centros de saúde 
feministas e os Coletivos de Saúde das Mulheres” (Diniz, 2005, p. 629).

A década de 1980 fez emergir discussões sobre a situação feminina e sua inserção 
social e nos serviços de saúde. Diante disso, diversos órgãos governamentais 
e não-governamentais passaram a debater o crescente número de mortes de 
mulheres, principalmente aquelas ligadas ao ciclo gravídico-puerperal, o 
que desencadeou uma mudança nas políticas de atenção à saúde da mulher. 
(Griboski & Guilhem, 2006, p. 108)

A partir de então, passa-se a tratar de uma nova perspectiva de huma-
nização da assistência, com enfoque especial no parto. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) passa, então, a editar resoluções sobre o tema, estas 
são “publicadas no Brasil pelo Ministério da Saúde, sob o título Assistência 
ao parto normal: um guia prático, e enviada a cada um dos ginecologistas-
-obstetras e enfermeiras obstetrizes do país em 2000” (Diniz, 2005, p. 631).

No âmbito nacional, tem-se também como marco a Conferência 
Nacional sobre a Organização de Serviços para Maternidade Segura à 
Luz da Humanização, realizada em Fortaleza no ano de 1988, na qual se 
discutiu a Atenção em Saúde com relação ao parto à luz da humanização, 
bem como as diretrizes do evento contemplam a reformulação da visão do 
parto a partir da ótica holística ao invés de puramente biomédica (Wolff & 
Vasconcelos Moura, 2004).

Exsurge então a retomada da atenção ao parto e à parturiente a partir da 
naturalidade do fenômeno biológico-fisiológico-histórico, rechaçando-se a 
associação de gravidez e doença, além de orientar aos profissionais da saúde 
que se evite posturas intervencionistas, atentando-se que a protagonista 
do parto é a mulher (Wolff & Vasconcelos Moura, 2004), de modo que, 
embora até os dias atuais ocorra a naturalização do sofrimento do parto, a 
evolução da atenção à mulher gestante permite reformular essas concepções 
institucionais, e ao Direito cabe prover os meios para tanto.

feminino com ‘normalmente patológico’, evidenciando o viés de gênero da interpretação 
médico-obstétrica”.
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Faz-se imperioso destacar ainda sobre o racismo institucional que 
permeia a violência obstétrica, posto que as mulheres negras possuem uma 
experiência distinta das mulheres brancas quando do parto. Centeno (2016) 
aponta inclusive políticas de humanização do parto do Governo Brasileiro 
em 2013, por meio das quais de destacou a necessidade de superação do 
racismo no Sistema Único de Saúde (SUS).

Observa-se então que o racismo alcança o poderio institucional, compro-
metendo não só a atuação dos profissionais, mas também o direito à saúde 
das pacientes negras. Assim, no que tange à atenção hospitalar “não é algo 
que seja expresso verbalmente, mas que se traduz nas entrelinhas, a partir, 
por exemplo, da abreviação de um atendimento. A pele negra especifica e 
delimita o tratamento a ser oferecido” (Centeno, 2016, p. 61).

Assim, diante de uma assistência à saúde predominantemente branca 
e classista, as mulheres negras sofrem com o mito de que o corpo negro é 
mais resistente à dor, e no que tange ao parto, recebem menos anestesia e 
menos acompanhamento médico, mas, no geral, a atenção obstétrica da 
mulher negra é discrepante da mulher branca do pré-natal até o puerpério 
(Souzas, 2004).

Segundo dados da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, há 62 mortes 
maternas por 100 mil partos no Brasil.
...
Mas o número de mortes maternas provocadas por intercorrências vem dimi-
nuindo entre as mulheres brancas e aumentando entre as negras. De 2000 pra 
2012 as mortes por hemorragia entre mulheres brancas caíram de 141 casos 
por 100 mil partos para 93 casos. Entre mulheres negras aumentou de 190 
para 202. (Canuto, 2015, s/p)

O que chama atenção é que, embora a estrutura de atenção à saúde esteja 
mudando e incorporando uma postura humanizada de seus profissionais, 
as mulheres brancas passam a sofrer menos violência obstétrica enquanto 
o caminho das mulheres negras grávidas aponta para a contramão da refe-
rida tendência, posto que o racismo institucional as enquadra como uma 
subcategoria de mulheres (Centeno, 2016). O contraste da situação é histó-
rico e metafórico, podendo ser bem expresso por Jesus (1993): “Antigamente 
eram os pretos que criavam os brancos. Hoje são os brancos que criam os 
pretos” (p. 22).
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A questão conceitual

A conceituação da violência doméstica não é de fácil feitura, pois, conforme 
Medina e Penna (2008), “existem vários fatores que dificultam a produção 
de registros sobre violência e gestação, entre eles principalmente pela falta 
de uma linguagem comum em relação ao tema e pela falta de conceitos que 
reúnam o conhecimento em saúde ao de outras áreas”.

Para tanto, utiliza-se a diretriz apontada por Chauí (1985) sobre a 
caracterização da violência, de forma que esta “deseja a sujeição consentida 
ou a supressão mediatizada pela vontade do outro que consente em ser 
suprimido na sua diferença” (p. 35), demonstrando tratar-se de uma relação 
de imposição de um ser humano sobre o outro em um contexto em que o 
agressor, em sua diferença de condições, se entende como superior, abolindo 
a possibilidade de uma relação igualitária.

Entendemos por violência uma realização determinada das relações de força, 
tanto em termos de classes sociais quanto em termos interpessoais. Em lugar 
de tomarmos a violência como violação e transgressão de normas, regras 
e lei, preferimos considerá-la sob dois ângulos. Em primeiro lugar, como 
conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica 
de desigualdade com fins de dominação, de exploração e de opressão. Isto é, 
a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre 
superior e inferior. (Chauí, 1985, p. 35)

Isto posto, não se pode olvidar que a violência obstétrica também pode 
ser considerada espécie de violência contra a mulher ou de gênero, conforme 
a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, de 1994), promulgada pelo 
Estado Brasileiro em 1996, por meio do Decreto nº 1.973. Assim, segundo 
o artigo 1º do referido dispositivo legal, a referida violência configura-se 
diante de “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 
pública como na esfera “privada”.

Assim, deve-se entender o conceito de violência obstétrica como aberto, 
sem taxatividade quanto à sua delimitação5, mas hígido ao contemplar as 
mesmas tendências conceituais (Medina & Penna, 2008), quais sejam: os 

5. No presente artigo optou-se por conceituar a violência obstétrica a partir de uma 
abordagem holística, não apresentando, portanto, os procedimentos médicos em sentido 
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aspectos de disparidade de forças na relação médico-paciente, a medica-
lização e procedimentalização desnecessárias ou sem o consentimento da 
mulher, desrespeito à sua pessoa, sua dor, ou quaisquer outras ofensas físicas 
ou morais à parturiente.

Dessa maneira, observa que a violência obstétrica é aquela que 
perfaz-se diante do desrespeito à parturiente e a sua natural condição 
como mulher que gesta, bem como o desrespeito aos seus Direitos – como, 
por exemplo, o descumprimento da Lei do Acompanhante – assim, como 
pelos processos biopsíquicos experimentados pela gestante, seja por meio de 
técnicas, seja pelo abuso e desuso de medicamentos, em decorrência de uma 
ação ou omissão de um ou mais profissionais da saúde que apresentam-se 
como superiores.

Violência obstétrica e judicialização:
considerações sobre a práxis forense
Considerando o exposto, o parto apresenta-se como um momento de imenso 
relevo na vida da mulher que gesta, no entanto os seus deslindes inevitáveis 
ainda causam apreensão à parturiente.

Uma mulher grávida, rainha ou comum, tem um momento na vida em que se 
sente sábia de todo o saber, ainda que intraduzível em palavras, mas depois, 
com o inchar excessivo da barriga e outras misérias do corpo, só para o dia 
de parir têm pensamentos, nem todos alegres, quantas vezes aterradas por 
agoiros. (Saramago, 1982, p. 39)

Já no que tange ao processo parturitivo institucional, tem-se uma 
situação ainda mais delicada, visto que, de acordo com Griboski e Guilhem 
(2006, p. 108) “Apesar da argumentação sobre a humanização ao parto, ainda 
se observa uma vertente centrada no modelo biomédico”, de forma que, 
apesar de todas as tendências do discurso obstétrico incorporarem uma 
mudança de tratativa quanto à atenção ao parto, a relação de superioridade 
do corpo médico em relação ao paciente ainda é um terreno propício para 
a prática, discutida por diversos fatores.

Pode-se indicar então a falta de informação das mulheres (Alvarenga 
& Kalil, 2016) como o principal deles, e, no que tange ao Direito, nota-se 

estrito, posto que estes são campo de compreensão da ciência obstétrica e não apresentam 
rol taxativo.
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que as mulheres se encontram alheias aos seus direitos como parturientes 
antes e durante o parto, bem como posteriormente, quando se entendem 
de fato como vítimas de um episódio de violência obstétrica, de forma que 
o conhecimento dos aspectos jurídicos-processuais para a judicialização 
da referida violação faz-se pertinente.

Destarte, cumpre destacar que se entende por judicialização o fenô-
meno por meio do qual o indivíduo leva ao judiciário a sua questão, 
busca-se então por meio da judicialização que o Estado aja, por meio 
de sua função jurisdicional, orientado a concretizar os direitos daqueles 
que experimentaram um dano em razão de ação ou omissão de outrem 
(Dutra Asensi, 2010).

A priori para adentrar aos aspectos legais cabe destacar que “ainda não 
há no Brasil uma legislação para a violência obstétrica, e isso dificulta muito 
os processos” (Alvarenga & Kalil, 2016), ou seja, a violência obstétrica 
não possui previsão legal estrita, visto que para isso seria necessário que 
aquela contasse com tipificação no âmbito penal e/ou previsão expressa 
por meio de dispositivo cível, o que não ocorre. Assim, a caracterização 
da violência obstétrica é reconhecida pelo judiciário e reprimida por 
meio de outras previsões legais, posto que ao Direito não é dado deixar 
desamparado aquele que sofreu lesão, nem livre de sanção aquele que 
causou o dano.

Nesses termos, o artigo 2º do Decreto nº 1.973 de 1996, que se baseia na 
já supracitada Convenção de Belém do Pará, dispõe que a violência contra 
a mulher também abrange “aquela perpetrada ou tolerada pelo Estado ou 
seus agentes, onde quer que ocorra”. De modo que, de acordo com a leitura 
combinada dos artigos 186 e 927 do Código Civil6 o Estado não pode escu-
sar-se de sua responsabilização quando da ocorrência de violência obstétrica, 
tampouco o profissional da saúde que a praticar.

À vista disso há de se grifar que a responsabilidade que se trata no 
presente trabalho é a de natureza civil, e esta pode ser entendida como 
“dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da 
violação de um dever jurídico originário” (Gonçalves, 2014, p. 25), e, também 
segundo Gonçalves (2014), composta de quatro elementos:

6. Art. 186 CC “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e Art. 927 
CC “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (Brasil, 2002).
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1. a ação ou omissão do agente/agressor, que é a conduta de alguém que 
cause dano a outrem;

2. a culpa ou dolo do agente/agressor, a culpa podendo ser entendida como 
negligência7, imprudência8 ou imperícia9 e o dolo, como a vontade de 
violar o direito de outrem;

3. a causalidade, que “é a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão 
do agente e o dano verificado”;

4. O dano, que é um prejuízo de órbita material, moral, financeira ou esté-
tica. (pp. 51-53)

Assim, estando presentes esses quatro pressupostos – às vezes apenas 
três, conforme  se verá adiante – diante da ocorrência da violência obstétrica, 
surge para a vítima o direito de ser indenizada pelo mal que lhe foi infligindo.

Destarte, há de se pensar a responsabilidade institucional no âmbito 
da saúde pública, por meio do SUS e no âmbito da saúde suplementar, de 
caráter privado e regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), assim como também a responsabilidade pessoal do profissional da 
saúde. Para tanto, algumas considerações devem ser feitas:

Mas as responsabilidades pessoais e institucionais são diferenciadas tanto na 
perspectiva legal como na dimensão ética. A responsabilidade dos profissionais 
de saúde é analisada de forma subjetiva, o reclamante deve comprovar que o 
profissional não agiu conforme as boas práticas médicas e que cometeu algum 
erro, imperícia ou negligência que lhe causou o dano. A obrigação do Estado é 
objetiva, pois o reivindicante deve apenas comprovar a relação causal efetiva 
entre a omissão/ação do ente público e o dano reclamado pelo cidadão. Para 
ilidir sua culpa, o Estado que deve comprovar que o referido dano não poderia 
ter sido evitado ou minimizado. (Ventura et al, 2013, p. 86)

Diante disso, fica expresso que a responsabilidade do Estado em razão da 
atenção pública à saúde é objetiva, de forma que deverá ser apurada apenas 
com base na prova do ente federativo causador do dano, bem como se este 

7. Segundo Santos (2015), a negligência médica consiste em “uma conduta negativa, atuar 
em menor intensidade que a circunstância estava a exigir, como no seu característico básico 
e essencial que é a inação, o esquecimento, a omissão diante de um dever de agir” (p.254).
8. Já a imprudência, “um comportamento positivo, um atuar desmedido, excessivo, apressado 
ou sem a reflexão necessária que provoca um prejuízo” (Santos, 2015, p.254).
9. Por sua vez, a imperícia “é o conhecimento técnico diminuído ou a total falta de ciência 
para o exercício da profissão médica” (Santos, 2015, p.254).
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decorreu da conduta – ação ou omissão – estatal, independentemente de 
culpa (Gonçalves, 2014). Já no que tange à responsabilização das institui-
ções de saúde suplementar, estas ficaram vinculadas à responsabilização 
de seus médicos.

Diante de tantas pessoas – físicas ou jurídicas – a quem se pode imputar 
a responsabilidade e, por conseguinte, o dever de indenizar a vítima em 
decorrência da violência obstétrica, deve-se ter em vista a possibilidade 
de que se estabeleça um litisconsórcio entre elas, nos termos do art. 113 do 
Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “Duas ou mais pessoas 
podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente”, 
assim, torna- se possível que a ação em questão conte com uma pluralidade 
de réus, uma pluralidade de pessoas que devem reparar a mulher pelo mal 
sofrido, de forma que Alvarenga e Kalil (2016, p. 646) esclarecem que, “Além 
de processar o hospital e o profissional de saúde envolvido, em alguns casos 
o plano de saúde também é incluído na ação”. 

Ademais, cabe ainda lembrar que se apurada a existência da culpa ou 
dolo por parte do médico, em caso de litisconsórcio, as pessoas jurídicas 
que o contrataram poderão posteriormente exercer o seu direito de regresso 
contra ele (Gonçalves, 2014).

Isto posto, talvez a questão probatória mais tortuosa seja aquela que visa 
a caracterização da responsabilidade médica, posto que esta é de meio, não 
de resultado, de forma “que não se compromete a curar, mas a proceder 
de acordo com as regras e os métodos da profissão” (Gonçalves, 2014, p. 
239) ou seja, ao médico só caberá o dever de indenizar quando sua ação ou 
omissão não puder ser entendida como típica.

Comprometem-se os médicos a tratar o cliente com zelo, utilizando-se dos 
recursos adequados, não se obrigando, contudo, a curar o doente. Serão, 
pois, civilmente responsabilizados somente quando ficar provada qualquer 
modalidade de culpa: imprudência, negligência ou imperícia. (Gonçalves, 
2014, pp. 239-240)

Desse modo, a vítima da violência obstétrica calha apresentar os meios 
de prova necessários para caracterizar a conduta do médico como atípica, 
posto que “ao prejudicado incumbe a prova de que o profissional agiu com 
culpa” (Gonçalves, 2014, p. 240) nos termos também do Código Civil em 
seu art. 951 que prevê a responsabilidade do médico quando este “causar 
a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo 
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para o trabalho”; na mesma toada também versa do Código de Defesa do 
Consumidor por meio de seu art. 14, § 4º “A responsabilidade pessoal dos 
profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

Observa-se então que ao debate sobre a judicialização da violência 
obstétrica e o direito da vítima de receber a devida indenização em razão de 
quaisquer espécies de danos suportados – seja material, moral ou estético – 
passa pela questão do direito probatório, posto que este, inicialmente, cabe 
à mulher violada em seus direitos de parturiente, como é de praxe no meio 
jurídico, posto que, ao autor da demanda cabe a prova dos atos constitu-
tivos de seu direito, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, 
podendo ainda o juiz inverter o ônus da prova diante das circunstâncias 
do caso concreto.

Violência obstétrica e judicialização:
a inversão do ônus da prova nos casos de violência obstétrica
Destarte, pode-se vislumbrar quão delicada é a posição da mulher que 
pretende provar que sofreu a violência obstétrica, tanto que Alvarenga 
e Kalil (2016) aconselham que a parturiente tente “reverter o quadro no 
momento, quando isso é possível”, no entanto muitas vezes esse posiciona-
mento da vítima não ocorre, tanto porque no momento da ocorrência da 
violação, por sua posição de vulnerabilidade, a mulher vê-se impossibilitada 
de produzir as provas, ou até mesmo encontra-se tão abalada que passa a 
aceitar o episódio resignadamente (Griboski & Guilhem, 2006).

Somado a isso, Alvarenga e Kalil (2016) apontam que os profissionais 
de saúde acabam por não fornecer às gestantes as informações adequadas 
sobre o parto e todos os seus momentos adjacentes, o que cria um terreno 
propício ao fácil convencimento da parturiente a fazer o que o profissional 
acha mais cômodo para si, mesmo que muitas vezes isso signifique que a 
gestante acaba em uma situação secundária e aflitiva.

Destaca-se ainda que, para Braulio Zorzella (apud Alvarenga & Kalil, 
2016) “No Brasil, a palavra do médico é sempre a que vale mais. Mais do 
que a da grávida em si”, posto que o próprio meio sociojurídico privilegia 
o conhecimento do médio em detrimento da percepção da gestante.

Já no que toca à prova da culpa ou dolo, muitas vezes exige-se que o autor 
da demanda, no caso a mulher outrora gestante, leve ao judiciário provas da 
materialidade do seu sofrimento, que muitas vezes tornam-se impossíveis 
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ou excruciantes, além de que, no que toca à prova testemunhal, tem-se o 
problema do corporativismo, mostrando-se raro que outro profissional 
da saúde que tenha vivenciado o caso aceite testemunhar em desfavor do 
médico, indispondo-se com este e pondo a si mesmo em uma delicada 
situação profissional, pois “em regra, o espírito de corporação impede que 
o profissional aponte as falhas do colega” (Santos, 2015, p. 276).

Santos (2015) ainda aponta outro problema no que toca ao SUS, ao 
sustentar que “a Medicina administrada pelo Estado (União, Estados-
membros e Municípios) é tão despersonalizada” (p. 276) que, muitas vezes, 
a mulher sequer chega a saber o nome dos profissionais que a atenderam.

Santos (2015) atenta também sobre a vulnerabilidade da mulher 
enquanto paciente, sedada e inconsciente, permitindo que o seu corpo e 
todo o meio de prova possam ser maculados pelo médico. Grifa-se ainda a 
gravidade da situação quando a mulher sequer possui um acompanhante, 
seja por ter sido descumprido a lei do acompanhante, seja por ter dado 
entrada sozinha no hospital.

Não se encerra aí a dificuldade na prova da culpa médica. Não será difícil imaginar 
que a maioria dos elementos que podem servir como suporte de uma demanda 
judicial, está em mãos do próprio médico. A anamnese e todo o diário do que 
aconteceu com o paciente, os medicamentos ministrados, as manobras efetuadas 
... que poderá, até, modificar o conteúdo. (Santos, 2015, p. 276)

Contudo, tal panorama deve ser apreendido pelo judiciário, uma vez 
que “para que o direito possa apreender a ideia de Justiça é necessário 
compreender a subjetividade feminina. Essa foi a grande contribuição da 
psicanálise para o direito” (Dias, 2016, p. 150) na medida em que aquele não 
pode deixar de pensar quão massacrante é ainda exigir que uma mulher que 
sofreu uma violação – e, por conseguinte, um abalo psicológico – suporte 
todo o ônus probatório de um processo que naturalmente já é custoso e 
demorado.

A justiça em demandas que tenham como matéria a violência obstétrica 
deve, pois, considerar que “mulheres e profissionais de saúde vivenciam 
o processo parturitivo de forma distinta” (Griboski & Guilhem, 2006, p. 
108) e primar pela mulher que outrora deu à luz sob condições adversas 
ocasionadas pelo sofrimento de uma apurável violência.

O judiciário, então, deve considerar as subjetividades que alcançam as 
mulheres que concebem e sofrem em razão de uma conduta institucional, visto  
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que as circunstâncias do parto agravam os encargos psíquicos decorrentes 
da gravidez, sendo considerado inclusive como um processo psicossomá-
tico

11
, provocando em especial nessas mulheres uma “dissociação, isto é, a 

separação ou desagregação do que acontece com elas, como cidadãs, e com 
seus corpos” (Griboski & Guilhem, 2006, p. 110).

Assim, o magistrado deverá, para proferir uma decisão justa, levar em 
consideração todas as particularidades fisiológicas e psíquicas da mulher que 
gesta; devendo reconhecer que, em caso de insuficiência de provas apresen-
tadas pela parte autora, tal falta de demonstração fático-probatória pode 
ser resultado das circunstâncias do caso concreto, de modo que o ônus da 
prova, que é “o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de 
determinadas alegações de fato” (Didier Jr., 2015, p.105), não recaia sobre ela.

Diante disso, cabe lembrar que o Código de Processo Civil de 2015 
vincula-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (Didier Jr., 
2015, p. 107), e permite que o juiz, em razão das peculiaridades do caso, deter-
mine quem tem melhores condições para suportar o encargo, garantindo 
assim o deslinde do processo e corrigindo as desigualdades probatórias.

Ônus é o encargo cuja inobservância pode colocar o sujeito numa situação 
de desvantagem. Não é um dever e, por isso mesmo, não pode exigir o seu 
cumprimento. Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem interesse 
em observá-lo, justamente para evitar essa situação de desvantagem que pode 
advir da sua inobservância.
A atribuição feita pelo legislador é prévia e estática (invariável de acordo com 
as peculiaridades da causa); a distribuição feita pelo juiz ou pelas partes é 
considerada dinâmica, porque feita à luz de uma situação concreta. (Didier 
Jr., 2015, pp. 106-107)

Outrossim, a vítima de violência obstétrica deve, na peça inicial, relatar 
o ocorrido e juntar todos os meios de prova que possuir, documentais, bem 
como rol de testemunhas etc. mas, se em razão de sua hipossuficiência, 
encontrar-se diante de um caso de prova excessivamente difícil ou impossível, 
pode pleitear ao juiz a inversão do ônus da prova, ou seja, que a parte ré – as 
pessoas jurídicas ou a pessoa física na figura do médico – fique incumbida 
de demonstrar que o fato não ocorreu (Didier Jr., 2015).

Nesse sentido, Gonçalves (2014) esclarece que, no que tange à prova pela 
vítima da culpa do médico, esta constitui um encargo mais excruciante, 
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permitindo também, além da inversão baseada da hipossuficiência da vítima, 
a inversão do ônus da prova quando houver relação consumerista, visto que:

A prova da negligência e da imperícia constitui, na prática, verdadeiro tormento 
para as vítimas. Sendo o médico, no entanto, prestador de serviço, a sua respon-
sabilidade, embora subjetiva, está sujeita à disciplina do Código de Defesa 
do Consumidor, que permite ao juiz inverter o ônus da prova em favor do 
consumidor (art. 6º, VIII).
Deve ser lembrado, ainda, que a hipossuficiência nele mencionada não é apenas 
econômica, mas precipuamente técnica. O profissional médico encontra-se, 
sem dúvida, em melhores condições de trazer aos autos os elementos probantes 
necessários à análise de sua responsabilidade. (p. 240)

Assim sendo, a inversão do ônus da prova nos casos de violência 
obstétrica representa uma forma de respeito à subjetividade feminina, 
em especial a das parturientes, posto que embora o discurso jurídico não 
consiga absorver e corrigir toda a carga de gênero herdada pelas mulheres, 
a proferição de decisões que as considere configura mais um avanço no 
seu campo de luta por Direitos, além de configurar mais uma forma de 
represália à referida violência.

quando Adão e Eva foram criados, tanto sabia um como sabia outro, e quando 
os expulsaram do paraíso, não consta que tenham recebido do arcanjo uma 
lista de trabalhos de homem e trabalhos de mulher, a esta só foi dito, Parirás 
com dor, mas até isso há-de acabar um dia. (Saramago, 1982, pp. 123-124)

Conclusão

Diante do panorama apresentado, observa-se que a própria história da 
parturição é terreno para relatos de violência obstétrica. Se os analisarmos 
diante dos moldes atuais, contudo, cabe lembrar que a própria humanização 
do parto possuiu outras acepções ao longo da história da obstetrícia, sendo 
formulada de forma correlata em um dado contexto histórico-econômico, 
assim como deve-se considerar que os cuidados com a gestante após o 
advento da hospitalização do parto são muito recentes e análogos ao avanço 
da ciência médica, além de acompanharem os movimentos pela indepen-
dência e respeito à mulher.
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Assim, muito embora a aflição do parto pareça inerente ao ato de 
conceber, a assistência médica à parturiente visa diminuir o seu sofrimento 
tanto quanto seja possível sem alterar a natureza fisiológica do processo 
experimentado pela mulher, e sempre de forma orientada pela sua escolha, 
de forma responsável e compromissada com a saúde da gestante e do bebê.

No entanto, nota-se que as percepções dos profissionais da saúde ainda 
orbitam o entorno da supremacia do médico no cenário parturitivo, o que 
retira a mulher da posição de protagonismo e a destina a um papel secun-
dário e submisso, especialmente vulnerável por seu gênero diante da relação 
médico-paciente. Igualmente, a falta de previsão legal específica, no sentido 
de criminalizar a violência obstétrica, além das dificuldades probatórias 
quando do seu cometimento, criam uma situação de desamparo legal da 
mulher. No entanto, tal panorama pode ser corrigido em parte por meio 
da inversão do ônus da prova nos casos da violência em pauta.

Assim, a vítima de violência obstétrica deve apresentar todos os meios 
de provas que dispuser, mas não pode ficar desacreditada para o pleito em 
razão de não possuir provas específicas, posto que diante das circunstâncias da 
situação fática, tais provas muitas vezes  são de impossível acesso ou produção.

Destarte, a inversão do ônus da prova nos casos de violência obstétrica 
apresenta-se como um instituto promissor do Código de Processo Civil 
de 2015, posto que este prevê a possibilidade da distribuição dinâmica do 
ônus da prova pelo juiz em razão das circunstâncias do caso concreto, de 
forma que para o judiciário representa um avanço na incorporação das 
subjetividades femininas ao discurso jurídico, e, para as mulheres, uma 
frente de repressão à violência obstétrica na luta para que essa prática 
criminosa seja refreada.
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RELATAR A SI MESMO: 
da escrita do Eu como performance literária e 
inscrição narcísica em "Quarto de despejo: 
diário de uma favelada", de Carolina Maria de Jesus
Jacqueline Oliveira Leão1

Fábio Belo2

Tendo como pano de fundo o cotidiano miserável da Favela do Canindé, 
favela que se expandia às margens do Rio Tietê, na velha São Paulo dos anos 
50, Quarto de despejo: diário de uma favelada tem a fome como protagonista 
das páginas que compreendem o diário (que se pretende real), escrito por 
Carolina Maria de Jesus. Ao longo dos longos relatos da autora, situados na 
década de 1950, mais precisamente, no período de 15 de julho de 1955 a 01 de 
janeiro de 1960 (o ano de 1958 adquire maior relevo no plano de escrita do 
texto), o leitor se depara com uma narrativa densa, sofrida, marcadamente 
rotineira na sequência do tempo narrativo e, rotineiramente, marcada pela 
miséria, angústia e pelas dificuldades encontradas por Carolina Maria de 
Jesus, uma mulher negra e catadora de papel, e seus três filhos: João, José 
Carlos e Vera. 

Se comumente a expressão “quarto de despejo” refere-se ao cômodo 
isolado da residência, onde se depositam os pertences de menor valor, as 
coisas que podem ser misturadas às outras coisas alocadas no mesmo espaço, 
as coisas esquecidas e lembradas em ocasião útil específica, o lugar menos 

1. Doutora em Literatura Comparada (UFMG). Pós-Doutora em Estudos Literários (UFMG).
Contato: jacleao@gmail.com
2. Doutor em Estudos Literários (UFMG). Professor de Psicanálise (UFMG).
Contato: fabiobelo76@gmail.com 
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acolhedor, menos valorizado da casa; na dimensão social, a expressão, 
metaforicamente, despeja todo o seu sentido sobre os despejados das cenas 
urbanas, sobre aqueles que têm pertencimento na própria cidade, mas são, 
paradoxalmente, esquecidos por ela. O “quarto de despejo” citadino é o 
lugar daqueles que não se querem vistos pelo olhar da minoria, daqueles 
que são excluídos socialmente, daqueles que mendigam nos semáforos, 
nas portas do comércio, nas escadas das igrejas, ou simplesmente, daqueles 
que têm, nas ruas e calçadas, a sua moradia, daqueles que se misturam aos 
restos dos lixos da cidade.

Embora a problemática social ganhe dimensão extremamente relevante 
em Quarto de despejo: diário de uma favelada – aliás, é a vida na favela que 
o constitui, no escopo, aqui, dimensionado –, esse diário será abordado 
enquanto construção literária, obra ficcional que propicia à Psicanálise 
discutir questões referentes ao próprio processo de criação literária. Se 
Carolina Maria de Jesus recorre ao processo de escrita, aos registros de sua 
vida sofrida na favela como maneira de organizar o próprio pulsional, o 
processo de escrever o diário em si, de relatar a si mesma, constitui-se na 
própria estruturação narcísica da autora: a escrita do diário em si, desdobra-
mento do gesto de relatar a si mesma, inscreve-se no processo de construção 
subjetiva, e o narcisismo da autora redimensiona a sua própria fantasia, 
fantasia de ser reconhecida e lida pelo outro (e por si mesma). 

Em seu diário, Carolina Maria de Jesus projeta a si mesma na dimensão 
textual, como se, cotidianamente, pintasse o seu autorretrato. Isso dá ao 
leitor a possibilidade de interpretá-la e recriá-la a partir das cenas e repre-
sentações por ela sugeridas (inventadas, fabricadas): mais uma vez, um 
retorno à subjetividade e ao narcisismo: Carolina se vê a si mesma através 
das linhas do diário (sejam os manuscritos rascunhados até o texto já 
finalizado e publicado) e se deixa ser vista pelo olhar do outro, do leitor, 
da alteridade (e dela mesma enquanto leitora de si mesma). 

Embora este estudo se debruce sobre uma obra literária, Quarto de 
despejo: diário de uma favelada, interessante é perceber como a autora se 
inscreve dentro de uma perspectiva sócio-histórica, construindo-se numa 
relação dialética com o outro. O outro, no diário, é a contraparte da escri-
tura, é o eu implícito que, inegavelmente, constitui a imagem da própria 
diarista, isto é, a visão que ela tem de si e da alteridade. Veja-se que desde 
o subtítulo da obra (que já demarca certo pertencimento –“diário de uma 
favelada”), até a construção identitária da autora (o adjetivo favelada – de 
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conotação pejorativa –, por si só, já é também uma construção subjetiva 
do eu), fica evidente que Carolina Maria de Jesus escreve não somente para 
ser lida, atestando a sua rotina na favela, como também ser construída 
enquanto corpo que relata a si mesmo, ato performativo de estruturação 
narcísica. Contudo, importante dizer, o relato feito por Carolina Maria de 
Jesus adquire uma transparência, apenas, e, sobretudo, parcial de si mesma.

Se “Há de existir alguem que lendo o que eu escrevo dirá... isto é mentira! 
Mas, as miserias são reais.” (Jesus, 1995, p. 41), é essa leitura, esse relato do 
eu que permite, ao mesmo tempo, que o outro dê corpo as recordações da 
autora, como também demarque a falta de inteireza da história do corpo 
da própria Carolina Maria de Jesus. Isso equivale a dizer: se a autora se vê 
como favelada, essa visão do eu já carrega em si a história de um corpo, e 
o oposto do que é relatado, por ela, traça, por meio de um processo espe-
cular de se perceber a si mesma e o outro, o retrato daqueles que não são 
favelados, embora o relato construído no corpo do diário garanta somente 
a transparência parcial do eu, tanto do eu autoral quanto dos “eus” cons-
truídos ao longo do texto.

Ser capaz de escrever o diário é a pré-condição para que o relato de 
Carolina Maria de Jesus aconteça e ganhe a dimensão sócio-histórica que 
a diarista pretende. Por outro lado, também é necessário que a autora reco-
nheça a si mesma enquanto eu que tem um corpo – corpo vulnerável ao jogo 
que o próprio existir encerra –, e perceba as dimensões e incompletudes 
que o próprio relato de si também encerra: relatar o eu dado a qualquer 
corpo é apenas reconstruir outra instância de eu, instância, parcialmente, 
transparente, inscrita no seu próprio ato de relatar a si mesmo.

Relatar a si mesmo é uma ação performativa e dialética, que dá ao eu a 
tarefa de se pintar, de se criar (e até mesmo de se ficcionalizar) na sua própria 
existência. Mas, mediante o relato de si mesmo, surge, em contrapartida, a 
possibilidade do eu (e do outro) de agir sobre a matéria relatada por meio 
de interpelações e de questionamentos de si (e do outro). Parafraseando 
Judith Butler (2015), a partir do momento em que o eu relata a si mesmo,por 
resposta ao que se supõe ser o si mesmo, o eu se torna implicado numa 
relação dialética com o outro, porque o outro se interpõe diante de quem se 
fala e do que se fala. Relatar a si mesmo é possibilitar uma verdade subjetiva, 
fragilizada e deslizante da instância performática que se assume como eu.

Se o gesto de relatar a si mesmo cria um sujeito reflexivo diante do 
próprio eu, em Quarto de despejo: diário de uma favelada, é a matéria relatada 
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que leva o outro a interpelar e interpretar o eu criado por Carolina Maria 
de Jesus. Nesse sentido, a autoria do diário torna-se uma performance, 
que, paradoxalmente, revela a pulsão narcísica da autora de relatar a si 
mesma, de se representar através da escrita. Vale dizer que, embora tente 
reconstruir-se numa perspectiva crítica e ampla de sujeito sócio-histórico, 
Carolina Maria de Jesus, no diário, é apenas uma construção ficcional, mas 
a sua escrita também revela um eu que acredita ser o que se está relatando, 
eu que se move e se constrói intersubjetivamente no discurso.

Carolina Maria de Jesus recria-se no âmbito de uma estética crítica 
(de si e do que o outro percebe de si), o que lhe garante certo empodera-
mento, ou seja, a autora tem o poder de ser vista, no relato que faz, como 
sujeito relacional, consciente e fundante de si mesma. Contudo, se o ato de 
relatar a si mesmo está recortado pelos limites do inconsciente, conforme 
Judith Butler (2015, p. 33), o eu sempre fará um relato de si para o outro, e 
seja esse relato inventado, seja esse relato pretensamente real, existente, é, 
ao outro, que cabe a tarefa de decodificar, interpelar, o relato que o sujeito 
faz de si mesmo. 

Relatar a si mesmo é colocar o sujeito numa perspectiva sócio-histórica, 
delimitando a sua singularidade a partir de como o eu mesmo é contado 
para o outro, pois há uma espécie de engendramento entre o eu e a sua 
constituição social, entre a norma e a suposta verdade pelo eu relatada. 
Dessa forma, é que se constitui o processo reflexivo-crítico que governa a 
subjetivação do eu, a relação do eu com a verdade de si mesmo quando se 
propõe a relatar sobre si mesmo. Em contrapartida, institui-se o reconhe-
cimento que o outro faz do eu relatado, do eu que, de fato, é; do eu que se 
pode ser e do eu reconhecido como tal. 

Contudo, se a si se narra para o outro, este outro está implicado, não 
somente como sujeito interno da narrativa, mas como sujeito que a lê e a 
interpreta, e esta é uma condição irredutível para o sujeito que se corpori-
fica no discurso como outro. Logo, no diário de Carolina Maria de Jesus, 
o corpo, que ganha forma e relato (ficcionalizado ou não), se constitui na 
própria escrita do diário, nas interpelações e questionamentos que a autora 
faz de si mesma ao mostrar-se, parcialmente transparente, para aquele que 
a lê enquanto escritura.

Se o corpo se institui enquanto referência de um eu, eu a quem se faz 
apenas uma alusão, esse corpo não pode ser narrado precisamente, pois há 
histórias que não são captadas pelo corpo a que a narrativa se refere. O eu, 
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em Quarto de despejo: diário de uma favelada, existe apenas como condição 
narrativa, condição que não é inteira, porque sempre é reconstruída na 
tematização do próprio eu, possibilitado pela escrita. Logo, o diário cria 
e revela várias faces para uma mesma Carolina: escritora, favelada, mãe, 
lavadeira, catadora de papel; mulher que demanda sexo e sexo com vários 
parceiros, mulher forte, sonhadora, debochada, todas essas Carolinas moti-
vadas pela fantasia da própria autora – de se ver (e inventar) a si mesma – e 
pela dimensão que o próprio narcisismo a leva a se perceber, a se efetivar 
e a se inscrever nas páginas do diário. Tudo isso, mais uma vez, processo 
subjetivo, implicado no desejo, na pessoalidade da autora e daquilo que a 
instaura como personagem protagonista de suas representações literárias: 
de si e do que ela acredita representar a si e por si mesma. 

Outros personagens e cenas interagem com o mundo representado e 
as representações de Carolina Maria de Jesus: o próprio universo da favela; 
os seus habitantes, as pessoas com suas angústias e sonhos, com os seus 
mundos particulares, porém todos cercados pela fome e a miséria; os filhos 
da autora, cada qual com seus mundos íntimos e desejos particulares; as 
pessoas que são externas à favela, aquelas que, paradoxalmente, atestam a 
existência dos marginas, dos à margem da sociedade, nos guetos voluntá-
rios do Canindé. 

Nesse conjunto de relações identitárias para além da própria identi-
dade de Carolina Maria de Jesus, tudo que se cria nas páginas do diário 
parece atestar o próprio modo de se ver da autora, seja este advindo de 
sua performance literária ou de sua estruturação narcísica. Se o conceito 
de subjetividade está implicado na relação do sujeito com a alteridade, o 
eu criado em Quarto de despejo: diário de uma favelada carrega em si a 
marca do outro sobre a própria maneira de Carolina se inscrever no texto, 
ou seja, se a diarista se inscreve dentro de uma perspectiva sócio-histórica, 
em contrapartida, ela também se constrói numa relação dialética com o 
outro; outro que, no diário, é a contraparte da escritura, é o eu implícito 
que, inegavelmente, constitui a imagem da diarista e a imagem que a diarista 
tem de si (e do outro). Vale dizer que ler e escrever constituem os dois lados 
de uma mesma moeda.

Por fim, se, no passado, antes de morrer, não na miséria, mas ainda, 
dentro de uma realidade de muitas dificuldades financeiras, por algum 
tempo, através das páginas de seu diário já publicado, Carolina Maria de Jesus 
também foi criada, recriada e lida por ela mesma, então, pode-se dizer que 
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a autora gozou, vicariamente, do prazer instituído por sua própria subjetivi-
dade. Além disso, da criatividade de suas fantasias como escritora, o relato 
de si mesma ganhou corpo, instaurou e instituiu o seu próprio narcisismo. 
Desse narcisismo (por que não dizer?), emergiu sua performance literária, 
que se presentifica nas páginas de Quarto de despejo: diário de uma favelada. 
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NEGRAS ROSAS DO MORRO: 
uma reflexão sobre as vidas e corpos que 
habitam o Salgueiro, de Lúcio Cardoso
Diogo Andrade de Lima1

Introdução

Ao estrear na literatura em 1934 com a publicação de Maleita, Lúcio Cardoso 
é recebido positivamente pela crítica, sendo elogiado por figuras importantes 
como Eloy Pontes, Jayme de Barros e Agripino Grieco. Apresenta-se como 
uma das causas deste sucesso de recepção o fato de a obra conter elementos 
que a tornam passível de ser enquadrada no denominado romance regio-
nalista – popular durante a década de 30, especialmente nos anos pós-re-
volução. Com o golpe de Estado e todas as mudanças sociopolíticas dele 
decorrentes, ter-se-ia despertado nos brasileiros um maior interesse por 
aquilo concernente à nação, e este interesse teria se refletido inclusive na 
produção intelectual e nos mercados editoriais (Bueno, 2006). Os críticos, 
por sua vez, passam a supervalorizar a inclusão de aspectos da realidade do 
país nas obras literárias e, consequentemente, inferiorizar as publicações 
que não adotam este tipo de engajamento. Os intelectuais assumiam como 
fundamental o conhecimento da realidade (Oliveira, 1981), a apreensão do 
que realmente era o Brasil em suas mais diversas nuances. Assim sendo, 
desconsiderando alguns apontamentos negativos como o de Jorge Amado 
que condenou Maleita como um romance catolicizante, ou o de Octávio 
de Faria que critica a escassa estruturação psicológica das personagens e a 

1. Bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Contato: diogo_andr@hotmail.com



68 

mera narração dos fatos (Bueno, 2006), dir-se-ia que a história da fundação 
da cidade de Pirapora – narrativa regionalista inspirada em parte da vida do 
pai de Lúcio – teria projetado o escritor na cena literária nacional vigente.

O segundo romance de Lúcio Cardoso, Salgueiro, é publicado no ano 
seguinte à estreia do autor e, de modo semelhante à obra anterior, é bem 
recebido pela crítica, apesar de ocorrerem divergências decorrentes de 
posturas políticas. Os intelectuais de ideologia esquerdista teriam enaltecido 
a representação do proletário e suas dificuldades, enquanto intelectuais de 
“direita” – contra este tipo de abordagem – voltaram-se positivamente para 
aqueles personagens que, ao contrário de desejarem alterar a realidade com 
a qual se deparavam, procuravam uma justificação divina para ela (Cardoso, 
2010). Se em Maleita já eram encontrados alguns aspectos destoantes daquilo 
que caracteriza propriamente a escrita regionalista, em Salgueiro estes 
aspectos se tornam mais intensos. A história que se desenvolve a partir 
de uma narrativa fictícia da vida de habitantes do morro carioca não se 
limita à mera descrição linear de fatos, mas explora o mundo interno das 
personagens, expondo a complexa disposição do subconsciente através da 
descrição dos mais diversos sentimentos experienciados pelos moradores 
da periferia. Octávio de Faria, que inicialmente havia criticado a superfi-
cialidade da estruturação psicológica em Maleita, encontra no Salgueiro a 
“excelência”, enquanto Jorge de Lima considera o romance falso, criticando a 
inserção de Deus como possível solução para as deploráveis vidas do morro 
(Bueno, 2006). Nota-se, porém, que apesar de já ser possível perceber um 
maior afastamento da escrita regionalista em prol do desenvolvimento da 
escrita psicológica, os elementos de cunho sociológico pareciam ainda se 
colocarem de modo mais explícito – ao menos para uma crítica que, como 
aponta Cássia dos Santos (2001), se mostrava propensa a somar ao grupo 
dos cultuadores do “romance do Nordeste” mais um aliado.

Aspectos de um realismo social em Salgueiro surgiam atrelados a uma 
densa exposição anímica, mas esta, perante uma massiva produção de 
romances que buscavam documentar o Brasil, não era percebida como 
possuidora do peso e da importância que vem a adquirir em obras cardo-
sianas posteriores. Mario Carelli (1988), mesmo considerando o caráter 
simbólico do texto, afirma que Lúcio Cardoso teria se utilizado de todos os 
elementos que constituem um romance social ou “proletário”. Como carac-
terísticas deste gênero encontradas no segundo trabalho do autor mineiro, 
Carelli (1988) aponta a “miséria, a segregação, a doença, o isolamento, a 
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marginalidade, a prostituição, a violência” (p. 157), bem como a escolha de 
um ambiente periférico como o morro carioca como cenário para a história. 
Percebe-se então uma estrutura textual que se apresenta dual: romance 
psicológico ou proletário? Bueno (2006) parece acreditar que Salgueiro 
seria em essência um romance psicológico, porém suas bases poderiam 
ser utilizadas em um romance social. Correlacionando o pensamento de 
Bueno ao de Carelli, poder-se-ia dizer que todos os elementos listados por este 
último seriam produtos de “um mundo sobre o qual agissem criaturas sem 
Deus” (p. 205) e, assim sendo, o elemento social seria reduzido a mero meio 
que possibilitasse a lida com questões que se enquadrassem em um âmbito 
puramente existencial.

Há, contudo, outros pesquisadores – como Sousa (2008) – que afirmam 
existir uma função de denúncia social na segunda obra de Lúcio Cardoso, e 
que o texto apresentaria questionamentos e proposições de análises críticas 
e reflexivas sobre a sociedade e suas estruturas morais, bem como de suas 
tensões internas. Aproximando-se deste viés, diz Carelli (1988): “a segregação 
racial segundo o grau de coloração da pele é finalmente observada numa 
época de exaltação da miscigenação cordial” (p. 157). A questão étnico-racial 
adquire destaque na obra: negras a cantar, negras a lavar roupas, negras a 
buscar água, negras a se prostituirem, negras a serem defloradas, negras 
a serem espancadas, negras impetuosas, negras voluptuosas, negras vaga-
bundas, negras a invejar mulatas, negros que roubam, negros que matam, 
negros que espancam, negros que trabalham, negros miseráveis, negros 
musculosos, negros a chalacear mulatos – corpos que habitam o morro do 
Salgueiro, vidas deploráveis e desgraçadas a serem narradas. 

Considerando-se a estrutura aparentemente dual de Salgueiro, buscar-
-se-á em um primeiro momento compreender a gênese da obra, voltando-se 
para a relação do autor com o romance e com a temática social – especifi-
camente no que concerne ao negro –, de modo a apontar uma tendência de 
Lúcio Cardoso contrária à própria gênese do romance proletário. A partir 
daí, expor-se-á e avaliar-se-á a representação do negro no texto em questão, 
para, finalmente, tomando-se as narrativas psicológicas como norteadoras, 
refletir a postura das personagens perante a sua condição em uma possível 
passagem da mera resignação à autoconsciência e uma busca pela libertação.
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Lúcio Cardoso, o romance social e a questão étnico-racial

Em depoimento a Almeida Fischer – publicado em novembro de 1946 no 
suplemento Letras & Artes, do jornal carioca A Manhã –, Lúcio Cardoso 
afirma ter começado a escrever romances aos onze anos, e cita títulos como 
A Força e A Vida Impossível (Fischer, 1946). Além de indicar que Maleita, 
apesar de ser o primeiro trabalho publicado, não foi a sua primeira obra 
escrita, Lúcio também aponta uma diferença substancial entre estes primeiros 
textos e o romance de estreia, que teria sido feito em “completa discordância 
com o que fizera até aquela época e de acordo com a crescente leitura de 
romances modernos nacionais, como Cacau, Os Corumbas, Menino de 
Engenho, e outros” (Fischer, 1946, p. 10). Ao ser questionado sobre a mudança 
de escrita após Salgueiro, Lúcio responde: “O caráter documentário a priori 
dos meus primeiros livros não podia me ser útil para o que pretendia 
mais tarde” (Fischer, 1946, p. 10). Nota-se, a partir destas declarações, que 
a elaboração das obras de juventude que vieram a ser publicadas sofreu 
fortes influências do romance regionalista de 30. Apesar de nada ser dito 
sobre o tipo de escrita utilizada nos títulos anteriores à Maleita, há alguns 
indícios que poderiam ser levados em consideração, como os Poemas do 
Colégio Interno:

Nunca eu soubera o segredo da alegria alheia.
Ouvia os risos que enchiam o pátio de recreio
e sofria dessa dor sem nome de sentir a vida
muito mais cedo do que os outros sentem.

... Mas que estranha maldição tinha tombado nos meus ombros
para que só eu sentisse o frio das grandes árvores solitárias?
... Ó noites sem termo do colégio interno,
naufrago na hora em que os outros repousam,
pressentindo o carro que voa nas trevas,
vazio, vazio meu Deus,
levado pela mesma angústia, pela mesma dor,
pela loucura inexprimível que me desperta
e me faz arder como a chama nascida
dos misteriosos detritos que fecundam as águas mortas. (Cardoso, 2011)
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Correlacionando estes poemas a dados biográficos do autor, conclui-se 
que Lúcio faz referência ao ano de 1924 quando, aos 11 anos, volta sozinho 
para Belo Horizonte e dá continuidade aos estudos no Colégio Arnaldo, 
como interno. O período no qual Lúcio vivencia a reclusão em uma escola 
para rapazes condiz à idade apontada por ele como início de sua escrita 
literária. Esta, se decorrente da inquietação existencial, do isolamento, do 
vazio descrito nos Poemas do Colégio Interno, possivelmente se assemelharia 
ao estilo dos romances psicológicos.

Algumas declarações de Lúcio acerca do romance surgem como dotadas 
de especial relevância neste momento: “é um grito do homem contra tudo 
o que o aniquila. É um gemido da criatura que não ignora a extensão exata 
do pecado, que mede toda a profundeza de sua queda” (Cardoso, 1996, p. 
760). Esta afirmação muito se aproxima da leitura que Silva (2004) faz de 
Lúcio Cardoso ao apontar o estado agônico como gerador de sua obra. O 
que aniquila o homem é aquilo que o afeta existencialmente, é o desterro, 
o abandono, a solidão, o conflito entre desejo e pecado, entre a consciência 
livre e a moral provinciana. Lúcio Cardoso (1996) afirma a sua crença no 
romance, mas aponta o que considera verdadeiro:

acredito apenas naquele [romance] que é feito com sangue, e não com o cérebro 
unicamente, ou o caderninho de notas, no que foi criado com as vísceras, os 
ossos, o corpo inteiro, o desespero e a alma doente do seu autor, do que foi 
feito como se escarra sangue, contra a vontade e como quem lança à face dos 
homens uma blasfêmia. (p. 763)

Nota-se aqui um viés que parece se opor integralmente ao que é 
característico de uma escrita social, e esta, quando contraposta à escrita 
dilacerada do romance psicológico cardosiano, transformar-se-ia em algo 
superficial, praticamente irrelevante. O próprio autor admite: “É verdade 
que não creio no romance sociológico” (Cardoso, 2012, p. 553). A essência 
da escrita de Lúcio Cardoso não reside no mundo exterior, extraída dos 
objetos dos sentidos, enquanto realidade a ser narrada. Os problemas 
sociais, como afirma, só o afetam de maneira indireta (Cardoso, 2012). A 
essência de sua escrita está nos abismos da consciência, nas mais escuras 
regiões da psique humana, onde a política ou os problemas sociais são 
concebidos como instrumentos de representação de um outro tipo de 
miséria ou decadência – aquela do homem que se lança nas próprias trevas, 
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conturbado por sua natureza pecadora, longe da graça divina, condenado à 
própria humanidade.

A partir das considerações realizadas acima, pensa-se que o estilo inicial 
da criança Lúcio Cardoso é deixado de lado – mesmo que de forma parcial –, 
sendo então substituído em Maleita e Salgueiro, onde ocorre a inserção 
de elementos regionalistas ou sociais que se fazem presentes apenas por 
influências advindas tanto das leituras de autores contemporâneos a Lúcio 
quanto do contexto sociopolítico que influía sobre a cena literária.

Sabendo-se da inexistência em Lúcio de qualquer interesse especial no 
romance social, depara-se com um questionamento acerca da representação 
do negro favelado em Salgueiro, que parece desprovida de um significado 
maior. A visão do autor acerca da cultura africana herdada pelo povo brasi-
leiro não apenas consolida a ausência de um engajamento pessoal no que 
diz respeito às questões étnico-raciais, mas aponta uma reprovação a essa 
cultura. Em várias passagens dos seus Diários, Lúcio critica a ausência 
de um espírito nacional – que seria, para ele, “imprescindível a qualquer 
espécie de emancipação” (Cardoso, 2012, p. 295). A herança africana agiria 
como um ópio sobre o povo, afastando-o do desejo ou da necessidade de 
uma constituição identitária brasileira. A contribuição da cultura negra 
seria unicamente negativa:

Devorados por todas as molezas oriundas de uma raça de negros e imigrantes, 
não fabricamos lanças para defender o que é nosso, pois nunca tivemos nada, e 
o que temos, doado por exclusiva cegueira da natureza, nunca foi ameaçado de 
coisa alguma – nunca relutamos em ceder, porque também nunca nos achamos 
perfeitamente na posse de nada – e deixamos de ser Colônia, como deixamos 
de ser Império, como abolimos a escravidão e proclamamos a República – 
sem sangue, sem conquista de espécie alguma, graças a pequenos tumultos 
sentimentais, ingênuos e fanfarrões, que nos caracterizariam perfeitamente 
como um povo secundário e sem personalidade. (Cardoso, 2012, p. 235)

Ao criticar a passividade do povo brasileiro nos processos de “conquistas” 
do país, o escritor insere a herança cultural negra como sendo uma das 
responsáveis por essa postura. Algumas declarações polêmicas encontradas 
nos Diários incitam uma leitura que aponta um caráter discriminatório, 
como o faz Vianna (2004) ao dizer de “um racismo que chega a incomodar 
o leitor” (p. 158). Lúcio Cardoso (2012) acreditava que o espírito nacional a 
ser buscado se contraporia ao que ele chama de “velha onda de mulatismo 
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... autêntico lado de sombra da nossa personalidade” (p. 236). O escritor é 
enfático em sua crítica:

Não sou dos que defendem o negro, pois as qualidades que neles nos apre-
sentam, de caráter sensível e plástico, são atributos eminentemente corrosivos, 
ou melhor, aqueles exatamente que através do tempo e da formação de um 
povo, mais contribuem para seu amolecimento e desvitalização. Tudo o que 
havia no negro de forte e de autêntico no significado “bravo” da palavra, foi 
cauterizado na senzala. O que herdamos foi o seu gosto nostálgico das músicas 
e das pequenas virtudes familiares. Precisamos ser desumanos para recobrar 
a energia que nos falta. O lado branco, que alimentou nossos únicos homens 
de estirpe, é aquele sobre o qual devemos construir nossa possibilidade de 
existir. (Cardoso, 2012, p. 236)

Nesta passagem, torna-se claro que Lúcio Cardoso culpabiliza parcial-
mente a herança cultural africana pela ausência de uma identidade própria ao 
povo brasileiro. O escritor parece opor o que ele chama de “lado de sombra” 
– a “velha onda de mulatismo” – ao “lado branco”, mas não especifica o que 
seria propriamente este último. Comum seria interpretar este ponto como 
se Lúcio estivesse fazendo referência à raça caucasiana, e que seria a partir 
dela que o povo brasileiro seria capaz de estabelecer uma identidade própria, 
começando com a negação e desvinculação da herança cultural negra. A 
assimilação desta cultura – e Lúcio cita como exemplo os ritos africanos – 
seria parte do que ele denomina “nostalgia do primitivo” (Cardoso, 2012, p. 
257), e esta, por sua vez, conduziria à estagnação e à ausência de vitalidade 
em um povo que precisaria lutar contra raízes que em seiva bruta já não 
transportariam nutrientes, mas tóxicos de conformidade e apodrecida 
estabilização. Em sua busca por uma “alma que seja realmente nossa” e 
por uma “realidade mais avançada, mais fundamentalmente brasileira” 
(Cardoso, 2012, p. 256), o autor defende o esforço criativo em oposição à 
organização ou coordenação do já existente – isto é, as heranças culturais.

 A assunção cardosiana do “mulatismo” como entrave ao processo eman-
cipatório e de formação identitária poderia, em certa medida, ser utilizada 
como chave de leitura para Salgueiro, especificamente no que concerne ao 
modo de representação do negro nesta obra. Entretanto, a afirmação de 
Lúcio Cardoso acerca de sua descrença no romance sociológico é passível de 
ser estendida e compreendida também como uma possibilidade de negação 
da inserção de qualquer elemento político-social em seus textos com vistas 
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a um engajamento ou afirmação de posicionamento. Considerando-se esta 
ausência de concretude no que tange às possíveis conclusões acerca das 
relações entre a visão pessoal de Lúcio sobre a questão do negro e a sua 
obra, evitar-se-á realizar correlações concretas entre este primeiro momento 
acima apresentado com o momento seguinte, onde buscar-se-á refletir sobre 
a representação racial no romance Salgueiro.

Negras rosas do morro: a representação racial em Salgueiro 
“Viu-a como o símbolo inconsciente e vil daquele mundo onde todos agoni-
zavam” (Cardoso, 2007, p. 225). Esta é a percepção de Geraldo, uma das 
personagens de Salgueiro, acerca da negra Rosa. As descrições que Lúcio faz 
dela, no que diz respeito à representação racial, parecem também sintetizar 
grande parte das demais figuras. Em primeiro lugar, nota-se uma constante 
metaforização que encerra em si o animalesco. O riso de Rosa é assemelhado 
ao de um “animal forte” (Cardoso, 2007, p. 10), sua braveza, como de uma 
“fera ameaçada” (Cardoso, 2007, p. 56); seus olhos são olhos de “gata brava” 
(Cardoso, 2007, p. 11; Cardoso, 2007, p. 103); o seu cheiro é o de “suor animal” 
(Cardoso, 2007, p. 101); seus dentes brancos são grandes como os de um 
“cão de fila” (Cardoso, 2007, p. 103); o desejo carnal é despertado como o 
de um “animal que se liberta” (Cardoso, 2007, p. 113); ao ser espancada por 
seu amante, em um movimento de luta ambos arfam “como dois animais” 
(Cardoso, 2007, p. 118); Rosa se espoja aos joelhos do amante como uma 
“gata no cio” (Cardoso, 2007, p. 120); esbraveja como uma “fera furiosa” 
(Cardoso, 2007, p. 124); possuiria uma liberdade como a de uma “cachorra 
do morro” (Cardoso, 2007, p. 132); vivia como um “bicho bravo” (Cardoso, 
2007, p. 135); brigava com a amante de José Gabriel como “duas legítimas 
feras açuladas pelo cheiro de sangue” (Cardoso, 2007, p. 216).

Não apenas as metáforas indicam uma aproximação ao animalesco, 
mas a estruturação psicológica de Rosa é colocada de forma semelhante. 
Negra de índole impetuosa e instinto aguçado, Rosa é também descrita 
como voluntariosa, selvagem, volúvel, leviana e hostil. Todos os seus gestos 
e falas parecem ser decorrentes unicamente de um movimento interno 
desprovido de atividade intelectiva, dando-se integralmente em um âmbito 
instintivo, irracional. Isto pode ser percebido em inúmeras passagens, como 
no momento em que o autor expõe o ódio de Rosa por Geraldo: “Não havia 
horizonte para limitar aversão tão grande. Tudo se confundia, para a negra 
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inconsciente, num enorme desejo de se ver livre do rapaz, de afastá-lo 
o mais distante possível do seu olhar” (Cardoso, 2007, p. 255). Há uma 
incapacidade de percepção e nomeação dos sentimentos experienciados 
pela personagem e, mediante este cenário, é o instinto que norteia os atos, 
e estes, cujas motivações de igual modo são incompreendidas por Rosa, 
ocorrem sem um caráter volitivo, sem qualquer exercício racional maior.

Nota-se também a sexualização do corpo negro de Rosa – corpo este 
“já por si tão cheio de volúpia” (Cardoso, 2007, p. 12), “corpo envenenado” 
que irradiava um “fogo diferente” (Cardoso, 2007, p. 58). Rosa é descrita 
como possuidora de uma “boca úmida e forte” (Cardoso, 2007, p. 17), olhos 
que “ardiam de luxúria” (Cardoso, 2007, p. 57), cheiro de “suor animal” 
(Cardoso, 2007, p. 101), ancas fortes (Cardoso, 2007), braços escuros e 
torneados (Cardoso, 2007), exibindo muitas vezes os seios nus. O corpo da 
negra reagia automaticamente à música, ao ruído compassado dos pandeiros, 
ao som da flauta, desejando então dançar e, assim como os demais negros 
no terreiro, saracotear ao som do batuque:

Porém, a música fê-la esquecer o aleijado. Um calor estranho correu-lhe dos 
pés à cabeça. Era assim, sempre que ouvia música. Uma vontade inconsciente 
de fazer nem ela sabia o quê, de rir e dançar talvez, talvez de não fazer coisa 
nenhuma, senão dormir ouvindo sempre. Desde menina, aquela fascinação 
agia imperiosa sobre ela. Ficava muda, quase retendo a respiração, para ouvir 
tudo, não perder nenhum som que pudesse fazê-la vibrar. O amante, o operário 
José Gabriel, irmão de Marta e filho do velho tuberculoso, detestava aquelas 
predileções. Instintivamente percebia como a música lhe arrebatava a amiga, 
como lhe dava uma vida diferente ao corpo, já por si tão cheio de volúpia. 
(Cardoso, 2007, p. 12)

Entende-se haver aí uma representação que pressupõe uma relação 
intrínseca entre o negro e o legado musical africano, e esta relação aparen-
temente se dá em um intermédio entre o memético e o genético, consi-
derando-se haver um aspecto inconsciente, instintivo, que impulsiona o 
corpo ao movimento quando ele é confrontado com o som. Há então as 
negras a cantar enquanto batem roupas (Cardoso, 2007, p. 23) e há o som 
da cuíca (Cardoso, 2007, p. 69) que, juntamente com o grito das mulheres 
violentadas, perpassa o ambiente do morro e integra a vida diária de seus 
habitantes.
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Rosa, vista por Geraldo como o símbolo do morro, também poderia 
ser erigida como personagem simbólica representativa do modo de apre-
sentação dos demais negros no romance cardosiano em questão. No que 
diz respeito à estruturação psicológica das personagens e à exposição de seu 
lado instintivo, impulsivo, encontra-se o mesmo em outras negras. Arlete 
teria um corpo sujo, um corpo ardente, como se próximo a um fogareiro 
(Cardoso, 2007). Ao descrever a relação sexual da personagem com Geraldo, 
o autor descreve os seus movimentos assemelhando-os aos de uma cobra 
(Cardoso, 2007) – cobra que é, em seguida, espancada (a violência é outro 
elemento presente na vida dos negros, e o som de mulheres gritando, como 
mencionado acima, é elemento comum no morro). A construção de persona-
gens “amulatados” em muito se assemelha ao descrito anteriormente acerca 
de Rosa. Tem-se então Manuel, que em sua insignificância e ausência de 
grandes exigências é aproximado a um cachorro (Cardoso, 2007); há Marta, 
que vigia Rosa, a “presa”, “como um felino” (Cardoso, 2007, p. 28), e que 
possui uma “energia cheia de ferocidade” (Cardoso, 2007, p. 154); Genoveva, 
“como os mais obscuros animais domésticos” (Cardoso, 2007, p. 23); Geraldo, 
apesar de não ser referido como negro, possuía um “corpo escuro” e era 
dotado de uma “liberdade de cachorro vagabundo” (Cardoso, 2007, p. 127), 
muitas vezes irrequieto psicologicamente, mas incapaz de compreender a 
causa deste incômodo. A aparição de Damião também é marcada por uma 
descrição marcante do negro, “musculoso, de cabeça chata, os dentes de um 
branco violento, de recorte agudo como os de um rato” (Cardoso, 2007, p. 
208). Chico Padre, um mulato proprietário do Terreiro Grande – zona de 
prostituição no morro do Salgueiro –, trazia em seu passado a mácula de 
roubos e assassinato. Conhecido posteriormente como um “deflorador de 
donzelas” (Cardoso, 2007, p. 45), Chico Padre, percebendo-se dotado de 
certa autoridade sobre pretos muitas vezes desprovidos de condições para 
pagar o aluguel dos barracões, utiliza este poder em prol de seus instintos 
sexuais, “auxiliando” as mulheres incapazes de manter o aluguel em dia.

Negros inominados fornecem o plano de fundo que compõem o 
ambiente do Salgueiro: lavadeiras, pirralhos catarrentos, negras a dançar 
e a buscar água, com seus pés sujos de lama. Casebres de tábua ou de lata, 
rebocos de terra queimada, estradas de terra vermelha, bandeirolas de papel, 
antigas armações de uma fábrica de óleo desativada, galos, galinhas, ratos, 
baratas, córrego, aposentos úmidos e infectos, gritos, cheiro de mofo, som 
de cuíca – também estes elementos são estruturantes do cenário que compõe 
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o morro. Aqueles que descem as estradas poeirentas do Salgueiro deixando 
para trás toda essa miséria e chegam ao pé do aglomerado deparam-se com 
o indício de que ali surgirá finalmente a verdadeira vida: os jasmineiros nas 
ruas da Tijuca a exalar o cheiro da civilidade. Há uma oposição radical entre 
a região urbana e o morro onde estão os negros favelados, sentenciados à 
danação em vida. Esta aproximação foi apontada por Bueno:

O morro do Salgueiro é uma espécie de inferno – designado literalmente por 
essa palavra em mais de uma ocasião – em que mais facilmente se veem aquelas 
vidas em que a fé é substituída pelo medo. Trata-se de um universo aparentado 
do trágico, uma espécie de Tebas vivendo sob a desgraça causada por algum 
erro. A diferença é que esse estado trágico não vem da ação isolada de algum 
indivíduo, mas da postura geral de rebaixamento espiritual, a hybris sendo 
substituída pelo maior dos pecados, prefiguração do inferno cristão propria-
mente dito, que é o distanciamento voluntário de Deus. (Bueno, 2006, p. 275)

Apesar de Bueno defender uma visão espiritualista de Lúcio Cardoso 
acerca do cenário e personagens construídos, quer-se apontar aqui ser 
possível a verificação de uma contradição entre luz e sombra, entre o escuro 
e o claro, entre a Tijuca e o Salgueiro – contradição esta que não necessaria-
mente implicaria conotações religiosas, mas étnicas. Geraldo, andando pelas 
estradas sob uma leve chuva, percebia o Salgueiro que “se erguia à parte de 
tudo, sozinho no seu silêncio e no seu abandono como uma determinada 
espécie de inferno” (Cardoso, 2007, p. 181). José Gabriel, antes de morrer, 
via pela última vez “o cenário escuro do seu inferno” (Cardoso, 2007, p. 
223); não apenas Marta e Genoveva, mas os habitantes de modo geral, “se 
quisessem fugir do inferno, sabiam que deveriam partir” (Cardoso, 2007, p. 
157), pois “a saúde era fora, longe dali, mas eles pertenciam àquela espécie 
de morte” (Cardoso, 2007, p. 157). É, porém, uma fala de Vicente que aponta 
esta contradição entre o aglomerado e aquilo que é alvo e puro: “Ele [Deus] 
não nos quer, não nos ama, porque somos anjos e fazemos porcarias. O 
mundo dele é branco e limpo... O nosso é o Salgueiro.” (Cardoso, 2007, p. 
193). Vê-se então que o ambiente que se opõe ao morro é branco e nele 
não há espaço para a miséria dos negros favelados com seus pés sujos de 
lama, seus barracos fétidos, sua postura violenta e toda a sua pobreza. Essa 
oposição vista de modo não espiritual também foi indicada por Carlos Silva:

Sabe-se que as representações sociais de céu e inferno os colocam no alto e 
embaixo, respectivamente, mas, ironicamente, no Rio de Janeiro, na cidade 
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baixa, vivem os ricos aburguesados e nos morros, os miseráveis, inclusive, no 
Salgueiro, espaço da narrativa cardosiana, quanto mais alto, mais se acumula 
a miséria. (Silva, 2016, p. 112)

Não apenas os negros estão atrelados diretamente à miséria, mas costu-
meiramente são caracterizados no romance cardosiano como preguiçosos, 
lânguidos, pessoas que “não trabalhavam e dormiam à sombra das árvores, 
horas seguidas” (Cardoso, 2007, p. 176). Esta representação dos homens 
de cor que habitam o Salgueiro em muito se assemelha – ou melhor, não 
contradiz – o pensamento de Lúcio Cardoso apresentado em seus Diários, 
especialmente no que concerne à crítica à herança africana como elemento 
formativo do povo brasileiro, intrinsecamente relacionado à contraposição 
do primitivo e irracional com o moderno e racional, onde a autenticidade 
de um povo parece estar atrelada à capacidade de autoconhecimento e 
reflexão histórica. 

A partir do ponto acima, em um paralelo entre essa noção de autentici-
dade e a estruturação das personagens no romance em questão, é perceptível 
a ausência de uma autoconsciência em praticamente todas as personagens do 
Salgueiro. O voltar-se para si geralmente ocorre de modo indireto, sempre 
atrelado a um aspecto instintivo, reagente a estímulos externos. Assim se 
vê claramente Rosa: a sua primeira aparição no romance é quando a negra, 
suja de terra, volta da estrada abrindo violentamente a porta do barraco e 
rindo de modo histérico após ter presenciado uma briga entre Zefa e Chica 
– briga da qual se via participando, derramando sangue, certa de que sairia 
vitoriosa, consciente de sua força. Esta consciência, por mais que intrínseca 
a certa atividade intelectiva, ainda assim não seria concebida como razão 
instrumental. Apesar de ser possível correlacionar a consciência da força 
com o êxtase da briga e o sentimento de possível vitória, não há um racio-
cínio maior que una ambos os momentos. A queixa que Rosa exprime nas 
linhas seguintes, “Que vida!” (Cardoso, 2007, p. 11), por mais que possua 
respaldo psicológico, não alcança os limites da racionalidade. De acordo 
com Sousa (2008, p. 104), “os personagens têm consciência de seu sofri-
mento no morro”, porém pensa-se ser mais prudente compreender isto a 
que Sousa chama consciência como um experienciar de afecções e, por ser 
algo que é vivenciado, é então conhecido, porém de modo confuso. Sabe-se 
que sofre porque é algo que está a afetar diretamente o indivíduo, porém 
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as razões pelas quais ele é afetado não são claras, bem como obscuros são 
os sentimentos.

O mesmo pode ser percebido na aversão de Rosa a Geraldo, já citada 
anteriormente: “tudo se confundia, para a negra inconsciente, num enorme 
desejo de se ver livre do rapaz” (Cardoso, 2007, p. 15). Há algo semelhante 
em suas discussões com o amante, quando Rosa “sentia-se revolvida por 
um mundo de sentimentos esquisitos” (Cardoso, 2007, p. 16). De acordo 
com a narrativa, Rosa percebia que não amava José Gabriel, mas não refletia 
sobre isso, garantindo assim o seu “modo inconsciente de pairar sobre as 
coisas” (Cardoso, 2007, p. 131). Somente após ser espancada, denunciar o 
roubo de José Gabriel e enfim perceber a liberdade não desejada que surge 
com a ausência do homem é que a negra então passa a um novo estado de 
“consciência”:

Era livre... e de que valia? Não amava aquela liberdade, não precisava dela 
para coisa alguma... Mas bem sabia que era o peso do irremediável que a 
estava oprimindo como uma candente barra de ferro sobre o seu peito. Bem 
sabia que nunca mais o teria, que seria livre como uma cachorra do morro... 
livre, livre, livre. [...] E Rosa pôs-se a pensar no seu passado. Para ela, era uma 
coisa inteiramente nova, aquela, o de se perder nos próprios pensamentos, na 
contemplação da sua vida, esquecida até aquele momento. (Cardoso, 2007, 
p. 132)

Nota-se, logo após algumas páginas, a utilização do verbo adaptação 
referindo-se à negra: “Um mês depois, Rosa já tinha esquecido tudo o que 
se passara. Adaptara-se rapidamente ao seu novo modo de vida...” (Cardoso, 
2007, p. 141). Após o assassinato de José Gabriel há novamente uma narrativa 
da confusão experienciada pela negra: “Precisava vê-lo ainda uma vez, nem 
sabia por quê. Estava cega diante da sua vontade, sentindo somente a atração 
que a desorientava completamente” (Cardoso, 2007, p. 232). Considerando 
a impossibilidade de a personagem precisar as origens dessa vontade, ainda 
agora ela deve ser compreendida sob a égide da irracionalidade. Não mais se 
trata exclusivamente de uma percepção da ausência do outro, nem mesmo 
deve ser concebida como um resultado de um evento traumático, mas de 
um sentimento inominável decorrente de uma privação de subjetividade 
em Rosa. A narrativa prossegue passando do sofrimento à felicidade, do 
medo ao desvairamento, da dor física ao contentamento – um misto de 
sensações que assolam a personagem:
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Mas a sua alma estava desesperadamente insatisfeita. Não tinha expressão para 
explicar aquela sensação de aniquilamento, de terror, que se apossava dela, 
junto ao defunto abandonado. Era daquele corpo frio que partia aquela ideia 
de solidão, de tristeza, que apunhalava a sua consciência, fria e intensamente. 
(...) Ela o odiava agora mais do que o odiara em vida. Era o rancor do mais 
fraco estrangulado pelo mais forte. (...) Bem sentia agora que era alguma coisa 
mais alta, algum sentimento mais profundo que o pavor ou o desprezo por 
um morto... (Cardoso, 2007, p. 236)

Essa torrente de sentimentos contraditórios traz novamente a percepção 
do sofrimento - a consciência deste, porém, continua atrelada ao próprio 
experienciar de afecções. Com a morte de José Gabriel, o ódio de Rosa por 
ele é dilatado, mas contraditoriamente ela passa a buscar Geraldo, que parece 
dirigir a ela um ódio em semelhante proporção. O “instinto da desgraça 
arrancado do fundo de si mesma pela voz do sofrimento” (Cardoso, 2007, 
p. 239) indicava à negra que o que ela sentia agora era medo da solidão. 
“Nunca, durante toda a sua vida, a consciência lhe doera tanto como naquela 
hora” (Cardoso, 2007, p. 239), mas esta dor parece ser decorrente de uma 
racionalização mecânica que, instintivamente, induzia Rosa a buscar outros 
meios de subsistência, procurando em outro o amparo que havia encontrado 
em José Gabriel – uma tentativa convulsiva de fuga do mero pensamento 
de um regresso a sua vida anterior. A negra odeia o Salgueiro, mas, alheia 
às forças motrizes capazes de retirá-la daquele lugar, atira-se no encalço do 
filho do amante, sugerindo um novo ciclo de violência e miséria marcado 
por uma aquiescência inconsciente em relação à desgraça e danação do 
morro. Rosa é apresentada como um ser senciente, assim como as demais 
personagens negras, e Sousa (2008) parece estar certa ao falar de uma cons-
ciência do sofrimento por parte dos personagens. Faz-se necessário reiterar 
aqui, contudo, a ausência de uma subjetividade e de autoconsciência que 
racionalize as afecções e coordenem ou norteiem as ações – o que nos leva 
a repensar o verdadeiro grau de consciência das personagens.

Três personagens dão um passo à frente em sua fuga do Salgueiro, e 
somente uma delas é realmente negra: Genoveva. Esta, porém, é arrastada 
pela filha, Marta, que volta para buscá-la. Geraldo, que no fim do romance 
decide abandonar o morro, apesar de ser descrito em certa passagem como 
dotado de um corpo escuro, seria ainda claro em relação aos demais habi-
tantes do morro. Nota-se em ambos um desenvolver daquela subjetividade 
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não encontrada nas personagens negras, e o estabelecimento real de uma 
autoconsciência ocorrerá somente em Geraldo:

Em Salgueiro, a formação da autoconsciência de Geraldo ganha destaque na 
escrita de Lúcio Cardoso através dos monólogos interiores. Constatamos o 
embate do homem contra as adversidades exteriores e como se dão os conflitos 
travados no campo da subjetividade. (Silva, 2012, p. 55)

Rosa parece buscar em Geraldo uma réplica funcional de José Gabriel, 
enquanto este, por outro lado, em um ato de desespero lança-se contra a 
negra e a espanca. Geraldo odeia o Salgueiro; Geraldo vê Rosa como o 
símbolo que sintetiza e representa tudo o que é o morro; Geraldo sente 
desespero, mas este parece ser também ódio, especialmente frente ao pensa-
mento de continuar naquele lugar, como seu pai o fizera até trágica morte. 
A sua decisão irremovível – fruto de uma real consciência do sofrimento 
– fê-lo sentir-se grande, diferente, esperançoso. A própria manhã, sempre 
tão comum e inútil, é agora vista como bela. Parado, Geraldo vê passar 
por si as “criaturas” com latas de água na cabeça. A sensação de liberdade 
o invade e assim ele prossegue a sua marcha em direção aos jasmineiros: 
lentamente. Geraldo finalmente deixa para trás o inferno, mas neste conti-
nuam a habitar as negras violentadas e violentas, as negras prostitutas, as 
negras lavadeiras, os negros preguiçosos, os negros miseráveis, os negros 
sem consciência de si.

Considerações finais
A busca por uma constituição identitária nacional segundo a visão cardosiana 
deveria se afastar da cultura africana e se emancipar através do completo 
abandono de influências desta cultura. Este pensamento parece influen-
ciar, mesmo que em grau mínimo, a estruturação do romance Salgueiro, 
possivelmente não exposto de modo assertivo, declarativo. Nota-se que é 
ausente em Lúcio a preocupação social, ao menos comparativamente aos 
autores contemporâneos do romance de 30 – sendo então errôneo conceber 
Salgueiro como uma obra com conotações político-sociais. 

O desenvolvimento da escrita psicológica e o afastamento de elementos 
próprios ao romance proletário podem ser tomados como fortes indícios 
dessa ausência de interesse. A miséria, por sua vez, continua presente na 
representação de outros personagens não negros em obras posteriores, 
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o que aponta que não havia uma relação direta entre a raça e condição/
comportamento do indivíduo. 

Relações indiretas podem ser traçadas a partir das colocações de Lúcio 
em seus textos pessoais, mas a importância que elas adquirem no projeto de 
sua obra parece não ser dotado de grande significância. Vistas, porém, no 
âmbito do romance aqui analisado, nota-se a reiteração de uma tipização 
do negro – negro como violento, miserável, preguiçoso, animalesco, não 
consciente de si. 

Interpretações que seguem um caminho norteado pela concepção 
do Salgueiro como obra que abre portas para o surgimento de A Luz no 
Subsolo, exaltando então a problemática religiosa e espiritual e atrelando-a 
à miséria dos negros do morro são válidas, porém elas desconsideram as 
colocações pessoais do autor acerca da negritude.

Tem-se então, por fim, a exposição de um autor que se mostra polê-
mico em suas afirmações e que aparenta reproduzir em uma de suas obras 
– mesmo que não como elemento principal ou de valor – sua posição acerca 
da população negra brasileira, que não se mostra positivamente.
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VIDA NUA EM "QUARTO DE DESPEJO"
Marília Novais da Mata Machado1

Gostaria de agradecer aos organizadores do evento o convite para participar 
deste Congresso. Levei a sério a proposta de fazer “Leituras sobre o racismo 
a partir de Quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus”, o tema do evento. 
Busquei especialmente escritos filosóficos contemporâneos.

Consultei Reflexões sobre o racismo de Jean-Paul Sartre (1963), tradução 
brasileira que trata, em dois capítulos independentes, a questão judaica 
(escrito em 1946) e a questão dos negros (de 1948). Ainda de Sartre (2002 
[1961]), reli seu Prefácio ao livro Os condenados da terra, de Frantz Fanon, 
escritor negro da Martinica, antiga colônia francesa.

Encontrei em Cornelius Castoriadis (1987) – filósofo que muito aprecio 
– um artigo também intitulado Reflexões sobre o racismo no qual o autor 
expõe a ideia de que racismo é uma característica quase universal das 
sociedades humanas, algo violento, exacerbado e, no limite, monstruoso: 
caracteriza-se pela incapacidade de se constituir psiquicamente sem excluir 
o outro e sem desvalorizá-lo. No limite, odeia-se o outro.

Com a ajuda do Vocabulário de Foucault (Castro, 2009), mas não 
apenas, busquei na obra de Michel Foucault os principais momentos em que 
o filósofo se refere especificamente ao racismo: na História da Sexualidade 1 
(1977 [1976]), no artigo “Eugène Sue que Eu Amo” (2009 [1978]) e no livro 
Em defesa da sociedade (2010 [1975-1976]). Com foco no séc. XIX e início 
do séc. XX, o filósofo discute formas iniciais de percepção de classe e de 
consciência nacional, práticas coloniais, exacerbação do antissemitismo, 

1. Professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Contato: marilianmm@gmail.com
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papel da teoria médica da degenerescência e dos programas de eugenia 
associados à prática social do racismo de Estado.

Encontrei parte do título para minha fala no livro Homo sacer: O poder 
soberano e a vida nua, de Giorgio Agamben (2014 [1995]). Esse autor inicia 
seu trabalho lembrando que os gregos tinham duas palavras para expressar 
o que designamos vida: “zoé, que exprimia o simples fato de viver comum 
a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses) e bíos, que indicava a 
forma ou a maneira de viver de um indivíduo ou de um grupo” (p. 9). Zoé 
não faz parte da política ocidental que “se constitui primeiramente através 
de uma exclusão [...] da vida nua” (p. 14), isto é, da vida “matável e insacri-
ficável do homo sacer”. Quanto ao homo sacer, ele é uma “obscura figura do 
direito romano arcaico, na qual a vida humana é incluída no ordenamento 
unicamente sob a forma de sua exclusão” (p. 16). Qualquer um pode matá-lo 
sem incorrer em crime, o que quer dizer que ele está sempre em perigo.

Selecionadas essas leituras, reli atentamente Quarto de despejo. Mais 
que nunca apreciei o humor e a precisão com os quais Carolina descreve a 
vida nua da favela. Mais que nunca também compartilhei do desespero da 
femina sacer que desponta em muitas passagens do livro.

O que pretendo apresentar a seguir é a aproximação a que cheguei 
entre escritos sobre o racismo de Sartre, Castoriadis, Foucault e Agamben 
e a escrita de Carolina Maria de Jesus em Quarto de despejo, diário em que, 
em meio a cerca de 240 personagens, os protagonistas são ela e seus três 
filhos: João José, José Carlos e Vera Eunice. O título do livro é uma referência 
à favela do Canindé, na cidade de São Paulo, onde vivem. 

Sartre e o racismo

Sartre (1963) escreve sobre a questão judaica: o antissemita (ou o racista, 
para os propósitos desta escrita), é “um homem que tem medo ... de si 
próprio, de sua consciência, de sua liberdade, de seus instintos, de suas 
responsabilidades, da solidão, da modificação, da sociedade e do mundo” 
(p. 30). O que ele teme é a própria condição humana.

A escrita de Carolina é destemida, desafiante, provocadora. Nada 
racista se for considerada a definição de Sartre. Não há medo de si, antes, 
o contrário – embora haja, aqui e ali, temor com relação à sua condição 
humana, como no seguinte fragmento de discurso: “Hoje não temos nada 
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para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei 
meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida” (Jesus, 1993, p. 153).

Sobre a questão das colônias europeias, Sartre (1948/1963) aponta 
um entrave para que os negros se libertem da tutela dos colonizadores: 
“Dispersos pelo tráfico aos quatro cantos do mundo, os negros não dispõem 
de uma língua comum; para incitar os oprimidos à união, devem recorrer 
às palavras do opressor” (p. 98), armadilha que os coloca quase sempre no 
terreno dos colonizadores. 

Com apenas dois anos de estudos formais, Carolina encara de peito 
aberto a escrita do opressor. Faz erros ortográficos, como todos nós. Mas 
cria construções e expressões que tornam sua obra objeto de teses e artigos 
literários, no Brasil e no exterior. 

No prefácio sartreano ao livro de Frantz Fanon, encontra-se: 

Quando se domestica um membro de nossa espécie, diminui-se seu rendi-
mento e, mesmo dando-lhe pouco, um homem nessa condição acaba por 
custar mais do que rende. Por isso, os colonos são obrigados a interromper seu 
amestramento no meio do caminho: o resultado, nem homem nem animal, 
é o indígena. Vencido, subalimentado, doente, amedrontado, mas apenas até 
certo ponto. (Sartre, 2002, p. 24)

E continua: “O indigenato é uma neurose introduzida e mantida pelo 
colono entre os colonizados com consentimento deles” (Sartre, 2002, p. 
27). Conclui, expressando-se sobre os europeus: “Nossas belas almas são 
racistas” (Sartre, 2002, p. 28). Afirma, então, a necessidade de cada europeu 
se descolonizar e extirpar de si o colono que existe em cada um.

Neta de escravos negros trazidos para o Brasil, Carolina é uma coloni-
zada que com frequência se revolta admiravelmente contra essa condição. 
Mas há momentos em que não escapa da armadilha colonial e escreve 
como o indígena sartreano domesticado, como nas duas passagens abaixo: 

13 de maio Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia 
da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos.
... Nas prisões os negros eram os bodes espiatorios. Mas os brancos agora são 
mais cultos. E não nos trata com despreso. Que Deus ilumine os brancos para 
que os pretos sejam feliz. (Jesus, 1995, p. 27)
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O Brasil é predominado pelos brancos. Em muitas coisas eles precisam dos 
pretos e os pretos precisam deles. (Jesus, 1995, p. 102)

Com frequência, é ela a ponte com a polícia em casos de brigas graves 
na favela. No telefone público ou pessoalmente, é ela quem chama a Rádio 
Patrulha, em evidente “neurose” de “indigenato”, para usar as palavras 
de Sartre. Contudo, a leitura de Sartre não me pareceu satisfatória para 
discutir racismo em Quarto de despejo.

Racismo em Castoriadis
Para Castoriadis (1987), racismo trata-se, “em primeiro lugar, da aparente 
incapacidade de se constituir como si mesmo, sem excluir o outro; em 
seguida, da aparente incapacidade de excluir o outro sem desvalorizá-lo, 
chegando, finalmente, a odiá-lo” (pp. 31-32), e a institui-lo como inferior. 
Essa tese é relativizada por Carolina: 

O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? 
Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge 
o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona 
ninguém. (Jesus, 1995, p. 58)

Castoriadis (1987) indaga: “por que o que deveria ter ficado como 
simples afirmação da 'inferioridade' dos outros torna-se discriminação, 
desprezo, confinamento, para exacerbar-se finalmente em raiva, ódio e 
loucura assassina?” (p. 34). O próprio filósofo tenta responder a essa questão: 
“Uma face do ódio do outro, na medida em que o outro é imediatamente 
compreensível, é, podemos dizer, o simples reverso do amor de si mesmo, 
do investimento de si mesmo” (Castoriadis, 1987, p. 37). Noutra passagem, 
escreve: “outra face do ódio de si ... parece-me, em geral, menos lembrada: 
o ódio do outro, como outra face de um ódio de si inconsciente”.

[Esse] ódio de si ... é um componente de todo ser humano; e, como todo o 
resto, objeto de uma elaboração psíquica ininterrupta. E eu penso que é esse 
ódio de si, habitualmente e evidentemente intolerável, sob sua forma aberta, 
que alimenta as formas mais desenvolvidas do ódio do outro e se descarrega 
nas suas mais cruéis e mais arcaicas manifestações. (Castoriadis, 1987, pp. 38-39)
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Sua conclusão é a de que o racismo é, sociologicamente, a mais extre-
mada das expressões do ódio do outro. Deixo aberta a indagação se o ódio 
ao outro é necessariamente um “racismo sociológico”, como o nomeia 
Castoriadis. Pois, do ódio, Carolina não escapa, seja como atora, como 
vítima ou testemunha. Vejamos algumas passagens de Quarto de despejo:

Eu quando estou com fome quero matar o Jânio, quero enforcar o Adhemar 
e queimar o Juscelino. As dificuldades corta o afeto do povo pelos políticos. 
(Jesus, 1995, p. 29)

Os visinhos da alvenaria olha os favelados com repugnância. Percebo seus 
olhares de odio porque eles não quer a favela aqui. Que a favela deturpou o 
bairro. Que tem nojo da pobresa. (Jesus, 1995, p. 49)

Enquanto eu esperava na fila ... ia ouvindo as mulheres lamentar-se. Outra 
mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. ... a dona da 
casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Ela não quiz abrir o embrulho perto 
das colegas, com receio que elas pedissem. Começou a pensar. Será um pedaço 
de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que fez, 
foi desfazer o embrulho porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando 
desfez o embrulho viu que eram ratos mortos. (Jesus, 1995, p. 55)

As teses de Castoriadis sobre o racismo têm viés psicanalítico. Lembro 
que, além de filósofo, o autor é também psicanalista (e economista). A tese 
de que a constituição de si a partir de uma diferenciação com relação ao 
outro desemboca numa exclusão, desvalorização e ódio do outro certamente 
confirma-se em determinados campos. Mas está longe de se ajustar bem 
ao caso de Carolina no seu quarto de despejo.

Escritos de Foucault sobre o racismo

Encontrei a descrição de duas grandes inovações articuladas, ocorridas a 
partir da segunda metade do séc. XIX e assentadas em racismo: a medicina 
das perversões, com sua teoria da “degenerescência”, e os programas de 
eugenia, responsáveis por projeto médico e político de administração do 
sexo e sua fecundidade: 



90 

A psiquiatria, mais a jurisprudência, a medicina legal, as instâncias do controle 
social, a vigilância das crianças perigosas, ou em perigo, funcionaram durante 
muito tempo “pela degenerescência”, pelo sistema hereditariedade-perversão. 
Toda uma prática social, cuja forma ao mesmo tempo exagerada e coerente 
foi o racismo de Estado, deu a essa tecnologia do sexo um poder temível e 
longínquos efeitos. (Foucault, 1977, p. 112)

Dispositivos da sexualidade começavam então a garantir o exercício 
do poder político: a fim de garantir a pureza do sangue, foram estabelecidas 
políticas de povoamento, família, casamento, educação, hierarquização 
social, propriedade, além de outras que se exercem sobre o corpo. Para 
Foucault (1977): “O racismo se forma nesse ponto (racismo em sua forma 
moderna, estatal, biologizante)” (p. 140).

Já então um novo discurso está sendo instituído: o da defesa conserva-
dora da sociedade contra sub-raças. Esse racismo é exercido pela sociedade 
sobre ela própria, seus membros e produtos. É um racismo interno que visa 
uma purificação permanente e “que será uma das dimensões fundamentais 
da normalização social” (Foucault, 2010, pp. 52-53). No final dos oitocentos, 
as raças estavam valorizadas e o racismo recomposto em torno da prática 
colonial e da intensificação do antissemitismo (Foucault, 2009, pp. 376-378).

Carolina, embora nascida em 1914 e em país periférico com relação às 
nações europeias, lócus das teorizações de Foucault, pertence à formação 
discursiva que articula degenerescência e herança de sangue. Suponho isso 
a partir deste fragmento de sua escrita: “Tem a Maria José, mais conhecida 
por Zefa, que reside no barracão da Rua B numero 9. É uma alcoolatra. 
Quando está gestante bebe demais. E as crianças nascem e morrem antes 
dos doze meses” (Jesus, 1995, p. 14).

Já no século XX, conforme Foucault (2010), o racismo de Estado, 
biológico e centralizado, passa por duas transformações: o nazismo com 
o seu poder disciplinador e sua importante estatização, encarregando-se 
“de proteger biologicamente a raça” (p. 69), acompanhado “pela exaltação 
onírica de um sangue superior” (Foucault, 1977, p. 140) e por elementos 
e conotações como “o tema da volta do herói” (Foucault, 2010, p. 69); e 
“a transformação de tipo soviético [que] consiste em retomar o discurso 
revolucionário das lutas sociais ... e em fazê-lo coincidir com a gestão de 
uma polícia que assegura a higiene silenciosa de uma sociedade ordenada” 
(Foucault, 2010, pp. 69-70).
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Foucault (2010) nos convida a imaginar dois conjuntos: um diz respeito 
ao corpo, ao organismo, à disciplina, à instituição; outro à população e à 
biorregulamentação estatal. Os dois conjuntos não se excluem, mas comu-
mente articulam disciplina do corpo e regulamentação da população. É o 
caso da sexualidade, comportamento corporal e individual dependente de 
um controle disciplinar e também objeto de processos biológicos amplos que 
dizem respeito à população, à hereditariedade, à descendência. É também o 
caso da medicina, saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o corpo 
e sobre a população, com efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores. 

A norma é o elemento que vai circular entre o disciplinar e o regula-
mentador. Aplica-se sobre um corpo que se quer disciplinar e sobre uma 
população que se quer regulamentar. Incumbe-se da vida em geral, com 
um polo no corpo e outro na população: “Biopoder, por conseguinte” 
(Foucault, 2010, p. 213). Sua emergência “inseriu o racismo nos mecanismos 
de Estado” (Foucault, 2010, p. 214). 

Com efeito, o que é o racismo? É, primeiro, o meio de introduzir afinal, nesse 
domínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte: o corte entre o que deve 
viver e o que deve morrer. ... [Essa cesura de tipo biológico no interior de um 
domínio considerado biológico] vai permitir ao poder tratar uma população 
como uma mistura de raças ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a 
espécie de que ele se incumbiu em subgrupos que serão, precisamente, raças. 
Essa é a primeira função do racismo: fragmentar, fazer cesuras no interior 
desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder. (Foucault, 2010, p. 214)

Carolina descreve muito bem a cesura na cidade de São Paulo: 

Quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós 
os pobres que residíamos nas habitações coletivas fomos despejados e ficamos 
debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de 
despejo de uma cidade. Nós os pobres somos os trastes velhos. (Jesus, 1961, p. 17) 

Voltando a Foucault (2010), ele afirma haver uma segunda função no 
racismo, compatível com o exercício do biopoder: 

De uma parte, de fato, o racismo vai permitir estabelecer, entre a minha vida 
e a morte do outro, uma relação ... de tipo biológico: “quanto mais as espécies 
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inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem 
eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie – viverei, mais 
forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar”. (p. 215)

O racismo, numa sociedade de normalização, permite tirar a vida dos 
outros. Mas “a função assassina do Estado só pode ser assegurada desde 
que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo” (Foucault, 
2010, p. 215). Conclui:

o racismo está ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a utilizar 
a raça, a eliminação das raças e a purificação da raça para exercer seu poder 
soberano. A justaposição, ou melhor, o funcionamento através do biopoder, 
do velho poder soberano do direito de morte implica o funcionamento, a 
introdução e a ativação do racismo. ... os Estados mais assassinos são, ao 
mesmo tempo, forçosamente, os mais racistas. (Foucault, 2010, pp. 217-218)

Carolina, em Quarto de despejo, refere-se exaustivamente à biorregula-
mentação e à aplicação dos mecanismos do biopoder na favela do Canindé, 
alguns letais. Num raro momento, ela própria é a agente do biopoder:

Recebi intimação para comparecer as 8 horas da noite na Delegacia do 12. 
... Eu ia na delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José 
Carlos está com 9 anos. (Jesus, 1995, p. 25)

Revoltei contra o tal Serviço Social que diz ter sido criado para reajustar os 
desajustados, mas não toma conhecimento da existência infausta dos margi-
nais. (Jesus, 1995, p. 36)

Eu não vejo eficiência no Serviço Social em relação ao favelado. (Jesus, 1995, p. 37)

Chegou a Radio Patrulha, que veio trazer dois negrinhos que estavam vagando 
na Estação da Luz. 4 e 6 anos. É facil perceber que eles são da favela. São os 
mais maltrapilhos da cidade. O que vão encontrando pela rua vão comendo. 
Cascas de banana, casca de melancia e até casca de abacaxi, que é tão rústica, 
eles trituram. (Jesus, 1995, p. 40)
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Eu já estava deitada quando ouvi as vozes das crianças anunciando que estavam 
passando cinema na rua. ... Era a Secretaria da Saude. Veio passar um filme 
para os favelados ver como é que o caramujo transmite a doença anêmica. 
Para não usar as águas do rio. Que as larvas desenvolve-se nas águas.

Mandaram os favelados fazer mictórios. (Jesus, 1995, p. 51)

O Serviço de Saude do Estado disse que a agua da lagoa transmite as doenças 
caramujo. Vieram nos revelar o que ignoravamos. Mas não soluciona a defi-
ciencia da agua. (Jesus, 1995, p. 71)

Dois meninos do Juiz estava vagando aqui na favela. ... Contaram-me os 
horrores do Juizado. Que passam fome, frio e que apanham initerruptamente. 
(Jesus, 1995, p. 78)

Eu estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou 
numa arvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transforma 
preto em bode expiatorio. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta 
a escravidão e ainda estamos no regime de chibata? (Jesus, 1995, p. 96)

Eu estou à espera do oficial de Justiça senhor Feliciano Godoy. Ele deu-me 
umas intimações para distribuir aqui na favela. A Isabel não foi porque quem 
bebe não obedece. Ela fez as pazes com o negro dela. (Jesus, 1995, p. 110)

Pareceu-me, portanto, que a leitura de Foucault sobre o racismo permitiu 
articulações importantes com o texto de Carolina.

Agamben, a biopolítica e a vida nua 

Agamben retoma a pesquisa que Foucault (1977) iniciara no final de História 
da Sexualidade I sobre como, no limiar da Idade Moderna, “a vida natural 
começa ... a ser incluída nos mecanismos e nos cálculos do poder estatal, e 
a política se transforma em biopolítica” (Agamben, 2014, pp. 12-13). Lembro 
que os temas dessa nova política passam a ser: demografia, higiene pública, 
enfermidade e envelhecimento populacionais, urbanismo, ecologia, entre 
outros.
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Para Agamben (2014):

A morte impediu que Foucault desenvolvesse todas as implicações do conceito 
de biopolítica e mostrasse em que sentido teria aprofundado ulteriormente 
a sua investigação; mas, em todo o caso, o ingresso da zoé na esfera da pólis, 
a politização da vida nua como tal constitui o evento decisivo da moderni-
dade. (p. 12)

Agamben (2014) observa que Foucault abandonara decididamente o 
enfoque jurídico-institucional tradicional de abordar o poder em favor de 
uma análise dos modos como concretamente o poder penetra o próprio 
corpo do sujeito e suas formas de viver. De agora em diante: 

A tese foucaultiana deverá então ser corrigida ou, pelo menos, integrada, 
no sentido de que aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a 
inclusão da zoé na pólis, em si antiguíssima, nem simplesmente o fato de que 
a vida como tal venha a ser um objeto eminente dos cálculos e das previsões 
do poder estatal. ... o espaço da vida nua, situado originariamente à margem 
do ordenamento, vem progressivamente coincidir com o espaço político, e 
exclusão e inclusão, externo e interno, bíos e zoé, direito e fato entraram em 
uma zona de irredutível indistinção. (Agamben, 2014, p. 16)

Assim, Agamben (2014) retoma a pesquisa de Foucault (1977) no ponto 
em que convergem as técnicas políticas estatais de cuidado da vida natural 
do indivíduo e as tecnologias do eu que realizam o processo de subjetivação. 
Agamben (2014) passa a pesquisar a “intersecção entre o modelo jurídico-
-institucional e o modelo biopolítico do poder” (p. 14), análises que, para 
ele, não podem ser separadas. Ele afirma ser necessário “perguntar-se por 
que a política ocidental se constitui primeiramente através de uma exclusão 
(que é, na mesma medida, uma implicação) da vida nua” (Agamben, 2014, 
p. 14). Ele parte do pressuposto de que “a dupla categoria fundamental da 
política ocidental não é aquela amigo-inimigo, mas vida nua-existência 
política, zoé-biós, exclusão-inclusão” (Agamben, 2014, p. 15).

De meu lado, penso que, em Quarto de despejo, Carolina traz clara 
e contundentemente o retrato da vida nua na contemporaneidade, “vida 
insacrificável e, todavia, matável” (Agamben, 2014, p. 84):

A Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espan-
cando. (Jesus, 1995, p. 10) 
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As vezes eu saio, ela [D. Rosa] vem até minha janela e joga o vaso de fezes 
nas crianças. (Jesus, 1995, p.13)

Elas [as mulheres] tem marido. Mas, são obrigadas a pedir esmolas. São 
sustentadas por associações de caridade. ... E elas, tem que mendigar e ainda 
apanhar. Parece tambor. (Jesus, 1995, p. 14)

Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. (Jesus, 1995, p. 25)

A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. 
(Jesus, 1995, p. 27)

 Começo a ouvir uns brados. Saio para a rua. É o Ramiro que quer dar no 
senhor Binidito. (Jesus, 1995, p. 28)

Os favelados comem quando arranjam o que comer. (Jesus, 1995, p. 30)

Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo 
ou queima-se ou joga-se no lixo. (Jesus, 1995, p. 33)

Tem um adolescente por nome Julião que as vezes espanca o pai. Quando 
bate no pai é com tanto sadismo e prazer. Acha que é invencível. Bate como 
se estivesse batendo num tambor. (Jesus, 1995, p. 24)

Quando eu fui buscar agua vi uma infeliz caída perto da torneira porque 
ontem dormiu sem jantar. (Jesus, 1995, p. 36)

A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a 
cantar. Mas a da fome nos faz tremer. (Jesus, 1995, p. 39) 

o meu estomago reclamava e torturava-me. (Jesus, 1995, p. 40)

O unico perfume que exala da favela é a lama podre, os excrementos e a 
pinga. (Jesus, 1995, p. 42)

Não mais se vê os corvos voando as margens do rio, perto dos lixos. Os homens 
desempregados substituiram os corvos. (Jesus, 1995, p. 48)

O tal Valdemar hoje agrediu o senhor Alexandre com uma enxada. (Jesus, 
1995, p. 54)
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Mas aqui na favela várias crianças estão atacadas com vermes. (Jesus, 1995, p. 59)

Mas quem reside na favela não tem quadra de vida. Não tem infância, juven-
tude e maturidade. (Jesus, 1995, p. 82)

Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. E tenho um apetite de Leão. 
Então recorro ao lixo. (Jesus, 1995, p.83)

Saí pensando na minha vida infausta. Já faz duas semanas que eu não lavo roupa 
por falta de sabão. As camas estão sujas que até dá nojo. (Jesus, 1995, p. 89)

Atualmente é difícil para pegar agua, porque o povo da favela duplica-se. E 
a torneira é só uma. (Jesus, 1995, p. 97)

Passei no Frigorifico para pegar os ossos. No inicio eles nos dava linguiça. 
Agora nos dá osso. (Jesus, 1995, p. 104) 

Ontem comemos mal. E hoje pior. (Jesus, 1995, p. 107)

Morreu um menino aqui na favela. Tinha dois meses. Se vivesse ia passar 
fome. (Jesus, 1995, p. 110)

Não sei como havemos de fazer. Se a gente trabalha passa fome, se não trabalha 
passa fome. (Jesus, 1995, p. 114)

Todos os dias aparece um pobre coitado aqui na favela. Encosta num parente 
e vão vivendo. (Jesus, 1995, p. 132)

Também para Carolina, a política e os políticos operam no formato 
da biopolítica. O que está em jogo é uma forma de organização que, nas 
palavras de Agamben (2014) “se revelaria mais eficaz para assegurar o 
cuidado, o controle e o usufruto da vida nua” (p. 119). Passo a citar Carolina 
em momentos em que disserta sobre questões políticas (ou, melhor, sobre 
políticos):

Quem nos protege é o povo e os Vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas 
épocas eleitoraes. O senhor Cantidio Sampaio quando era vereador em 1953 
passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradavel. Tomava nosso café, 
bebia nas nossas xicaras. Ele nos dirigia suas frases de viludo. Brincava com 
nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui e quando candidatou-se a 
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deputado venceu. Mas a Camara dos Deputados não criou um progeto para 
beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. (Jesus, 1995, p. 28)

Quando um politico diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa 
incluir-se na politica para melhorar as nossas condições de vida pedindo o 
nosso voto prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este 
grave problema ele vence nas urnas. Depois divorcia-se do povo. Olha o povo 
com os olhos semi-cerrados. Com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. 
(Jesus, 1995, p. 34)

A democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso paiz tudo está enfra-
quecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os politicos fraquís-
simos. E tudo que está fraco, morre um dia. ... Quem deve dirigir é quem 
tem capacidade. Quem tem dó e amisade ao povo. Quem governa o nosso 
país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor, e a aflição do 
pobre. (Jesus, 1995, p. 35)

Mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los fui na Assembleia. A 
sucursal do Purgatorio, porque a matriz é a sede do Serviço social, no palacio 
do Governo. (Jesus, 1995, p. 47)

O tema racismo também é abordado por Agamben tendo a biopolí-
tica como pano de fundo. Nesse sentido, distingue-se de Foucault (2010): 
enquanto o filósofo francês vê o nazismo como um racismo de Estado 
“biológico e centralizado” (p. 69), para o italiano, “o termo racismo (se enten-
de-se por raça um conceito estritamente biológico) não é ... a qualificação 
mais correta para a biopolítica do terceiro Reich” (Agamben, 2014, p. 113):

o hebreu sob o nazismo é o referente negativo privilegiado da nova soberania 
biopolítica e, como tal, um caso flagrante de homo sacer, no sentido de vida 
matável e insacrificável. O seu assassinato ... [constitui] apenas a realização 
de uma mera “matabilidade” que é inerente à condição do hebreu como tal. A 
verdade ... é que os hebreus não foram exterminados no curso de um louco e 
gigantesco holocausto, mas literalmente, como Hitler havia enunciado, “como 
piolhos”, ou seja, como vida nua. A dimensão na qual o extermínio teve lugar 
não é nem a religião nem o direito, mas a biopolítica. (Agamben, 2014, p. 113)

Ainda em Agamben (2014), distinções políticas tradicionais como 
direita/esquerda, liberalismo/totalitarismo, público/privado “perdem sua 
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clareza e sua inteligibilidade, entrando em uma zona de indeterminação logo 
que seu referente fundamental tenha se tornado a vida nua” (p. 119). Como 
exemplo, há o deslize de ex-dirigentes comunistas no racismo extremo, caso 
da Sérvia (1992-1995) com seu programa de limpeza étnica.

Agamben (2014) dá outros exemplos de vida nua: cita o caso de cobaias 
humanas usadas em experiências científicas em troca de indulto – habitantes 
de campos de concentração ou condenados a morte, vidas que podem 
ser mortas sem que se cometa homicídio: “no horizonte biopolítico que 
caracteriza a modernidade, o médico e o cientista movem-se naquela terra 
de ninguém onde, outrora, somente o soberano podia penetrar” (p. 155).

Agamben lembra ainda que, hoje, temos “uma vida exposta como 
tal e uma violência sem precedentes, mais precisamente nas formas mais 
profundas e banais. O nosso tempo é aquele em que um weekend de feriado 
produz mais vítimas nas autoestradas da Europa do que uma campanha 
bélica” (Agamben, 2014, p. 113).

A vida nua não se restringe, contudo, aos quartos de despejo:

Se é verdadeiro que a figura que o nosso tempo nos propõe é aquela de uma 
vida insacrificável, que, todavia, tornou-se matável em uma proporção inaudita, 
então a vida nua do homo sacer nos diz respeito de modo particular. [...] Se 
hoje não existe mais uma figura predeterminável do homem sacro, é, talvez, 
porque somos todos virtualmente homines sacri. (Agamben, 2014, p. 113)

Para finalizar

Penso que Carolina teve a posição mais forte no meu texto. Mas, de diversas 
formas, fiz ingerências em sua fala que, não obstante, fica muito melhor 
no seu território original, polissêmico e muitas vezes inapreensível. Há 
que lê-la e relê-la. Quarto de despejo não se esgotou em 1960, nem agora, 
57 anos depois.

Lamento não ter tido fôlego e tempo para outras leituras. Talvez Hannah 
Arendt fosse indispensável. Mas fico contente por ter pensado na femina 
sacer, figura na qual Carolina e eu nos encontramos, matáveis e insacrificá-
veis, vidas nuas, como a de todos nós, sujeitos a golpes pequenos e grandes, 
locais ou nacionais, a acidentes de trânsito, atentados políticos ou religiosos, 
balas perdidas, rompimentos de barragens, tsunamis, terremotos, furacões, 
desemprego, cortes salariais, precariado, judicializações. 
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HÁ ESPAÇO PARA AS CRIANÇAS
NEGRAS NO DESEJO DE ADOTAR?
Problematizações sobre racismo e adoção
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Neste texto, discutiremos práticas e discursos racistas que atravessam o 
contexto psicojurídico da adoção. É possível perceber na prática diária 
das equipes interdisciplinares que atuam nos processos de habilitação para 
adoção no judiciário que a expressão dos desejos quanto à filiação adotiva 
suscita análises e investigações acerca do racismo. Buscamos problematizar 
alguns elementos envolvidos na adoção e na indicação de preferências em 
relação às crianças, através de autores do campo da psicologia e da psicaná-
lise, que promovem discussões sobre adoção, sobre as questões raciais e a 
subjetividade, e com autores da filosofia, que localizam o desejo como uma 
produção voltada ao governo das condutas da população. Esses elementos 
nos permitem realizar análises que interrogam se há espaço para as crianças 
negras no desejo dos adotantes. 
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A criança negra e seu lugar na adoção

A reflexão sobre a adoção relacionada a uma discussão acerca das questões 
raciais que a permeiam já acontece há algum tempo no âmbito das equipes 
das Varas de Infâncias do Rio de Janeiro e tem sido um tema discutido por 
nós na Universidade. Tal reflexão aparece a partir da atuação em equipes 
profissionais interdisciplinares, com a observação do que se apresenta como 
“escolha” dos pretendentes à adoção e que nos parece uma questão impor-
tante para (re)pensar a prática profissional.

Os pretendentes à habilitação para a adoção se apresentam às Varas 
da Infância e preenchem um formulário de preferências no qual marcam 
uma série de características que almejam na criança a ser adotada, entre 
elas, idade e raça. No aspecto racial, o formulário padrão do Cadastro 
Nacional de Adoção, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), apresenta opções previamente definidas, sendo elas: branco, amarelo, 
indígena, pardo e negro. A experiência profissional no Rio de Janeiro nos 
apresentou a seguinte observação: os adultos pretendentes à adoção, por 
vezes, marcam as primeiras quatro definições raciais e não marcam a negra. 
Podemos pensar se tal questão expressaria o racismo e os preconceitos 
presentes socialmente, de forma que a adoção, portanto, não seria uma 
escolha isenta dos processos de discriminação racial. 

Dados atuais do Conselho Nacional de Justiça (2017) mostram que 
51,05% dos adultos pretendentes à adoção elegem como suas preferências 
crianças negras, 79,35% indicam preferir crianças pardas e 92,29% crianças 
brancas. No Brasil, 17,03% das crianças disponíveis para adoção são negras, 
47,88% são pardas, 34,61% são brancas, 0,16% são amarelas e 0,34% são 
indígenas. Importante destacar que, para o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), pessoas pardas e negras são contabilizadas juntas e, 
dessa forma, soma-se 64,91% de crianças negras acolhidas em instituições, 
ou seja, a maioria. Há também outros fatores que influenciam nos números 
das crianças que permanecem por mais tempo em situação de acolhimento 
e que encontram maior dificuldade para serem adotadas, como crianças 
com mais de dez anos, grupos de irmãos ou crianças com alguma doença 
ou deficiência.

Cabe considerar, ainda, a realidade das famílias das crianças acolhidas, 
em sua maioria negra e à margem dos direitos sociais, como bem retrata 
Carolina de Jesus em Quarto de despejo, narrando o cotidiano de uma 
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mulher negra, moradora de favela. Em diversos momentos da obra é possível 
identificar pontos convergentes entre a narrativa da autora e a realidade 
vivenciada pelas famílias de crianças acolhidas. A separação de uma criança 
e sua família, por vezes, é causada pelo abandono do Estado e pela escassez 
de políticas públicas. Muitas delas são sujeitos que vivem a exclusão social, 
a pobreza e o racismo diariamente. Quase sempre há um desconhecimento 
dessa realidade e da origem das crianças por parte dos adotantes, existindo 
um hiato entre a criança idealizada e o contexto social dos acolhidos. 

A partir dos dados e da realidade acima apresentados, podemos pensar 
como aparece o desejo dos adotantes que, em sua maioria, expressam prefe-
rência por adotar crianças brancas. O que esse descompasso pode nos dizer? 
Um ponto discutido entre os profissionais das equipes psicojurídicas é o 
chamado “lugar do desejo” para os habilitados à adoção, pois, geralmente, 
recorre-se a ele para justificar as “escolhas” dos pretendentes. Entretanto, 
questionamos se o desejo que se apresenta nos processos de habilitação é 
efeito de uma produção de subjetividade racista que influencia a configuração 
dos perfis então desejados pelos adotantes. Neste trabalho, valemo-nos da 
seguinte compreensão acerca do que é racismo: “qualquer fenômeno que 
justifique as diferenças, preferências, privilégios, dominação, hierarquias 
e desigualdades materiais e simbólicas entre seres humanos, baseado no 
conceito de raça” (Schucman, 2014, p. 85). 

No livro Tornar-se negro, Souza (1983) fala que, mesmo após o fim da 
escravidão no Brasil, foi destinado às pessoas negras um lugar social de 
inferioridade, que se agravou ainda mais com as desigualdades perpetradas 
em meio ao capitalismo. Com a competitividade e, consequentemente, com 
a exclusão social imposta pelo capital, negros foram sendo tratados como 
subalternos aos brancos. Toda uma complexa engrenagem de produção e 
justificativa de privilégios foi desenhando o que Schucman (2014) nomeia 
como a branquitude enquanto ideal, como identidade racial normativa, e, em 
meio à qual, brancos não costumam se pensar a si mesmos na manutenção 
e legitimação das desigualdades raciais. Para Souza (1983), a lógica de vida 
branca foi sendo almejada pelo negro, inclusive para conseguir ascensão 
social. Tudo o que se refere à negritude foi colocado como negativo ao longo 
dos anos. Brancos e negros, ao longo da história e ainda hoje, associam a 
negritude e as referências negras como inferiores em relação a um padrão 
cultural de branquitude, conforme apresentamos. Pensando nesse contexto, 
é importante problematizar que os desejos, inclusive em relação à filiação 
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por meio da adoção, são produzidos em determinado momento histórico 
e cultural, não sendo neutros.

Desejo dos adotantes 
Se pensarmos, com Guattari (1986), a subjetividade não como algo da 
ordem de uma interioridade, de algo que supostamente estaria localizado 
no íntimo de cada pessoa, mas, diferentemente disso, a subjetividade como 
sendo produzida por instâncias sociais, midiáticas, familiares, institucionais 
etc., então podemos questionar como se produz a subjetividade e que forças 
subjetivas se produzem socialmente.

Assim, podemos afirmar que somos constituídos por uma produção de 
subjetividade racista, que nos atravessa diariamente e em distintos espaços, 
passando quase de modo despercebido, a menos que possamos observar 
seu trânsito em nós e fazer algo para mudá-lo. Dito de outro modo significa 
perceber e colocar em análise como agimos, o que desejamos, no que acre-
ditamos desejar e como nos convencemos de que somos sujeitos desejantes, 
atentando a como esse desejo é fabricado, por quais instâncias passa a sua 
produção e quais forças o agenciam.

Nessa direção, no Curso Território, Segurança, População, Foucault 
(2008) problematizou como o governo das vidas e das condutas pelas polí-
ticas, que configuram uma biopolítica, utiliza-se da dimensão desejante, 
do desejo da população. Na biopolítica, a população é atravessada por uma 
série de dispositivos que orientam as suas possibilidades de existência. 
Foucault descreveu estratégias de poder que vêm se ocupando do corpo-
-espécie populacional desde o século XVIII, tomando os processos vitais 
e suas possibilidades de variação como alvo de intervenções e controles 
reguladores, tais como campanhas de controle de natalidade, vacinação, 
projetos de higiene e a relação com a filiação, entre outras. 

Como uma tecnologia governamental das condutas, a biopolítica penetra 
na naturalidade do desejo para produzir o interesse geral da população, 
deixando o desejo agir dentro de certo limite e dentro de certo número de 
relacionamentos e conexões, não de todos. É pelo jogo do desejo que se dá 
a produção do interesse coletivo, em um jogo entre naturalidade e artifi-
cialidade possível dos meios criados para gerir a população. São ações de 
fabricação e incitação que agem na população sob o ponto de vista de suas 
opiniões, das maneiras de fazer, dos seus comportamentos, dos hábitos, dos 
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temores, dos preconceitos, das exigências. “É aquilo sobre o que se age por 
meio da educação, das campanhas, dos convencimentos” (Foucault, 2008, p. 
99). É uma forma de governar os comportamentos e as condutas inclusive 
em matéria familiar, das relações entre pais e filhos e dos caminhos do afeto 
e do desejo no âmbito do que seria considerado privado. 

Cabe ainda destacar um fator de fundamental importância, e que se 
cruza com o ponto da incitação de certos modos de desejar, que é a imagem 
de marginalidade que ao longo da história foi associada a crianças e adoles-
centes negros. Arantes (1995) fala, ao resgatar a história dos direitos das 
crianças e adolescentes, que, com a Lei do Ventre Livre, os filhos das escravas 
passaram a ocupar as ruas das cidades e assim surgiam as primeiras crianças 
que seriam conhecidas como “meninos de rua”. Mais de um século depois, 
as crianças e os adolescentes com vivência de rua ainda são em sua maioria 
negros, tendo sua imagem associada à criminalidade, sendo temidos por boa 
parte da sociedade. Há casos recentes, que foram reportados pela mídia3, de 
pais adotivos de crianças negras que presenciaram os filhos serem vítimas 
de abordagens racistas por seguranças em estabelecimentos comerciais. Tal 
aspecto possivelmente também influencia as expectativas e escolhas dos 
adultos, quando crianças e adolescentes negros são preteridos por grande 
parte dos pretendentes à adoção que acompanhamos em nossas práticas 
profissionais no campo psicojurídico.

Ainda, não devemos esquecer que o dispositivo jurídico da adoção 
no Brasil tem passado por transformações e, durante muito tempo, as 
adoções eram feitas de modo informal e à parte dos direitos da criança e do 
adolescente. Assim, era muito frequente a existência do chamado “segredo” 
mantido nas famílias adotantes quanto ao filho ter sido adotado. Por isso, 
inclusive, muitas famílias preferiam crianças que tivessem traços fenotí-
picos mais parecidos com os pais, para que a semelhança física encobrisse 
a origem da filiação pela adoção. Esse pode ter sido mais um elemento a 
contribuir com o movimento de preterir crianças negras em processos de 
adoção por famílias brancas. 

3. Fontes: http://odia.ig.com.br/brasil/2017-07-25/pais-acusam-starbucks-de-racismo-
-contra-filha-negra.html; https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pai-acusa-seguranca-
-do-shopping-de-area-nobre-de-sp-de-racismo.ghtml; http://www.bbc.com/portuguese/
brasil-38072605.
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O racismo nas cenas cotidianas de adoção

No dia a dia do trabalho, o racismo aparece de maneira menos insidiosa, ou 
ainda, mais aberta. Há pretendentes à adoção que marcam nos formulários 
todas as definições de raça, menos a negra. Alguns argumentam que não 
marcam crianças negras entre suas preferências porque querem uma criança 
parecida com eles, nesse sentido questionamos se uma criança oriental 
(amarela) ou indígena seria parecida com eles (que, em sua maioria, são 
brancos). Outras falas de pretendentes, nos grupos de habilitação à adoção 
e nas entrevistas individuais com profissionais, indicam a dificuldade em 
lidar com o racismo que eles sabem existir socialmente no Brasil. Muitas 
vezes, mesmo não se reconhecendo racistas, essas falas podem deixar suben-
tendido que seria difícil lidar com o racismo que nos atravessa a todos. 

É possível exemplificar com uma situação concreta, de atendimento 
na Vara da Infância, na qual um pretendente à adoção, negro, que não se 
reconhecia como tal, disse que preferia uma criança branca ou parda porque 
desejava um filho parecido com ele e/ou com a esposa, que era branca. Eles 
marcaram todas as definições raciais, menos crianças negras. Novamente 
podemos recorrer a Souza (1983), quando a autora refere-se à negação 
da negritude pelo próprio negro para sentir-se socialmente aceito em 
critérios de pertencimento social pautados pelos brancos como regra – 
trata-se da branquitude, como ideal, à qual se refere Schucman (2014). 
Tal fato acontece de maneira recorrente nas cenas de adoção e nem 
sempre os pretendentes conseguem verbalizar explicitamente porque 
não adotariam crianças negras. Então, o que se coloca em pauta é: por 
que, muitas vezes, uma criança negra não se configura para os adotantes 
como possibilidade no desejo destes em relação à adoção? Diante de tal 
questão, não podemos deixar de pensar no contexto racista do país, que 
desqualifica o negro e sua cultura.

No relato de pesquisa feito por Schucman e Fachin (2016), em que 
abordam as possibilidades de constituição subjetiva em famílias com confi-
guração inter-racial, apresenta-se a complexidade das relações afetivas. Nelas, 
encontramos que as políticas de reconhecimento são importantes para que 
a associação de características ao negro não seja sempre vinculada ao que 
é negativo. Nesse sentido, os autores completam, acerca de uma política 
afirmativa de reconhecimento:



107

a representação negativa ou não representação dos grupos minoritários dentro 
de uma sociedade atua de forma perversa sobre a própria subjetividade da 
vítima: a própria autodepreciação torna-se um dos mais fortes instrumentos 
de opressão sobre os sujeitos pertencentes a grupos cuja imagem foi dete-
riorada. Portanto, o reconhecimento incorreto ou não reconhecimento de 
uma identidade marca suas vítimas de forma cruel, subjugando-as através 
de um sentimento de incapacidade, ódio e desprezo contra elas mesmas, e, 
dessa forma, a política de reconhecimento não é apenas um respeito a esses 
grupos, mas também uma necessidade vital para a constituição dos indivíduos. 
(Schucman & Fachin, 2016, p. 188)

Uma política de reconhecimento da negritude como positiva é funda-
mental para as situações de adoção de crianças negras. Do contrário, existe 
o perigo de que a adoção continue as histórias de desqualificação da criança. 
Um aspecto muito importante e frequentemente trabalhado nos grupos 
de habilitação à adoção diz respeito à ideia de altruísmo que, porventura, 
possa ser a narrativa que justifique para os adotantes o interesse deles pela 
adoção. Esse aspecto pode aparecer também em relação às crianças negras 
nas famílias brancas, na chamada adoção inter-racial. Uma motivação, 
consciente ou inconsciente, que pode trazer desdobramentos, pois mantém 
o negro no lugar de inferioridade, de alguém que precisaria ser ajudado, 
receber a caridade e benevolência dos adotantes. Isso torna-se ainda mais 
dramático quando pensado no seio de uma sociedade como a nossa, atra-
vessada por práticas que criaram figuras históricas, como o “enjeitado” e 
o “filho de criação”, crianças de uma infância rebaixada cultural e politi-
camente à condição de “menoridade”. Tal ponto traz a desqualificação do 
negro como um sujeito a quem não seria possível amar e ter como filho. 
Levinzon (2004) destaca que a motivação altruísta, na adoção, pode trazer 
questões que irão dificultar o estabelecimento de vínculos na relação entre 
as crianças e os pais adotivos, pois a criança precisa ocupar um lugar de 
filho na família e não uma apresentação da bondade dos pais.

Racismo e adoção, problematizações atuais e futuras
Os pontos trazidos à discussão neste texto mostram a amplitude da temá-
tica do racismo em contexto de adoção. O racismo está presente em vários 
momentos do cotidiano, entretanto há uma tendência a naturalizar os 
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episódios nos quais a discriminação racial acontece. Dizer que somente 
o desejo é o norteador de escolhas diante de um perfil para adoção seria 
considerar que tal aspecto estivesse isolado de um contexto cultural que, 
no caso do Brasil, mostra-se historicamente racista. 

Vimos que o racismo atravessa as experiências com a adoção, não 
apenas para os adotantes, mas também para os profissionais envolvidos. 
Ao colocar em análise esses pontos, não há uma intenção acusatória ou 
moralizante em relação aos pretendentes à adoção, mas o intuito explícito 
de trazer à tona o reconhecimento de que o tema necessita ser abordado 
no âmbito do trabalho das Varas de Infância e das atuações psicojurídicas. 

Não foi nosso objetivo neste texto aprofundar as análises no que diz 
respeito ao fato da maioria das equipes profissionais que trabalham com a 
adoção serem brancas, terem sido socializadas em meio a uma racionalidade 
sobre a população como se essa fosse desracializada, com efeitos sobre elas 
próprias, o que reitera, conforme afirmou Shucman (2014), a branquitude 
como ideal racial. Reconhecemos que esse é um aspecto que merece atenção 
e aprofundamento em trabalhos futuros sobre a temática da adoção. 

Na problematização sobre o racismo e nas análises iniciais que levan-
tamos em relação à adoção, algumas possibilidades se configuram como 
forma de lidar com a questão, entre elas, destacamos: trabalhar a temática 
das relações raciais e do racismo em grupos profissionais (psicologia, serviço 
social, direito), bem como abordar a questão das “preferências” e os aspectos 
raciais entre os habilitandos que participam de grupos em processos de 
habilitação, e, também, abordar o tema do racismo nas entrevistas de futuros 
adotantes com as equipes das Varas de Infância. 

É de fundamental relevância abordar o tema do racismo nos grupos 
de habilitação, falando sobre cultura racista e como ela atravessa nossas 
escolhas. É possível perceber que nos grupos alguns pretendentes à adoção 
mantêm um discurso que nega a existência do racismo, corroborando o 
discurso da famigerada democracia racial brasileira e considerando exagero 
algumas manifestações que põem em dúvida essa premissa. Não raras 
vezes, encontramos também falas de profissionais que desconsideram as 
desigualdades raciais e atribuem explicações unicamente ao desejo em um 
plano individualizado e como se fosse inquestionável. Ao mesmo tempo, 
importante dizer que o grupo de habilitação para a adoção não é uma 
tentativa de imposição aos adotantes do perfil de crianças a ser indicado, 
mas uma possibilidade de reflexão, importante para ampliar as percepções 
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em relação à adoção e a sua condição de adotante, o que implica fazer 
variar os sentidos e deslocar o que poderia ser uma forma única de lidar 
com a questão. 

Tratar o tema com famílias que se constituem de modo inter-racial e 
poder acompanhá-las em seu desenvolvimento também é muito importante 
para que não se agravem dificuldades que porventura possam ocorrer no 
processo de adoção e decorrer do convívio inter-racial em uma sociedade 
marcada pelo racismo. Entendemos que, quando acontecer a adoção de 
uma criança negra em uma família branca, tratar-se-á de situação distinta 
daquelas que nos ocupamos de discutir neste texto. A problematização 
acerca do racismo nos processos de adoção mereceria um cotejamento 
junto às questões de constituição das famílias inter-raciais, tendo em vista 
que seria outra dimensão pertinente para a abordagem do racismo em 
relação à adoção. Ao indicarmos essa outra problematização, percebemos 
que pode ser interessante encontrar e também realizar trabalhos, frutos de 
pesquisas e análises das práticas profissionais, que se ocupem de investigar 
a constituição da identidade negra de crianças adotadas em meio a famílias 
brancas, constituídas como famílias inter-raciais. 

Abordar o tema do racismo nas discussões sobre adoção constituiu 
tentativa de não silenciar um aspecto que nos atravessa cotidianamente 
e que por muitas vezes é negado, mesmo que não haja essa percepção. 
É importante pensar o que, muitas vezes, nos discursos e nas práticas, 
contribui para deixar de fora a criança negra da possibilidade de ser filha, 
reproduzindo, assim, um contexto de exclusão e racismo.
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A COMPREENSÃO DO SUJEITO DE ENUNCIAÇÃO 
E SUJEITO DO ENUNCIADO NAS CARTAS DE 
CAROLINA MARIA DE JESUS

Danielle Stephanie de Oliveira1

“As cartas são um rizoma, uma rede, uma teia de aranha”. Essa frase compõe 
a definição do que é a carta para Deleuze e Guattari (2014), em se tratando 
da literatura kafkiana, em Kafka: por uma literatura menor. É interessante 
pensarmos a função de rizoma da carta através das possibilidades que ela 
proporciona, inclusive por que, situada no entre-lugar, a carta figura como um 
gênero de fronteira; logo, pressupõe-se que a sua definição é uma constante 
de ressignificação que implica nas diversas direções em que uma rede pode 
ser tecida, ou seja, essas diversas direções são as possibilidades da carta, na 
sua capacidade de ser multifacetada, plurissignificativa e pluri-interpretativa.

Sabemos que a carta possui um discurso híbrido, cujo tema principal 
é, geralmente, o sujeito. É importante destacar que a participação desse 
sujeito, seja ele o remetente ou o destinatário, é questionada constantemente, 
uma vez que, segundo Rodrigues (2015), ao se tratar da carta, estamos 
“lidando com uma escrita complexa que flutua entre fronteiras do público 
e do privado, do autobiográfico e da encenação, da verdade e da ficção, do 
histórico e do literário” (p. 223). Todavia, a carta está inserida na perspec-
tiva da escrita de si, com a ressalva de que esse tipo de escrita pressupõe 
um deslocamento e essa ação implica no “eu” tornando-se o “outro”, que 
escreve para outro ou outros:

1. Mestranda do programa de Pós-graduação em Estudos Literários da Universidade 
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Mas como as cartas funcionam? Sem dúvida, em virtude de seu gênero, 
conservam a dualidade dos dois sujeitos: no momento, distingamos suma-
riamente um sujeito de enunciação como forma de expressão que escreve a 
carta, um sujeito como forma de conteúdo do qual a carta fala (mesmo se eu 
falo de mim...) ... Em lugar de um sujeito de enunciação se servir da carta para 
anunciar sua própria vinda, é o sujeito de enunciado que vai assumir todo 
um movimento tornado fictício ou aparente. (Deleuze & Guattari, 2014, p. 61)

A perspectiva deleuziana de funcionamento da carta estabelece a duali-
dade dos sujeitos: o que escreve sendo o sujeito de enunciação e o sujeito do 
enunciado sendo de quem a carta fala. Ambos estão inseridos na concepção 
de que “eu falo de mim”, o que faz com que o sujeito do enunciado se sobre-
ponha ao sujeito da enunciação não por meio dele mesmo. Ao se tornar 
sujeito do enunciado, a ação a seguir é a de “um movimento tornado fictício 
ou aparente”, ou seja, o sujeito do enunciado deixa de ser ou de representar 
a verdade absoluta do sujeito para tornar-se o sujeito ficcionalizado.

Situada no entre-lugar da autobiografia e da ficção, a carta, enquanto 
uma das possibilidades de escrita de si, carrega um discurso que não tem 
compromisso com a verdade. O não compromisso com a verdade surge 
com Nietzsche, em Além do bem e do mal, através de um discurso de desle-
gitimação na filosofia. O que se convencionou chamar de “verdade” pelos 
filósofos anteriores, por ele foi colocado como oposto, a “inverdade”.

Ao se questionar a verdade, ocorre, então, o questionamento do sujeito, 
principalmente quando diz respeito à sua subjetividade, que é do que trata 
a escrita de si. Duque-Estrada, apoiando-se em teóricos como Foucault e 
Deleuze, sugere que, quando se trata do sujeito e da sua subjetividade, deve-se 
levar em conta não a sua liquidação, mas, a partir dos questionamentos 
feitos, reinterpretá-lo e descentrá-lo. Segundo a autora, citando Deleuze:

O abstrato não explica nada, deve ser ele mesmo explicado: não há transcen-
dência, não há Um, não há sujeito (nem objeto), não há Razão, há somente 
processos que podem ser de unificação, de subjetivação, de racionalização, 
mas nada mais. A desconstrução inclemente da noção clássica de sujeito tem 
como horizonte, independentemente das suas variadas formulações, a abertura 
para a compreensão de uma subjetividade sempre em devir, de processos 
de subjetivação que não atendem a nenhuma finalidade preconcebida, pois 
que elas só se processam no acontecer contínuo e aleatório da própria vida. 
(Deleuze apud Duque-Estrada, 2009, p. 39)
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Essa assertiva é, pois, uma das possibilidades do sujeito, colocando-o 
fora do seu posicionamento clássico e que configura numa “movimentação 
topológica”. A subjetividade sempre em devir permite ao gênero epistolar, 
ainda que situado no limiar dos gêneros textuais, a sua sobrevivência, por 
meio de sua constante ressignificação, e por que multifacetada, permite 
que os processos de subjetivação, de racionalização, de que fala Deleuze, 
ocorram. E, para além disso, permite afirmar que a escrita de si abarca um 
conhecimento que não existe fora da vida, e que, para tal, é necessário que 
ocorra a inclusão de elementos “subjetivos”:

Neste sentido, o filósofo, para Nietzsche sempre foi um autobiógrafo, e a 
inclusão de elementos “subjetivos” no seu pensamento não constitui uma 
interferência indevida, mas uma “reapropriação” do lugar que sempre lhe 
foi próprio. E é por isto que, embora tenha sido o único filósofo que, lembra 
Derrida, trata a filosofia com o seu nome e em seu nome, Nietzsche faz a sua 
crítica da subjetividade não a partir do lugar de um sujeito/ autor fundador 
de sentido, mas, antes, de um sujeito performático, que submerge na sua 
contingencialidade histórica, cultural e pulsional e percebe-se como um ser 
corporificado, construído numa multiplicidade de máscaras e papéis. (Duque-
Estrada, 2009, p. 45)

Ao nos depararmos então com esta afirmativa, podemos considerar o 
caráter performático do sujeito, associá-lo ao caráter multifacetado da carta 
e, assim, problematizar, pensando na proposta de sujeito/autor e autor/obra, 
a análise de qual é esse espaço fronteiriço que a carta ocupa, uma vez que, 
se o filósofo é um autobiógrafo, o autor da carta é, então, o personagem, 
que configura o sujeito do enunciado. E assim, por meio dessa análise, 
considerar, categoricamente, a carta como “parte integrante da máquina de 
escrita ou de expressão” de seu autor e, para além disso, retirá-la de um status 
apenas autobiográfico e documental. Segundo Deleuze e Guattari (2014):

Não há lugar para se perguntar se as cartas fazem ou não parte da obra, 
nem se elas são fonte de certos temas da obra; elas fazem parte integrante da 
máquina de escrita ou de expressão. É dessa maneira que se deve pensar as 
cartas em geral como pertencendo plenamente à escrita, fora da obra ou não, 
e compreender também porque certos gêneros como o romance tomaram 
emprestada naturalmente a forma epistolar. (p. 63)
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A partir disso, podemos considerar que a carta, como rizoma, tomou 
proporções que vão além de um conceito puramente biográfico. Vão além 
de um objeto que participa exclusivamente de um arquivo do escritor e que, 
inclusive, nos faz ponderar acerca da função do sujeito da enunciação e o 
seu deslocamento para o sujeito do enunciado, uma vez que, a partir da 
perspectiva de que a carta é parte incontestável da escrita, podendo fazer 
parte ou não da obra de um escritor, como um texto que se apropria da 
memória e do confessional. 

Pensando na problemática do sujeito e pensando nas várias facetas da 
carta, propomos uma breve análise de algumas cartas da escritora Carolina 
Maria de Jesus. É importante ressaltar que Carolina de Jesus não era uma 
missivista como foi Mário de Andrade, por exemplo, no sentido de um 
projeto epistolográfico. Em seu arquivo foi possível localizar apenas sete 
cartas, todas escritas pela escritora, e não é possível saber se estas cartas 
chegaram a ser enviadas. Além disso, suas cartas contribuem para reforçar 
aspectos gramaticais e ortográficos da escritora, bem como seu progresso 
na escrita. São cartas que possuem certo valor afetivo2, mas que geralmente 
tratam de questões relacionadas a editoras, a publicações, projetos literários 
e maneiras de promover esses projetos:

Espero que o senhor tenha conseguido falar com o senhor Arlindo da Silva. 
É que eu tive um encontro com uns jovens que me visitaram quando eu 
residia na favela. Eles eram estudantes e me davam livros e cadernos. Agora 
eles são editores. Vieram procurar uns contos para publicar. Eles vão fazer 
umas reportagens só com os escritores negros. Eu dei uns contos para eles 
lerem. (Jesus, 1976, s/p)

Para além disso, temos que lembrar que Carolina de Jesus era escri-
tora de diários3, embora sempre tenha declarado que seu projeto lite-

2. Em cinco das sete cartas, Carolina de Jesus inicia a carta desejando felicidades ao seu 
destinatário. 
3. A autora tem quatro diários publicados. São eles: Quarto de despejo (1960), Casa de 
Alvenaria (1961) e Diário de Bitita (1986). Para Philippe Lejeune, a escrita de diários estaria 
mais próxima da verdade, seria uma “antificção”. Entretanto, Silva discorda de Lejeune 
quando alega que: “é inegável que podemos identificar no diário algo como as marcas e 
traços do presente de sua escritura. O diário produz páginas que se embaralham com a 
vida de seu autor-protagonista. Nele somos tocados pelo ar que esse personagem respirava. 
Tendemos a ver nele um testemunho, ou seja, um índice, metonímia, e não uma metáfora, 
que é tradução imagética e mais distanciada dos fatos arrolados. Além disso, o diário possui 
também uma respiração, um ritmo, que expressa e aponta para a situação anímica e corpórea 
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rário principal seria a escrita de romances e promover-se através deles. 
A autora declara:

Se eu decidir escrever, quero que o senhor se interesse por mim. O senhor 
falará por mim. Eu quero ficar semi-afônica como estes homens. E se arranjar 
dinheiro para pagá-lo. E assim, poderei dizer: que eu tenho um advogado. 
Estou lendo muito. Vou ler Jorge Amado. O Veríssimo eu já li. Mas não quero 
ser de escrever diários. Dá muita confusão. Diário é coisa que se deve ser escrita 
dia-a-dia. Só que quem escreve arranja inúmeros inimigos. (Jesus, 1976, s/p, 
grifos nossos) 

As cartas da Carolina de Jesus são, geralmente, direcionadas a pessoas 
que, em certa medida, poderiam beneficiá-las em sua empreitada. Na carta 
datada em 24 de maio de 1976, que não possui o nome do destinatário, 
trata-se de um advogado que poderia ser o seu intercessor: “o senhor falará 
por mim” e em outro trecho ela escreve “poderei dizer que eu tenho um 
advogado” (Jesus, 1976, s/p). Através das cartas, podemos perceber que 
Carolina de Jesus tem consciência de que como mulher, negra e pobre, a 
sua voz tem pouca ressonância. Apesar disso, ela não se conformava com 
essa condição. 

Em outras duas cartas, datadas em 8 de junho de 1976, os destinatários 
são Naylor de Oliveira e o Sr. Marinho. Naylor de Oliveira foi vereador e 
radialista, apresentava o programa “Bairros em Desfile”, na Rádio Nacional 
de São Paulo. Seu programa relatava os problemas dos bairros de São Paulo. 
Além disso, Naylor de Oliveira foi um dos representantes políticos que 
teve importante papel na legitimação da Umbanda no estado de São Paulo, 
durante as décadas de 60 e 70. Em se tratando do destinatário Sr. Marinho, 
por não mencionar o primeiro nome, mas por referir-se a um sobrenome de 
relevância na comunicação nacional, acreditamos se tratar da Rádio Globo, 

de seu autor. Os traços materiais inscritos no diário – que muitas vezes se desdobram em 
características bem sensíveis, matéricas, como o estado do papel, a caligrafia, os borrões 
de tinta, as rasuras, etc. – reforçam o teor testemunhal do diário. Vemos o diário como 
parte do evento narrado, e não como observação de segunda ordem – por mais equivocada 
que esta percepção possa ser. Não se trata de uma “antificção”, como quer Lejeune, mas 
de uma inscrição da vida – e da morte, vale acrescentar, pensando em toda escrita como 
autotanatobiografia (Derrida, 1991) – na qual a fantasia e a literatura não impedem que 
acreditemos no “real” que estava na sua origem. É como se no diário se fundissem “autor” 
texto e temporalidade” (Silva, 2009). Esse trecho reforça o posicionamento que diz respeito 
à questão do sujeito nos textos autobiográficos. Ora o sujeito figura como personagem, 
ora como autor, por meio do relato, ou seja, da narrativa testemunhal. 



116 

que abriu a sua filial em São Paulo em 1966, cujo proprietário na época era 
o Roberto Marinho. Entretanto, essas informações não são suficientes para 
saber a qual destinatário, com sobrenome Marinho, aludia Carolina de Jesus.

Uma outra carta, datada em 31 de dezembro de 1976, cujo destinatário 
é o diretor de cinema Gerson Tavares, talvez seja uma das mais importantes 
para a análise que propomos para este texto. A carta começa com o relato 
de como surgiu a favela do Canindé. Pelo relato sabemos que o diretor 
estava conversando com a escritora a respeito da produção de um filme 
sobre a vida dela4. 

Senhor Gerson Tavares,

Desejo-lhe felicidade no ano que se inicia. E agradeço-lhe o cartão que me 
enviou. Escrevo-lhe para relatar como é que surgiu a favela do Canindé.
No ano de 1948, o general Craveiros Lopes, de Portugal, vinha visitar o Brasil. 
Ele ia percorrer várias ruas de São Paulo. Não havia casas para o zé povinho, 
que dormia debaixo dos viadutos e nos terrenos baldios. Então, o Dr. Adhemar 
de Barros mandou procurar um terreno às margens do rio Tietê, para que os 
pobres pudessem ficar ali e construir seus barracões.
E o Dr. Adhemar saía à noite com os carros de bombeiros, carros do Estado, 
caminhões e os pobres que eles iam encontrando pelas ruas, ia obrigando-os 
a entrarem nos caminhões. 
As mulheres choravam dizendo: “Eles vão nos matar, porque nós somos 
pobres”. Quando o Dr. Adhemar nos deixou nas margens do Rio Tietê disse: 
“Eu aqui vos deixo! E vocês constroem os seus barracões. A prefeitura vai dar 
um lote de 8 de frente e 12 de fundo para cada família. Pretendo retirá-los 
daqui, quando eu for presidente do Brasil. Vocês devem mandar os seus filhos 
às escolas, porque o homem analfabeto, é um esbulho para o nosso Brasil. 
Quando necessitar de algo, procure a Dona Leonor. Eu conto com os votos de 
vocês”. Eram quatro horas da manhã. Enquanto o Craveiros Lopes permaneceu 
em São Paulo, nós, os pobres, não podíamos sair nas ruas – outro detalhe: 
quando o senhor Manoel dormia na favela, ele usava ceroula e camiseta. E 
as vezes nós acordávamos com alguém batendo batucada nas tábuas do meu 
barracão. – O senhor conta quantos personagens tem o livro? – Não anotei. 
Será que o senhor conseguirá mostrar uma favela nas margens de um rio? 
(Jesus, 1976, s/p)

4. “Estou reunindo roupas velhas para o nosso filme” (Jesus, 1976, s/p).



117

Nesse trecho podemos observar que, ao relatar esse momento de 
sua biografia, ocorre uma seleção, para o enunciado da carta e, para além 
disso, esse enunciado encontra-se fragmentado, pois, bruscamente, a escri-
tora interrompe a história para citar nomes de editores com os quais ela 
teve contato. 

No transcorrer da carta, a autora retoma o relato, que revela as condi-
ções precárias e miseráveis em que se encontrava na época em que morava 
na favela do Canindé:

Estou reunindo as roupas velhas para o nosso filme. Quando eu ia catar papel, 
ia com as roupas rasgadas e os sapatos velhos e rotos. Usava paletó masculino 
e arregaçava as mangas. As crianças da favela andavam descalços. A única 
que andava calçada era a Vera. (Jesus, 1976, s/p) 

Não nos prenderemos ao relato da escritora, pura e simplesmente, para 
falarmos sobre a sua vida, enquanto um simples documento. Pensando nas 
possibilidades da carta, propomos aqui uma investigação, de cunho teórico, 
que busca explicitar algumas nuances do lugar de sobrevivência em que se 
insere Carolina de Jesus. Para tal empreendimento, a carta nos serve de apoio, 
dentro de sua característica de ser plurissignificativa e pluri-interpretativa, 
na medida em que, durante o relato da escritora, vão se descortinando 
diversas reflexões que corroboram para afirmar ou reafirmar discursos que 
giram em torno de uma tentativa de entender o espaço da “cultura popular 
negra” a que se refere Stuart Hall (2003), mais especificamente relacionada 
à memória da escritora negra, Carolina de Jesus.

De acordo com Hall (2003), há as formações sociais, que são as “socie-
dades complexamente estruturadas, compostas de relações econômicas, 
políticas e ideológicas” (p. 307). Ao se considerar as formações sociais, 
considera-se também que, dentro dessa estrutura, surja o momento da 
hegemonia, que

transcende o limite corporativo da solidariedade econômica pura, engloba 
os interesses de outros grupos subordinados, e começa a “se propagar pela 
sociedade”, promovendo a unidade intelectual, moral, econômica e política 
e “propondo também as questões em torno das quais as lutas acontecem... 
criando, dessa forma, a hegemonia de um grupo social principal sobre uma 
série de grupos subordinados”. (Hall, 2003, p. 311)
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Hall (2003) ainda nos alerta que a hegemonia é um “momento” histo-
ricamente muito específico e temporário, sendo passível de alternâncias e 
períodos de crise. Segundo o autor, é por meio dessas crises que o sistema 
hegemônico se desintegra. A partir de uma perspectiva de formação da 
hegemonia dentro de um consentimento coletivo e da sua desintegração 
por meio da crise, surge Carolina Maria de Jesus, que figura em direção a 
uma necessidade, um apelo midiático, durante o fim dos anos 50 e início 
dos anos 60, para algo que viria ser a imagem da favela, com o best-seller 
Quarto de despejo (1960), como uma tentativa de escancarar os problemas 
sociais brasileiros. 

Ao passar por um processo de desintegração da hegemonia, ocorre 
então o que poderíamos chamar de passar pelas frestas ou cisões que a 
desintegração proporciona, ou seja, fazer o movimento inverso e ocupar 
temporariamente o que seria o espaço da elite brasileira. Segundo Hall (2003): 

Dentro da cultura, a marginalidade, embora permaneça periférica em relação 
ao mainstream, nunca foi um espaço tão produtivo quanto é agora, e isso não 
é simplesmente uma abertura, dentro dos espaços dominantes, à ocupação 
dos de fora. É também o resultado de políticas culturais da diferença, de lutas 
em torno da diferença, da produção de novas identidades e do aparecimento 
de novos sujeitos no cenário político e cultural. (p. 338)

Em consonância com essas afirmativas, podemos considerar que 
também havia em Carolina de Jesus outro apelo, que atinge diretamente a 
cultura popular negra, a saber, o “da mercantilização, das indústrias onde a 
cultura penetra diretamente nos circuitos de uma tecnologia dominante – 
os circuitos do poder e do capital” (Hall, 2003, p. 341).

Tal mercantilização da cultura ocorreu em Carolina de Jesus com a 
apropriação que se fez dela. Apropriação que se faz de mão dupla. De um 
lado, o contexto histórico do Brasil no início dos anos 60, caracterizado 
por uma onda reformista na sociedade brasileira5, de outro uma mulher, 

5. O início dos anos 60 vinha como uma onda reformista caracterizada pelo prenúncio 
de que as camadas pobres poderiam produzir figuras – no caso uma mulher negra – que 
levantariam a opinião pública. Esse tipo de percepção no passado era limitado pela eficiência 
da máquina classista que não permitia mobilidades. Particularmente no caso das mulheres, 
estava definido um papel de subserviência em que restava à condição feminina pobre, no 
máximo o direito de trabalhar servindo aos brancos como cozinheiras, babás, faxineiras. 
O livro de Carolina servia de pretexto para se criticar um tipo de sociedade fechada e que 
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negra e pobre, que tinha como projeto intelectual escrever livros e que, para 
além disso, precisava comer.6

Na perspectiva do contexto histórico, Carolina fora feito mercadoria 
(Meihy & Levine, 2015). Seu livro, Quarto de despejo, proporcionou à escri-
tora o sucesso imediato.

A publicação do livro, ainda que a colocasse como um fenômeno exótico para 
os leitores, revertia-se, para a autora, em uma promessa econômica capaz de 
dimensionar suas aspirações. O contrato com a Francisco Alves lhe garantia 
10% da venda de cada livro, com um adicional de 5% destinados a Audálio 
Dantas. (Meihy & Levine, 2015, p. 38)

Outro trecho da sua carta evidencia sua insistência em relação aos 
projetos literários, bem como seu desgosto com a edição do livro Pedaços da 
fome, seu único romance publicado, além de reforçar o caráter econômico 
intrínseco às suas aspirações:

Quando eu escrevi este livro, Pedaços da fome, o título era A felizarda, mas o 
ilustrador Suzuki, muito antipático, trocou o nome do livro para Pedaços da 
Fome e enfraqueceram a estória. A editora não pagou a gráfica, e o dono da 
tipografia deu-me os livros. Mas está tão fraco, que eu não tenho coragem de 
pô-los a venda. Quando eu puder, quero mandar imprimi-lo do jeito que eu 
escrevi. O livro é mais forte do que Quarto de despejo. Tem mais críticas e mais 
desajustes para debates. Quando o senhor voltar a São Paulo poderá ler os 
originais e se o senhor datilografar e fazer o prefácio, poderemos ganhar muito 
dinheiro, e vender as traduções para os editores internacionais. Se o dinheiro 
vier no meu nome, nós dividiremos os lucros. O senhor inda não me conhece 
profundamente, mas eu não tenho preguiça. E não sou pernóstica. Eu vou reler 
os originais novamente. Quando o senhor escrever para os editores diga-lhes 
que o senhor vai publicar outro livro meu. (Jesus, 1976, s/p, grifos nossos)

Esse trecho da carta, somado ao que é exposto em sua biografia, é 
significativo para uma melhor observação sobre a situação da Carolina de 
Jesus. É significativo também para compreendermos como a escritora se 

se autodesconhecia. Neste espaço reformulava-se o sentido da crítica nacional que teria que 
incluir novas situações para um país que buscava se atualizar (Bom-Meihy & Levine, 2015).
6. Esfomeada e em luta constante para conseguir comida para a sua família, a luta pela 
sobrevivência era – e sempre foi – o eixo principal da argumentação de Carolina (Bom-
Meihy & Levine, 2015).
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sentia desconfortável por sua falta de autonomia nas decisões relacionadas 
ao seu livro. 

Sabe, senhor Gerson, eu estou contente com o senhor. O senhor é mais agradável 
do que o Dantas. Quando eu comprava um vestido, ele me xingava dizia que 
os negros do Brasil estão habituados a viver de qualquer jeito. Que o negro 
não deve ter pretensões. Por isso, e outras coisas mais, fui afastando-me dele 
– hoje faz 5 anos que não o vejo. No dia 19 de agosto de 1970, completou-se 
10 anos que lançamos o Quarto de despejo – para mim foi “o quarto do diabo”. 
O José Carlos foi na Fermata pedir a gravação da Valsa Rio Grande do Sul, 
mas desapareceu da fita. Tenho que gravar novamente depois envio-lhe. Mas 
preciso tomar um xarope Recindal, porque a valsa é estentórea7 e eu não estou 
muito boa para cantar. (Jesus, 1976, s/p. grifos nossos)

Carolina via em Gerson Tavares a possibilidade de recuperar o que o 
lançamento do Quarto de despejo proporcionou-lhe: ascensão econômica 
e intelectual. Por acreditar que o cineasta poderia trazer essa condição a 
ela, Carolina se sentiu confortável em dizer ao destinatário um desabafo 
sobre sua relação com Audálio Dantas8. Sobre esse rompimento, Dantas 
(2015) declara que:

Acredito que Carolina nunca entendeu a minha contribuição, porque depois 
quis publicar outros livros e, com exceção de Casa de alvenaria, que é um 
diário de uma outra situação, ou seja, de ela fora da favela, e possui uma 
importância muito grande também, na medida em que mostra o choque 
cultural entre a favela e a cidade; o resto foi besteira. Publicou mais três ou 
quatro livros, mas pagando as edições. Veja que contradição: por que, ao invés 
de ela concentrar esforços...? Bem, não adianta também dizer isto! Ela queria a 
glória, na sua cabeça aquilo era sucesso. A partir daí fui me afastando, porque 
eu não concordava com aquilo e ela não aceitava a minha interferência. Fui 
me afastando para não ter mais aborrecimentos. (p. 123)

Os dois relatos, da Carolina de Jesus e do Audálio Dantas, são delicados, 
revela a tensão que existiu entre os dois e denota problemas que são mais 
complexos do que uma questão de relacionamento. De um lado, está um 
jornalista que não via Carolina de Jesus como uma escritora, que poderia 
viver em função desse ofício, pois para o jornalista, a escrita da Carolina 

7. Refere-se aqui à voz forte.
8. Jornalista que “descobriu” Carolina de Jesus e os seus diários.
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era inferior. Além disso, do ponto de vista da Carolina Maria de Jesus, é 
apresentado a nós um ambiente em que o racismo é ativo, já que o “negro 
não pode ter pretensões” e, além disso, denota a “submissão” das vítimas do 
racismo aos embustes das próprias ideologias racistas que as aprisionam e 
definem (Hall, 2003, p. 333). Do outro lado, havia uma escritora que tentava 
se promover sempre. Havia uma poeta nascitur, non fit,9 cujo esforço estava 
no eixo que consistia em “matar” a sua fome e a dos filhos, alinhado à 
memória, que lhe proporcionou escrever sobre ter nascido assim. Era uma 
condição à qual a escritora estava predestinada:

Nesta primeira obra poética que apresento, desejo relatar aos ilustres leitores 
como foi que percebi minhas aptidões para a poesia. Quando completei sete 
anos, a minha saudosa mãe enviou-me a escola. 
...
E. Se o povo esta sorrindo então a cidade é boa. Aquela tristeza que senti foi 
desaparecendo aos poucos. Só no interior eu era tranquila; mas percebi que 
o meu pensamento ia modificando-se. Era uma transição que não me era 
possível domina-la. Que desordem mental tremenda. Sentia ideias que eu 
desconhecia como se fosse alguém ditando algo em minha mente. 
Um dia apoderou-se de mim um desejo de escrever: escrevi. 
...
No fundo do meu coração eu agradeço ao saudoso e ilustre sr. Vili Aureli, 
por dizer-me que sou poetisa, porque, com dois anos de grupo escolar eu não 
ia perceber. Eu pensava que as coisas que brotavam na minha cabeça eram 
provenientes dos meus dentes. Procurei um dentista, solicitando um exame, 
ele não quis extraí-los. Eu não olvidava o sr. Vili Aureli. Era a primeira vez 
que eu falava com um homem agiutadissimo e super-educado.
...
Não fiquei vaidosa com este presente que recebi da natureza, invejo as pessoas 
que podem dominar a sua mente. Porque as pessoas de visões notam que a 
vida é composta de cilícios e amarumes. 10 (Jesus, 2015, pp. 198- 219)

9. Locução latina que significa “os poetas nascem, não se fazem”. 
10. Minha vida é um texto original de Carolina Maria de Jesus. Uma versão posterior 
intitulada Um Brasil para os brasileiros foi publicada na França e depois integrou a versão 
do Diário de Bitita. Além do mais, o fato de conter passagens relacionadas à sua infância 
revela aspectos pouco valorizados de seu projeto de escritora. Um certo encanto e lirismo 
marcam a percepção da pobreza antes da favela. Constatar a diferença entre a miséria que 
deixou saudade e a pobreza que virou denúncia possibilita o entendimento da consciência 
de Carolina (Meihy & Levine, 2015).



122 

Os trechos supracitados reforçam o ideal da escritora, sua necessidade 
em escrever constantemente e, a partir do momento em que se viu como 
poetisa, sua compreensão do mundo expandiu-se, tendo a capacidade de 
se colocar em um lugar superior ao da pobreza. 

Voltando à escrita epistolar, podemos observar que a escritora ficou 
muito empolgada com a possibilidade de fazer um filme sobre a sua história:

O senhor está ressuscitando o meu ideal e te agradeço por isso. Estive pensando: 
depois que o senhor procurou-me para o filme, os que haviam se afastado 
de mim, estão procurando-me novamente. Os que sabem que o senhor vai 
fazer o filme. 
A gravadora está interessada na valsa Rio Grande do Sul. O senhor pode 
arranjar um gravador, e eu gravo só para o Senhor, para que tudo seja surpresa 
no filme – temos que arranjar uma cômoda velha e um pilão. O pilão eu vou 
arranjar. Às vezes eu socava pão duro para os filhos. Quando eu andava pelas 
ruas catando papel, várias madames me davam pães duros. 
Eu não vou na Fermata gravar a valsa. Espero a sua decisão.
Outra coisa importante: a esposa do editor argentino é quem manda nele. O 
nome dela é Beatriz Broide Sahavaller. Quando o senhor escrever-lhe cita o 
nome dela. Enviando-lhe felicidades, etc
Creio que estamos entendidos nos pormenores referentes ao livro... e o filme 
tem a cena da escola os meus filhos não tinham uniforme. (Jesus, 1976, s/p) 

Essa carta foi escrita em 1976, no dia 31 de dezembro. Carolina Maria de 
Jesus morreu um mês depois, no dia 13 de fevereiro de 1977. Infelizmente, o 
filme não foi produzido, em decorrência também do falecimento da escritora. 
Entretanto, deve-se levar em consideração que Carolina de Jesus batalhou a 
vida toda para ter seus livros publicados e o seu nome em relevo na sociedade 
brasileira, ainda que, contraditoriamente, a autora sempre reconhecesse o 
seu lugar de mulher, negra e pobre, apesar de nunca concordar com isso.

As cartas da escritora, portanto, nos ajudam a compreender melhor a 
sua consciência, bem como a compreender as condições em que ela estava 
inserida, enquanto sujeito da escrita epistolar, a saber, o sujeito da enun-
ciação e o sujeito do enunciado. Numa perspectiva em que foi possível a nós 
observar como era a situação desse sujeito enquanto mulher, negra e pobre.

Para além disso, pensando nos aspectos autobiográficos e ficcionais, 
que evidenciam e colocam sempre em questionamento o sujeito e a sua 
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verdade, a carta funcion como uma força importante e, muitas vezes, como 
iluminadora para a compreensão de tal questionamento.
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ESCRITA DE SI E ARQUIVAMENTO DO EU 
EM CAROLINA MARIA DE JESUS
Natália Pelegrino1

Introdução

A escrita de Carolina Maria de Jesus desperta grande curiosidade em seu 
público leitor. Mulher negra e da favela, a autora deixou uma grande quan-
tidade de manuscritos autobiográficos surpreendentes, a julgar pela sua 
pouca escolaridade e as condições em que vivia. Em consequência de seus 
esforços na escrita e na sua grande produção literária, é notável seus inúmeros 
acervos pelo país: grande parte da obra de Carolina é composta por escritos 
autobiográficos, mas a escritora se enveredou na poesia, música, novelas, 
no teatro, e todo este arquivo é disponibilizado em formato de microfilmes 
para pesquisas em diversos órgãos de guarda e preservação da memória.

Pensando nas definições de arquivo e de acervo, e na escrita de Carolina, 
o objetivo deste trabalho é analisar – num sentido inverso ao título – a 
construção do arquivo pessoal da autora, a escrita de si, as trajetórias entre 
memória e passado, como também, compreender a partir da psicanálise 
sua escrita como forma de repetição e elaboração do passado.

Para tanto, faremos, em primeiro lugar, uma breve descrição da trajetória 
biográfica da autora. Em seguida, será analisado e discutido o processo de 
construção do seu arquivo pessoal, com um olhar inverso, começando do 
arquivo público e voltando ao arquivo privado, ao espaço doméstico em 

1. Graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Contato: nataliavieirapelegrino@gmail.com
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que ele foi constituído, e, em terceiro, será discutido o conceito da escrita de 
si em sua obra, onde também a colocaremos como forma de perlaboração, 
utilizando o texto “Recordar, repetir, elaborar”, de Sigmund Freud, tendo 
como corpus de análise os livros Quarto de despejo: diário de uma favelada 
e Diário de Bitita. Dessa forma, nossa análise irá explicitar a importância 
da guarda e conservação de seus manuscritos como também a importância 
da sua escrita e testemunho como figura de resistência. 

Trajetória da escritora
Filha de Maria Carolina e de pai desconhecido, Carolina Maria de Jesus, 
mulher negra, nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, em 1914. Fruto 
de uma traição, a escritora soube pouco do pai, e acreditava ter herdado 
dele o dom para a música e poesia. Vivia em uma casa simples, com a mãe 
e o irmão, na parte pobre destinada aos negros de Sacramento. Quando 
pequena, teve a oportunidade de estudar no Instituto Espírita Allan Kardec, 
onde cursou apenas os dois primeiros anos do ensino fundamental, mas o 
suficiente para que ela tomasse gosto pela leitura e pela escrita. 

Quando jovem, sofreu de uma doença desconhecida que afetava suas 
pernas, que a fez buscar tratamento em cidades vizinhas. Ao voltar para 
sua cidade, a escritora foi presa, acusada de saber ler para fazer feitiços e 
bruxarias, e logo após, quando solta, expulsa de casa pela sua mãe. Em 1937, 
Carolina muda-se para São Paulo e passa a trabalhar como doméstica. Em 
1948, engravida e muda-se para a Favela de Canindé, localizada às margens 
do Rio Tietê. Mãe de três filhos (João José, José Carlos e Vera Eunice), a 
escritora tira do lixo seu sustento, e dele os cadernos onde, em 1955, inicia 
a escrita dos seus diários. 

Em 1958, o jornalista Audálio Dantas vai à favela escrever uma matéria 
sobre um playground instalado pela prefeitura, e então conhece a escritora 
que dizia estar escrevendo um livro. Surpreso, o jornalista vai até sua casa e 
conhece seus cadernos, inicia-se então, uma grande amizade, que culmina 
na publicação do livro Quarto de despejo: diário de uma favela (1960), que 
teve grande repercussão na mídia e na cidade. Logo após, Carolina publica 
Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada (1961). Fadada ao esquecimento, 
Carolina compra um sítio em Palheiros, no estado de São Paulo, e muda-se 
com os filhos. Neste sítio, ainda publica O livro provérbios (1963) e Pedaços 
da fome (1963). O livro Diário de Bitita (1986) é publicado postumamente, e é 
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claramente um livro autobiográfico, em que a autora escreve suas memórias 
desde a infância até a vida adulta e reflete sobre seu passado, que também 
será colocado aqui como corpus de análise.

Arquivamento do eu
Atualmente, cinco instituições de guarda e preservação da memória mantêm 
o acervo da escritora Carolina Maria de Jesus: a Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro dispõe de uma coleção composta por 11 rolos de microfilme, 14 
diários autógrafos e 22 fotografias; o Arquivo Público Municipal Cônego 
Hermógenes Cassimiro de Araújo Bruonswik, na Cidade de Sacramento, 
possui 37 cadernos autógrafos contendo diário, romances, contos, provér-
bios, poemas, quadras, textos curtos e narrativas autobiográficas; o Instituto 
Moreira Salles, também no Rio de Janeiro, possui dois cadernos autógrafos; 
o Museu Afro Brasil, em São Paulo, possui um caderno autógrafo contendo 
entradas de diário; e, por fim, o Acervo de Escritores Mineiros (AEM) do 
Centro de Estudos Literários e Culturais (CELC) da UFMG, que possui 10 
rolos de microfilmes idênticos aos existentes na Biblioteca Nacional e na 
Library of Congress: um rolo de filme 16mm com o documentário FAVELA 
– Das Leben in Armut, (Favela, a vida na pobreza), de 1971, dirigido por 
Christa Gottman-Elter.

O agrupamento de centros de preservação da memória que mantém os 
acervos da escritora demonstra a importância da recuperação e guarda do 
passado e reforça a discussão sobre os conceitos de “arquivo” e “memória”. 
Contudo, segundo Derrida (1995), em seu texto Mal de Arquivo, não há 
nada menos certo quanto o conceito de “arquivo”: “Tal conceito não é fácil 
de arquivar” (p. 8), uma vez que não podemos pensar e distinguir arquivo à 
memória e o “retorno à origem”, pois um não se reduz ao outro. O arquivo se 
constitui um lugar de autoridade e, ainda segundo o autor, “Não há arquivo 
sem o espaço instituído de um lugar de impressão. Externo, diretamente 
no suporte, atual ou virtual” (Derrida, 1995, p. 8). 

A palavra “arquivo” refere-se a arkhê, que designa ao mesmo tempo 
“começo” e “comando”. Tal nome coordena, segundo Derrida (1995), dois 
princípios, em suas palavras, “aparentemente”: o princípio da natureza 
ou história, que seria onde as coisas começam, e o princípio da lei, onde 
homens e deuses comandam, e onde se exerce a autoridade, o que leva ao 
sentido da palavra “arquivo” provindo do grego, arkheîon: designa “local”, 
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“casa” ou “domicílio”, a morada dos arcontes, que eram magistrados supe-
riores, aqueles que comandavam e detinham o poder do arquivo, em suas 
residências eram arquivados papéis e documentos oficiais, dos quais eles 
eram os primeiros guardiões. Responsáveis não apenas pela segurança 
física do arquivo, eles também detinham o poder de interpretá-los. Assim, 
nesta passagem consensual, surgiram os arquivos, marcando a passagem do 
arquivo privado ao público. Ainda segundo Derrida (1995), não possuímos 
um conceito de arquivo, apenas impressões, pois é o arquivo por si mesmo.

Carolina de Jesus possuía uma forte pulsão arquivística, e esta apre-
sentação ostenta o poder da escritora na sua produção, não apenas em 
acumular documentos, livros, papéis e tudo o que constitui um arquivo 
– seus registros mostram que Carolina guardava livros e artigos de jornal, 
mas seu acervo público é constituído apenas de seus manuscritos e suas 
fotografias –, mas também em mostrar sua grande força produtora na 
escrita, visto que a maior parte do seu arquivo é composto por manuscritos 
da própria escritora. Carolina arquivava-se todos os dias, através da escrita 
de si mesma, da potência artística intrínseca.

Muito antes de partir para o espaço público, o arquivo da escritora, 
e a sua predominante multiplicidade, esteve aos seus cuidados, guardado 
e protegido no seu arquivo doméstico: o seu barraco de dois cômodos, 
feito de tábuas de madeira, na Favela de Canindé. No prefácio do livro 
Quarto de despejo: diário de uma favelada, Audálio Dantas (1960) descreve 
brevemente o espaço físico de seu arquivo: “Carolina, irmã nossa, colega 
minha, repórter, faz registro do visto e do sentido. É por isso que em sua 
sala quarto-cozinha, no guarda-comida que tem lá, 35 cadernos foram 
guardados junto com os livros” (p. 2).

O laboratório de escrita da autora era estruturado apenas por uma 
mesinha velha no canto do barraco, quando não estava a escrever no asso-
alho, estava a escrever no quintal enquanto tomava sol, ou na fila da torneira 
enquanto esperava para encher a lata de água e voltar para casa. Nesses 
momentos, Carolina observava a favela, descrevia o que via e sentia sobre 
o ambiente em que residia e sobre ter que estar junto aos seus filhos em 
um local tão propício à violência. Dizia: “O desgosto que tenho é residir 
na favela” (Jesus, 1960, p. 23). Seu material de escrita era também de onde 
vinha todo o seu sustento, dos lixos da cidade de São Paulo. Quando encon-
trava cadernos, aproveitava as páginas em branco que ainda restavam e 
ali escrevia seus diários. “Enquanto a panela fervia eu escrevi um pouco” 
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(Jesus, 1960, p. 20). Assim, Carolina ia buscando tempo durante suas tarefas 
de mãe e mulher provedora do lar para escrever sobre o seu dia. Escrevia 
não apenas por necessidade própria, mas também como gesto de defesa e 
denúncia dos acontecimentos da favela: “Vou escrever um livro referente 
a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo o que vocês me fazem. 
Eu quero escrever o livro, e vocês com estas cenas desagradáveis me fornece 
os argumentos” (Jesus, 1960, p. 21).

A maneira de a autora inscrever-se na sociedade e arquivar-se era por 
meio dos seus diários, pelo relato cotidiano do seu dia, sem deixar falhar o 
arroz que ganhava e a quantidade de papel que catava. Eram as penitências 
de um dia sem ter o que comer e o relato do que seus olhos viam ao seu 
redor. Diferentemente do arquivo das sociedades burguesas, o de Carolina 
não contava com o acúmulo de papéis importantes para uma vida em socie-
dade, como contracheques, contas de luz e água, entre outros documentos. 
Sendo moradora da favela, tais papéis eram dispensáveis na ocorrência 
do dia, seu trabalho como catadora de papel dispensava qualquer tipo de 
documento, a água que utilizava na favela era de uma torneira comparti-
lhada pelas 150 casas na favela de Canindé, e a luz era paga a algum tipo 
de manda-chuva da favela. Seu arquivo pessoal provinha do lixo, desde os 
livros aos cadernos com folhas em branco. Assim, a única forma pela qual 
a autora respondia a uma “injunção social” era por meio do mandamento 
“Arquivarás a tua vida”:

e o farás por meio de práticas múltiplas: manterás cuidadosamente e coti-
dianamente o teu diário, onde toda noite examinarás o teu dia; conservarás 
preciosamente alguns papéis colocando-os de lado numa pasta, numa gaveta, 
num cofre: esses papéis são a tua identidade; enfim, redigirás a tua autobio-
grafia, passarás a tua vida a limpo, dirás a verdade. (Artières, 1998, p. 11)

Segundo Philippe Artières (1998), escrever e manter um diário são 
práticas do arquivo do eu. Escrever um diário, guardar papéis, assim como 
escrever uma autobiografia, são práticas que participam mais daquilo que 
Foucault chamava a preocupação com o eu. Arquivar a própria vida é se 
pôr no espelho, é contrapor à imagem social a imagem íntima de si próprio, 
e nesse sentido o arquivamento do eu é uma prática de construção de si 
mesmo e de resistência.

A classificação do seu arquivo pessoal era por meio das entradas dos 
seus diários, dos inúmeros cadernos que depois culminaram na publicação 
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de Quarto de despejo. Neles, Carolina narra seu cotidiano refletindo sua 
vida por meio do seu passado e suas escolhas. Além desses traços comuns 
ao diário e do arquivamento do eu, ela realizava constantemente o ato de 
testemunhar, o que Artières (1998), em seu texto Arquivar a própria vida, 
classifica como segundo traço comum da prática, “arquivar a própria vida 
é querer testemunhar” (p. 28).

Em seu ato de testemunhar, Carolina se afasta dos outros indivíduos 
da favela, talvez se colocando como superior a eles, a partir da escrita se 
comparando aos outros e construindo uma identidade de pessoa favorável 
aos costumes, honestidade e recato:

Fui catar papel e permaneci fora de casa uma hora. Quando retornei vi varias 
pessoas as margens do rio. É que lá estava um senhor inconciente pelo alcool 
e os homens indolentes da favela lhe vasculharam os bolsos. Roubaram o 
dinheiro e rasgaram os documentos. (Jesus, 1960, p. 18)

Escrita de si

Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. 
Não casei e não estou descontente. Os que preferiu me eram soezes e as condi-
ções que êles me impunham eram horrives. (Jesus, 1960, p. 18)

Em sua narrativa autobiográfica, Carolina de Jesus escreve-se no 
presente sempre refletindo o passado, passeando, assim, entre o momento 
da escrita e do derradeiro. No trecho acima, a escritora, após ser criticada 
pelas mulheres da favela por seu estado civil, reflete em seu diário não 
estar infeliz com sua escolha. A rememoração é um processo constante 
na sua escrita, afirmando sua identidade e esclarecendo para si mesma, o 
seu lugar no espaço. Concomitantemente, Carolina se conforma com seu 
lugar, sua profissão e suas escolhas; nas reflexões em seu diário a autora se 
mostra revoltada com as peripécias do dia, e se contradiz: “Refleti: preciso 
ser tolerante com os meus filhos. Eles não tem ninguém no mundo a não 
ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem 
no lar” (Jesus, 1960, p. 24). Diana Klinger (2006), em seu texto “Escritas 
de si, escritas do outro”, resume as palavras de Foucault, em que diz que 
a escrita contribui para a formação de si. Neste aspecto, em vários outros 
trechos do seu diário, Carolina se mostra apaziguada em sua relação com 
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os homens, o processo de escrita demonstra seus momentos de reflexão e de 
construção de uma opinião e postura própria em relação a uma escolha. 

A escrita era uma atividade cotidiana e necessária em sua vida: “Quando 
fico nervosa não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. 
Sento no quintal e escrevo” (Jesus, 1960, p. 24). Intercala o exercício da escrita 
com a leitura: “Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro 
é a melhor invenção do homem” (Jesus, 1960, p. 26). Carolina demonstra 
uma constante preocupação consigo e a escrita de si mesma, associado ao 
exercício do pensamento como colocado por Klinger (2006): 

A escrita como exercício pessoal, associada ao exercício do pensamento sobre 
si mesmo, constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende toda a 
askêsis: a elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros 
em princípios racionais de ação. (p. 26)

Os relatos da escritora demonstram que ela não tinha muitas amizades 
além de algumas vizinhas com as quais as relações eram de empréstimos e 
favores. A pessoa mais próxima que Carolina tinha era Manoel, um homem 
com quem mantinha um relacionamento casual, pois, segundo ela, que 
homem iria querer casar-se com uma mulher que não dorme sem ler e deita 
com o lápis e o caderno na mão? Carolina demonstra uma solidão, não 
apenas por ter poucos amigos, mas por considerar-se superior aos outros 
da favela, e não haver com eles assuntos em comum. “Não gosto de ficar 
nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo. Ou escrevendo!” 
(Jesus, 1960, p. 26). Tal solidão é transferida para a escrita, onde o caderno 
se torna seu mais próximo amigo e companheiro. Segundo Foucault (1992), 
a escrita de si “atenua os perigos da solidão; dá o que se viu ou pensou a 
um olhar possível, o facto de se obrigar a escrever desempenha o papel de 
um companheiro” (p. 129). Neste sentido, Foucault (1992) ainda esclarece 
tal reflexão propondo duas analogias:

aquilo que os outros são para o asceta numa comunidade, sê-lo-á o caderno de 
notas para o solitário. Mas, simultaneamente, uma segunda analogia se coloca, 
referente à prática da ascese como trabalho não apenas sobre os actos mas, 
mais precisamente, sobre o pensamento: o constrangimento que a presença 
alheia exerce sobre a ordem da conduta, exercê-lo-á a escrita na ordem dos 
movimentos internos da alma; neste sentido, ela tem um papel muito 
próximo do da confissão ao director, do qual Cassiano dirá, na linha 
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da espiritualidade avagriana, que deve revelar, sem excepção, todos os 
movimentos da alma. (p. 129)

Pode-se julgar que Carolina desenvolva o papel de um asceta, pessoa 
que se consagra a exercícios de autodisciplina, não por desejo próprio, mas 
devido aos infortúnios de sua vida, e sendo ela uma das raras pessoas na 
sua comunidade que sabia ler e escrever; como também detinha um senso 
tradicionalista, como Foucault postula, as pessoas ao seu redor se tornaram 
assunto de notas em seu diário. Entretanto, a escrita de Carolina e sua 
persona não se encaixam no papel de uma ascese em que existe a renúncia 
do prazer e não satisfação própria de algumas necessidades primárias. Seus 
escritos demonstram uma compreensão da não possibilidade da realização 
dos seus desejos, mas mostrando que tanto antes da fama com a publicação 
e depois, Carolina entregava-se ao gozo de um agrado espontâneo, porém 
antes de forma demasiada. 

Territórios da memória e do passado na escrita de si
Escrever-se é arquivar-se, e dificilmente seria possível falar sobre escrita de 
si sem entrar nos territórios da memória e do passado. A respeito destes, 
a escrita caroliniana aqui será analisada tendo como corpus principal o 
seu livro Diário de Bitita, publicado postumamente na França e depois 
no Brasil. O livro é claramente uma narrativa autobiográfica ficcional. 
Neste livro, a autora se escreve buscando encontrar, nas suas memórias 
do passado, um motivo para o seu presente. Phillipe Lejeune (1991) define 
autobiografia como “relato retrospectivo em prosa que uma pessoa real 
faz de sua própria existência, colocando ênfase em sua vida individual 
e, em particular, na história de sua personalidade” (p. 48). Em Diário de 
Bitita, Carolina é narradora e personagem ora na infância, ora na vida 
adulta, e em primeira pessoa conta a história da sua vida, desde a infância, 
passando por outros acontecimentos, até a maturidade, dando título a suas 
memórias. Ainda no título, a autora estabelece o que Lejeune (1991) postula 
como “pacto autobiográfico”: “o pacto autobiográfico é uma afirmação no 
texto desta identidade, e nos envia em última instância o nome do autor 
sobre a capa do livro” (p. 48). É possível compreender o título ainda nos 
primeiros capítulos do livro, “Infância”, em que a autora rememora acon-
tecimentos da sua infância, a casa onde vivia, o avô, entre outros relatos. 
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Ainda, segundo o autor, é comum em uma autobiografia começar pelo 
relato da infância.

Nos capítulos que se seguem, Carolina rememora seu passado desde a 
infância, as madrinhas, a família, a história do país em geral para explicar seu 
presente, explicar como e porque tornou-se escritora – não é dito claramente 
por ela em sua narrativa, mas é possível encontrar como fato subjetivo na 
escrita. Certo dia, após encontrar a filha inconsciente, a mãe de Carolina 
a levou a um médico espírita, que disse:

Minha mãe queixou-se que eu chorava o dia e noite. Ele disse-lhe que o meu 
crânio não tinha espaço suficiente para alojar os miolos, que ficavam compri-
midos, e eu sentia dor de cabeça. Explicou-lhe que, até os vinte e um anos, 
eu ia viver como se estivesse sonhando, que a minha vida ia ser atabalhoada. 
Ela vai adorar tudo o que é belo! A tua filha é poetisa; pobre Sacramento, do 
teu seio sai uma poetisa. E sorriu. (Jesus, 1960, p. 71)

Após a publicação de Quarto de despejo e de Casa de alvenaria, que 
passaram pela sua vida durante a construção de uma trajetória, Carolina 
encontra, depois do sucesso, tempo e conforto para poder voltar à sua 
infância, e escrevê-la, reescrever-se, dando assim espaço à imaginação, 
permitindo que as lacunas entre memória e passado fossem preenchidas 
pelo imaginário. Em alguns momentos, a autora se contradiz, e em outros 
floreia demasiadamente: “Então homem é melhor que cocada, pé-de-mo-
leque, batatas fritas com bife? Por que será que as mulheres querem se 
casar-se?” (Jesus, 1960, p. 9), dando assim um caráter ficcional à sua obra.

A escrita de si memorialística de Carolina em Diário de Bitita inclui 
também a memória familiar, social e política, posto que ela relata não 
apenas lembranças do eu, mas também traz a descrição da história do local, 
da cidade de Sacramento e a história familiar, assim como Diana Klinger 
(2006) coloca: “é verdade que toda contemplação da própria vida está inse-
rida numa trama de relações sociais, e portanto todo relato autobiográfico 
remete a um ‘para além de si mesmo’” (p. 23).

Elaboração do passado
As lembranças são algo inevitável ao ser humano, podendo ser elas trau-
máticas ou não. Podendo estar esquecidas ou serem repetidas inconscien-
temente. Na frase “Lembrar, repetir, elaborar”, Freud (1914/1980) resume 
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o trabalho de travessia entre a repetição irreflexiva daquilo que não se 
quer recordar até sua interpretação e compreensão. Ao passar por uma 
experiência traumática, o indivíduo tende a não recordar-se dela, podendo 
reprimi-la e repeti-la inconscientemente, sendo a repetição uma forma de 
não lidar com determinada memória e também sendo ela consequência do 
esquecimento e da ação não refletida/compreendida. A elaboração, processo 
de perlaboração, consiste em enfrentar a lembrança, o que foi recalcado, 
interpretando seus acontecimentos e assim buscando a compreensão.

Neste ponto de vista, a escrita da memória assemelha-se ao processo 
de elaboração no sentido de fazer parte dela, sendo a escrita uma forma de 
manter a memória, de interpretá-la e de, talvez, dizer o indizível oralmente. 
Ter a escrita como um processo de rememoração, relembrança daquilo que 
foi vivido, também compreende como um processo de perlaboração e a 
certeza que manterá a memória viva. Para Adorno, não apenas lembrar-se, 
mas lembrar para que não se repita, para que não aconteça novamente.

Seria impraticável analisar Carolina clinicamente, sendo necessária a 
presença e fala da autora. No entanto, analisando a sua escrita cronologica-
mente e psicanaliticamente, é possível perceber traços da repetição incons-
ciente de um trauma através da escrita. Em Quarto de despejo, Carolina relata 
cotidianamente sua vida como favelada e catadora de papel, descrevendo o 
seu dia: quanto papel catou, por quanto dinheiro trocou, e sucessivamente 
quanta comida conseguia comprar com o dinheiro. Ao relatar tais fatos, a 
autora reflete e elabora inconscientemente sua vida, descreve seus pensa-
mentos, confessando a todo momento sua insatisfação em morar na favela. 

Quando Carolina deixa Sacramento para mudar-se para São Paulo, 
leva na bagagem muitos sonhos e expectativas, esperava estabilizar-se e 
comprar uma casa, acreditava ser a cidade um lugar de transformação, onde 
as coisas seriam melhores e aquilo que era desejado poderia ser alcançado. 
Ao chegar, Carolina aproveita ao máximo a cidade, frequenta casas noturnas, 
se ausenta frequentemente do emprego como doméstica, ocasionando 
demissões e mudanças para vilas e cortiços da cidade. Quando engravida, 
em 1955, Carolina se vê obrigada a deixar o emprego, os sonhos que lhe 
trouxeram a uma nova cidade, e sem perspectivas muda-se para a favela. 

O abandono de suas expectativas, a gravidez, a mudança e o novo 
ofício configuram um trauma em sua vida. Entretanto, deixar para trás 
tudo o que ansiava com a ida para São Paulo não a impediu de aceitar seu 
novo destino, construir um novo lar e criar os filhos, porém direcionando 
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a recordação desse trauma para a repetição irreflexiva por meio da escrita. 
Assim, apropriando-se do conceito de “sublimação”, pode-se dizer também 
que a autora consegue adaptar-se às suas novas mudanças. Carolina produz 
um novo lugar para si, a partir da repetição, em sua escrita. Tornar-se escri-
tora possibilita que ela deixe a favela e produza uma mudança nela mesma. 

Em Diário de Bitita, é concebível a interpretação da trajetória da escri-
tora, do seu crescimento à construção de ideais sobre a migração para São 
Paulo. No último capítulo, “Ser cozinheira”, Carolina descreve sua insatisfação 
com os diversos trabalhos pelos quais passou e o tratamento que tivera 
neles, conta sobre a oportunidade de mudar-se, e sua alegria em poder ir 
atrás do que desejava. E termina de forma a deixar o leitor perceber que, 
a partir dali, ele já saiba o que aconteceu. No final, uma reticências, era o 
retorno ao Quarto de despejo: diário de uma favelada:

Quando eu escrevi o meu diário não foi visando publicidade. É que eu chegava 
em casa, não tinha o que comer. Ficava revoltada interiormente e escrevia. 
Tinha impressão que estava contando as minhas magoas a alguém. E assim 
surgiu o “Quarto de Despejo”. (Jesus, 1960, p. 181)

REFERÊNCIAS 

Artières, P. (1998). Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, 11(31), 9-32. 
Derrida, J. (1995). Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará.
Foucault, M. (1992). A escrita de si. In: M. Foucault, O que é um autor? (pp. 

129-160). Lisboa: Passagens. 
Freud, S. (1980). Recordar, repetir e elaborar (Novas recomendações sobre 

a técnica da Psicanálise II). In S. Freud, Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (Vol. 12, pp. 191-203). 
Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1914).

Jesus, C. M. de. (1960). Quarto de despejo: diário de uma favelada. São 
Paulo: Paulo de Azevedo.



136 

Jesus, C. M. de. (1961). Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada. São 
Paulo: Francisco Alves.

Jesus, C. M. de (1986). Diário de Bitita. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Klinger, D. I. (2006). Escritas de si, escritas do outro: autoficção e etno-

grafia na narrativa latino-americana contemporânea. Tese (Doutorado), 
Instituto de Letras, Universidade do Rio de Janeiro. Recuperado 
de http://www.poscritica.uneb.br/wp-content/uploads/2014/ 
08/DIANA-KLINGER-ESCRITAS-DE-SI.pdf 

Lejeune, P. (1991). El pacto autobiográfico. In: A. N. Bobarro (Org.), La 
autobiografía y sus problemas teóricos. (pp. 47-61). Barcelona: Antropos.



137

OS DISCURSOS MACHISTAS, RACISTAS
E CONTRADITÓRIOS DE CAROLINA MARIA DE JESUS
em "Quarto de despejo: diário de uma favelada"

Regina Augusta Ribeiro Pinto1

A pesquisa literária de obras de autoras negras no Brasil ainda é um campo 
pouco frequentado, apesar do aparente crescimento. Analisam-se obras 
diversas de escritoras consagradas, mas escritos especificamente produzidos 
por afro-brasileiras ainda são pouco pesquisados e divulgados. 

Considerando a importância das produções literárias dessas mulheres 
para a história do país, uma vez que evidenciam situações de vulnerabili-
dade e violência a que muitas são submetidas, analisou-se neste trabalho a 
contradição presente nas ações e nos discursos machistas e racistas cons-
truídos por Carolina Maria de Jesus em Quarto de despejo: diário de uma 
favelada (2000). Editada e publicada pelo jornalista Audálio Dantas, em 
1960, essa obra vai além da representação, ela é uma verdadeira mimese da 
história de vida miserável, violenta, mas cheia de sonhos de várias mulheres 
negras do Brasil.

A situação de fragilidade da escritora e de seus filhos é mostrada nas 
páginas de seu diário, um livro autobiográfico, no qual ela relata os diversos 
momentos em que passou fome, foi discriminada e violentada por ser 
mulher, negra e pobre. Além disso, os sonhos, a esperança de um futuro 
melhor, as tristezas e angústias de viver em um país repleto de desigualdades 
e preconceitos também são destacados em sua obra. 

1. Graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e Especialista 
em Língua Portuguesa pela PUC Minas. Contato: regina.arp@gmail.com
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Os cenários dos acontecimentos políticos e sociais ocorridos no Brasil 
durante a escrita e a publicação do diário2, foram cruciais para a construção 
da ambiguidade existente entre as ações e os discursos machistas e racistas 
de Carolina. Observa-se a existência de uma mulher feminista, buscando 
sua ascensão e valorização como mulher, mas com ideias conservadoras e 
machistas; negra, violentada, mas com conceitos racistas, renegando sua 
cor. Essas contradições são o objeto de análise desta pesquisa. 

A partir da leitura atenta da obra Quarto de despejo: diário de uma 
favelada, de um estudo analítico do momento histórico no qual o livro está 
inserido, da investigação, no interior da obra, das ações sociais no entorno 
de Carolina e de uma revisão bibliográfica sobre a obra e sua autora, é 
possível afirmar que a oposição existente entre as ações da protagonista e os 
discursos machistas e racistas reproduzidos por ela é construída como uma 
tentativa de a autora se excluir da violência sofrida por negros e mulheres. 

Em um contexto histórico e social em que mulheres, principalmente 
negras e pobres, não tinham voz, comportar-se de forma paradoxal foi 
uma solução encontrada por Carolina para que pudesse tentar se inserir 
no discurso dominante da sociedade e não se sentir atingida pela violência 
sofrida, o que não foi possível, conforme se tentará adiante demonstrar. 
Além do estudo da contradição mencionada acima, buscou-se nesta pesquisa 
relacioná-la ao contexto social, histórico e político em que Quarto de despejo 
está inserido.

Feminismo e machismo: a contradição no discurso 
e nas ações de Carolina

Como já destacado, é indiscutível a importância da obra de Carolina para 
a literatura nacional. Feminista, negra, oriunda e detentora de uma cultura 
popular, ela infringiu todos os modelos aceitáveis de escritores para a época, 
ao se enquadrar nessas três esferas. Pagou um preço alto por isso. Carolina 
tem sido excluída da lista de mulheres importantes para a construção lite-
rária do país. Muito além disso, segundo Meihy (1998), foi desmerecida 
e reduzida a um único texto, embora tenha publicado quatro livros e ter 
escrito diversos poemas e canções.

2. De acordo com Audálio Dantas, editor do livro Quarto de despejo (2000), a obra sofreu 
recortes para que não ficasse repetitiva e cansativa.
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Quando Quarto de despejo foi publicado, em 1960, várias outras escri-
toras ganhavam destaque no cenário literário. Entretanto, a singularidade 
da obra de Carolina já seria suficiente para manter a autora em destaque 
junto às outras escritoras; não foi. Foi rechaçada do ambiente literário, e sua 
história, sua luta, suas causas, suplantadas. Meihy (1998), fazendo referência 
ao papel da mídia e da elite no declínio de Carolina, afirmou que:

Não deixa de ser estranho o fato de Carolina poder ter sido símbolo da causa 
literária feminista. O avesso dessa questão sugere a crueldade da elite nacional 
que, através da redefinição constante do chamado código culto, elide uma 
participante que, apesar de sua obra extensa e original, deixou de ser consi-
derada. Causa espanto, inclusive, o abandono dessa escritora que sequer teve 
sua obra colocada à luz. (p. 89)

O perfil totalmente fora dos padrões ao qual Carolina estava inserida, 
mulher solteira, negra, mãe de três filhos, sendo cada um de um pai, deveria 
ser suficiente para que o discurso empregado em Quarto de despejo fosse 
disseminado pelas feministas, mas isso não aconteceu. A escritora pouco é 
citada nas discussões de mulheres sobre esse assunto, que, ainda segundo 
Meihy (1998), destacam figuras estrangeiras. 

No Brasil, não são raras as vezes em que movimentos feministas e 
publicações diversas referenciam escritoras e artistas estrangeiras, como 
Simone de Beauvoir, Frida Kahlo e Virginia Woolf, brancas, ao retratar 
temas relacionados a essa causa. Quando mulheres brasileiras são lembradas 
pela participação na luta por igualdade de gênero, Carolina quase nunca 
é mencionada. Ela não se autodeclarava feminista. Esse rótulo pode ser 
atribuído a ela observando os discursos apresentados em seu diário. Sempre 
afirmava não precisar de homem para viver, já que prezava pela sua liberdade. 
Mantinha essa fala principalmente quando questionada pelas moradoras 
da favela sobre a ausência de um homem em sua vida:

Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer 
especie de trabalho para mantê-los. E elas3, tem que mendigar e ainda apanhar. 
Parece tambor. A noite enquanto elas pede socorro eu tranquilamente no 
meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebra as tabuas 
do barracão eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres 
casadas da favela que levam vida de escravas indianas. (Jesus, 2000, p. 14)

3. A autora refere-se às mulheres da favela do Canindé que sofrem violência doméstica.
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Teve três filhos, cada um de um pai. E em uma época em que mãe 
solteira era motivo de rechaço da sociedade, ela se impôs, conquistou seu 
lugar e criou sozinha todos os filhos, vivendo dentro de uma favela onde 
a violência imperava. Apesar de Carolina se mostrar convicta da escolha 
de cuidar sozinha dos filhos, é possível perceber em alguns trechos de seu 
diário a contradição dessa ideia: “Refleti: preciso ser tolerante com os meus 
filhos. Eles não tem ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a 
condição de mulher sozinha sem um homem no lar” (Jesus, 2000, p. 19). 

Embora haja contradição entre a ideia machista contida nessa passagem 
e o que Carolina defendeu em seu diário, ela ocorre pelo contexto em que o 
discurso foi produzido. A ausência de um homem não significa um problema 
para a Carolina mulher, e sim para a Carolina mãe, que não pode suprir a 
ausência da figura paterna na vida de seus filhos.

Em uma das passagens de seu diário, retrata o assédio praticado 
por um homem. A reação dela evidencia que já sabia lidar com esse 
tipo de situação, já que não há espanto ou qualquer surpresa ao retratar 
o ocorrido: 

Fui no senhor Eduardo comprar querosene, óleo e tinta para escrever. Quando 
pedi o tinteiro, um homem que estava perto perguntou-me se eu sabia ler. 
Disse-lhe que sim. Ele pegou o lápis e escreveu:
A senhora é casada? Se não for quer dormir comigo?
Eu li e entreguei-lhe, sem dizer nada. (Jesus, 2000, p. 106)

Ao questionar Carolina se ela era casada, o homem desnuda também a 
ideia de que mulheres solteiras são “disponíveis” a esse tipo de intervenção. 
Carolina, quebrando o modelo da mulher casada e mãe, se enquadra em 
um perfil de luta por igualdade, mas uma luta sutil, silenciosa, desprezando 
o assediador. 

O machismo no discurso de Carolina fica mais explícito quando ela 
se refere a mulheres casadas. Em um episódio em que ela narra a relação 
sexual de um vizinho com uma mulher casada, refere-se a esta de forma 
extremamente depreciativa:

Dei o jantar aos filhos, eles foram deitar-se e eu fui escrever. Não podia escrever 
sossegada com as cenas amorosas que se desenrolavam perto do meu barracão.
Pensei que iam quebrar a parede!
Fiquei horrorizada porque a mulher que estava com o Lalau é casada. Pensei: 
que mulher suja e ordinária! Homem por homem, mil vezes o esposo.
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Creio que um homem só chega para uma mulher. Uma mulher que casou-se 
precisa ser normal. (Jesus, 2000, p. 111)

A sutileza na escrita de Carolina, ao retratar questões relacionadas ao 
machismo, e mesmo os discursos machistas realizados por ela podem ser 
a razão pela qual ela seja descartada e esquecida pelos movimentos femi-
nistas no Brasil. Os contextos histórico e social em que ela estava inserida 
durante a escrita de seu diário mostram que a contradição que a escritora 
apresentou foi a estratégia usada por ela para que pudesse se enquadrar 
em um ambiente machista. Independentemente da classe social e da cor, 
homem sempre foi visto como superior à mulher. Entretanto, ser mulher 
negra, no Brasil, exige ainda mais cautela quando se quer conquistar um 
espaço na sociedade, e foi o que Carolina fez. 

Os resquícios escravocratas que imperam na sociedade brasileira fazem 
com que mulheres negras ainda sejam destacadas pelos seus corpos, atri-
buindo a elas um caráter duplamente objetificado, o de mulher e negra, e 
acentuando os casos de violência contra pessoas desse grupo. 

Observa-se, portanto, que a contradição presente nas ações e nos 
discursos de Carolina não foi bem compreendida pela sociedade, que 
desconsiderou os contextos histórico e social em que aconteceu. Carolina 
defendeu a liberdade da mulher para amar e transitar livremente pela socie-
dade. A contradição existente em seu discurso evidencia sua fragilidade 
em lidar com a ausência da figura paterna, e também por nascer e viver em 
um período, século XX, em que mulheres casadas ainda eram vistas como 
propriedade de seus maridos. 

Sua negritude também foi um dos elementos que incidiram na sua 
exclusão dos movimentos feministas no Brasil, uma vez que predomina 
neles a figura da mulher branca e estrangeira. Esses mecanismos seletivos e 
excludentes apenas corroboraram para que Carolina não recebesse o devido 
reconhecimento pela sua contribuição na luta pela igualdade de gêneros e 
fosse esquecida pela sociedade brasileira.

Racismo e xenofobia
Quarto de despejo escancarou para o Brasil e para o mundo o lugar desti-
nado ao negro pobre, as favelas, além do racismo enfrentado diariamente 
por pessoas desse grupo. “Carolina fez nos seus textos, nos diários como na 
ficção e nos pensamentos, o melhor diagnóstico do racismo no Brasil. Não 
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só quando foi explícita, mas ainda melhor quando relacionou preconceito 
e dominação social” (Santos, 2009, p. 133). 

Aparentemente, Carolina não aceitava sua cor, mas, na verdade, não 
aceitava as condições de miséria e servidão em que vivia a população negra. 
Procurou de alguma forma defender-se da violência praticada contra os 
negros, se referir a eles em terceira pessoa, como se não fosse negra. Mas 
era, e, contraditoriamente, defendia isso:

Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos.
Eles respondia-me:
- É pena você ser preta.
Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rustico. 
Eu ate acho o cabelo do negro mais iducado do que o cabelo de branco, é só 
dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que 
existe reicarnações, eu quero voltar sempre preta. (...) O branco é que diz 
que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe 
pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se 
o branco sente fome, o negro tambem. A natureza não seleciona ninguém. 
(Jesus, 2000, p. 58)

Sobre o racismo praticado e vivido por Carolina, Santos (2009) ainda 
destacou que, na “sua história, como na de qualquer negro, a consciência é 
sempre consciência possível, sobe por degraus. O primeiro é a consciência 
de si: eu sou negro; o segundo, a consciência do sistema em que sou negro: 
o mundo dos brancos” (p. 133).

Carolina tinha essa consciência, e mais do que isso, sabia que a condição 
imposta aos negros era um resquício da escravidão instaurada no Brasil. 
Em uma passagem de seu diário narra, com evidente senso crítico, uma 
situação que destaca o racismo presente na sociedade, e comprova que há 
nítidos resquícios da escravidão nas ações cotidianas da população:

11 de agosto... Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto 
que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que 
espancou um preto e amarrou numa arvore. O guarda civil é branco. E há certos 
brancos que transforma preto em bode expiatorio. Quem sabe se guarda civil 
ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? 
(Jesus, 2000, p. 96)
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O preconceito presente em Quarto de despejo não está vinculado apenas 
à cor da pele. Carolina migrou da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, 
em busca de melhores condições de vida. Com poucos recursos, assim 
como várias outras pessoas que migraram para São Paulo e foram viver 
na favela do Canindé, Vive uma situação de miséria nesse local. Todavia, 
contraditoriamente, rechaça os imigrantes baianos e pernambucanos, a quem 
chama de “nortistas”, inferiorizando-os em relação aos demais migrantes 
que vivem na favela e agrupando-os em um único núcleo, desconsiderando 
as características de cada povo e região:

Na rua A residem 10 baianos num barracão de 3 por dois e meio. Cinco são 
irmãos. E as outras cinco são irmãs. São robustos, mal incarados. Homens que 
havia de ter valor para o lampeão. Os dez são pernambucanos. E brigaram os 
dez com um paraibano. (Jesus, 2000, p. 57)

A partir do ano de 1940, houve um grande fluxo migratório no Brasil, 
mais especificamente para a cidade de São Paulo. Como consequência desse 
movimento, as favelas começaram a aumentar, dentre elas está a favela do 
Canindé, onde Carolina morou. A população nordestina era conhecida pelo 
seu temperamento explosivo e, por isso, a rotatividade de trabalhadores 
dessa região nos empregos era muito grande.

Essa relação entre Carolina e os imigrantes baianos e pernambucanos 
da favela do Canindé evidencia uma relação de atração-repulsa, explicitada 
por Joel dos Santos (2009):

Todos os preconceitos, no fundo, são da mesma natureza: atração-repulsão 
pelo outro. A repulsa é fácil de se ver, expressa em epítetos, xingamentos, 
piadas contra um bode expiatório que povoam a fala comum. A atração, 
contida nessa repulsa, é menos fácil. Antropólogos batizaram essas tendências 
opostas mas justapostas da nossa espécie com nomes sonoros: etnofobia, o que 
nos afasta do diferente, etnofilia, o que nos aproxima. Sem ela não seríamos 
o que somos hoje, uma só raça. (p. 130)

As críticas e as denúncias de maus tratos à população negra foram regis-
tradas em Quarto de despejo e serviram para escancarar a situação em que 
o negro pobre vivia, assim como os imigrantes das regiões norte e nordeste 
do país. Entretanto, o que se observa é que a contradição entre os discursos 
e as ações de Carolina, depreciando sua cor e desprezando migrantes, 
mesmo ela sendo negra e imigrante, fez com que ela fosse esquecida pelos 
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movimentos negros. Mais uma vez, a falta de um olhar mais apurado para o 
contexto de produção de um discurso pode ter sido crucial para se entender 
a contradição existente na ideia proferida. 

Carolina era negra, sabia e defendia isso, mesmo que de forma contra-
ditória. O que ela não aceitava era o abandono, o descaso e a violência com 
que eram tratados os negros pobres. Imaginou que, sentindo-se fora desse 
grupo, seria isentada do racismo cotidiano; mas isso não aconteceu. Foi 
discriminada até sua morte, e seu diário, que é um legado importantíssimo 
para o estudo e entendimento da história do Brasil, pouco é destacado.

Considerações finais

A literatura de autoria negra feminina, conforme exposto nesse artigo, ainda 
é pouco pesquisada e divulgada no Brasil, apesar da sua notória impor-
tância para o país, já que desvela a violência a que muitas mulheres negras 
são submetidas. Carolina Maria de Jesus, em Quarto de despejo: diário de 
uma favelada, trouxe à tona essa situação, além de revelar como o contexto 
histórico foi importante para contribuir com esse cenário.

Ao longo de seu diário, a autora escancara as mazelas vividas pela 
população negra pobre e pelas mulheres, apresentando contradições em 
seus discursos, questão norteadora desta pesquisa. Ela apresenta ideias femi-
nistas e bastante desenvolvidas para a época em que o diário foi publicado, 
década de 1960, mas se mostra machista em alguns conceitos. Além disso, 
mesmo sendo negra e migrante, comete racismo e xenofobia em várias de 
suas falas contra moradores da favela do Canindé. Entender as situações 
política e social da época é essencial para a compreensão dessas incoerên-
cias, já que elas acontecem dentro desses cenários, que são norteadores 
dessas ideias.

O Brasil, entre as décadas de 1950 e 1960, período em que há registros 
no diário publicado, passava por mudanças importantes no setor político. 
A entrada de Juscelino Kubitschek acentuou a segregação social e racial 
no País, e a construção de Brasília, efetivada entre os anos de 1956 e 1960, 
desnudou essa situação, uma vez que o número de pobres cresceu, assim 
como o número de favelados.

É na favela do Canindé que Carolina viveu a maior parte das situa-
ções conflituosas narradas em seu diário. É também nessa favela onde os 
discursos machistas, racistas e contraditórios da autora são produzidos.
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O que se percebe nos relatos feitos pela protagonista é que ela era 
uma mulher totalmente fora dos padrões de sua época. O próprio fato de 
ser mãe solteira e negra já a torna exceção em uma sociedade patriarcal e 
racista. Entretanto, mesmo defendendo sua liberdade como mulher e mãe 
solteira, Carolina revela, contraditoriamente, ideias machistas. Todavia, 
essa contradição se dá pelo fato de esse discurso ser referente à ausência 
da figura paterna e não do homem provedor da casa, conforme observado 
nesta pesquisa.

Além do machismo, a escritora também se mostrou racista e xenofó-
bica, apesar de sua origem e cor. Assim como na construção daquela ideia, 
o racismo e a xenofobia são praticados por ela, não como uma aversão por 
pessoas negras ou migrantes, mas sim por sentir-se inferiorizada pela socie-
dade ao pertencer a esses dois grupos. Como uma tentativa de se proteger 
da violência racial, Carolina comete esse tipo de preconceito, acreditando 
que a isentará dessa violência.

O que se observa, portanto, é que Quarto de despejo é uma obra atem-
poral e, assim como sua autora, merece maior reconhecimento e estudo por 
parte do meio acadêmico, por quebrar paradigmas linguísticos, estéticos, 
literários e sociais. Entretanto, o que se percebe é que tanto Carolina como 
seus escritos nesse livro foram esquecidos pela sociedade e, principalmente, 
por grupos como os movimentos feministas e os Movimentos Negros. 
Embora tenha apresentado de forma límpida problemas sociais que ocorrem 
ainda hoje, principalmente envolvendo mulheres e negros, a escritora ainda 
é desconhecida por grande parte dos brasileiros.
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PSICANÁLISE E ANTISSEMITISMO:
do mito do judeu-satã à alteridade do pulsional

Sarug Dagir Ribeiro1

Interpelamos o tema do antissemitismo, racismo institucionalizado, que 
atravessa a história da psicanálise tendo em vista a perseguição que o próprio 
Freud sofrera em seus últimos meses de vida. Marie Bonaparte conseguiu 
salvá-lo, juntamente com seu último biógrafo, e o levaram para a Inglaterra 
(Bertin, 1989; Edmundson, 2009). Desde essa época, muitos psicanalistas 
foram impelidos a lançar reflexões sobre as implicações psicológicas do 
antissemitismo. Então, nossa pergunta de pesquisa é: quais são as razões 
históricas, sociais e psicológicas do antissemitismo? Para responder as 
duas primeiras questões, teremos como objetivo: trazer as considerações 
apontadas por Freud (1939/1976; 1938/1976) sobre a figura de Moisés como 
herói; o costume da circuncisão, responsável por dar a esse povo um status 
diferenciado dos demais povos; e, por fim, discutir a tese do assassinato 
de Moisés, e nesse ponto será inevitável realizarmos um jogo de ideias 
com outro texto freudiano sobre a hipótese do assassinato do Pai Primevo 
e suas repercussões (Freud, 1913/1976). Por fim, para responder a última 
questão, trataremos das pesquisas de Bonaparte (1951a; 1951b; 1951c) que 
nos esclarecem desde os motivos religiosos (a diáspora), sociais (o isola-
mento imposto ao povo judeu) e todos os demais ordenamentos do fenô-
meno privilegiado que foi o programa nazista que copilou a formação do 

1. Psicanalista, Mestre em Letras pelo Pós-Lit/UFMG, doutoramento em fase final junto 
ao PPG-Psicologia da UFMG, com tese intitulada “A sexualidade feminina em Marie 
Bonaparte: investigações teóricas e clínicas à luz de Jean Laplanche”. 
Contato: sdagir@gmail.com



148 

“mito do judeu-satã” (Bonaparte, 1951a). Mito que foi redigido pelas notas 
tomadas em meio à população em geral, principalmente de soldados, que 
em forma de depoimentos, ajudaram-na a escrever as histórias dos mitos 
que surgiram durante todo o período das duas Grandes Guerras Mundiais 
(Bertin, 1989), e oportunamente publicado na obra que aqui nos serve de 
guia. Sobremaneira, compreendemos a complexa explicação das causas 
psicológicas do antissemitismo, tanto na proposta freudiana do dualismo 
pulsional (Freud, 1920/1976) e do medo da castração suscitado pela circun-
cisão, como também pela “pulsão de agressão” (Bonaparte, 1951c). 

Feito esse percurso, nosso propósito metodológico será, a partir do 
ponto de vista de Laplanche (2008a), reconsiderarmos os avanços e os 
recuos da reflexão bonapartiana. Primeiro, elucidando seu argumento 
ptolomaico, que a biologia vem situar a sexualidade como em continuidade 
com o desenvolvimento do organismo, pensamento muito comum entre 
os psicanalistas de sua época, e, também, a adoção da tradução do termo 
alemão Trieb por instinct ou impusion (“impulsão”) (Bonaparte, 1951d). 
Segundo, após ter explorado esta limitação, propomos indicar os avanços 
da autora, eixo copernicano, compromissado com a concepção totalmente 
exógena da sexualidade, que se refere ao papel do outro humano no pulsional 
(Laplanche, 1992). Nessa seara verificamos que a visão bonapartiana privi-
legia o momento reflexivo (selbst ou “auto”) na relação entre masoquismo e 
sadismo, de maneira semelhante à visão laplancheana (Laplanche, 1985/1970), 
mas isso não significa necessariamente algo copernicano, o que investiga-
remos logo a seguir. Feito esse caminho, nossas conclusões visam declarar 
que a importância dos textos bonapartianos vai além da psicanálise e que 
eles configuram uma ação política muito eficaz não só no seu tempo, mas  
também em nossos dias atuais, contra o racismo, cujas raízes pulsionais ou 
agressivas do antissemitismo abarcam tanto a esfera individual como coletiva.

O Moisés de Freud e o Judeu-satã de Bonaparte
Será no cenário da ocupação nazista da Áustria e do inevitável exílio em 
Londres que o principal texto de Freud (1939/1976) sobre o antissemitismo 
é publicado, no qual surge o desabafo: “Estamos vivendo num período 
especialmente marcante. Descobrimos, para nosso espanto, que o progresso 
aliou-se à barbárie” (p. 71). De fato, um texto notável, no qual são lançados 
alguns pontos sobre o antissemitismo, os quais não podemos ignorar, caso 
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queiramos continuar pensando na Psicanálise frente aos fatos sociais: a 
violência perpetrada contra os judeus. 

 O primeiro ponto que elucidamos é a figura de Moisés como herói do 
povo judeu, tese de Freud (1939/1976), que diz: 

Moisés era um egípcio – provavelmente um aristocrata – sobre quem a lenda 
foi inventada para transformá-lo em judeu. ... Ao passo que normalmente um 
herói, no correr de sua vida, se eleva acima de seu começo humilde, a vida 
heróica do homem Moisés começou com ele descendo de sua posição elevada 
e baixando ao nível dos Filhos de Israel. (p. 28)

Essa hipótese, de que Moisés fora egípcio, é baseada na tradução da 
fórmula judaica que diz: “Ouve, Israel, nosso deus Aten (Adonai) é o único 
deus” (Freud, 1939/1976, p. 39), então, sendo Moisés um egípcio, a religião 
que ele transmitiu ao povo judeu, deveria ser também uma religião egípcia. 
A religião do faraó Amenófis IV ou Akhenaten, cujas principais caracte-
rísticas eram a proibição das representações pictóricas de qualquer tipo, 
resistência ao pensamento mágico e a crença de uma vida após a morte. 
Daí surgiu o monoteísmo, a ideia de um deus universal, o deus Aten. Desse 
ponto de vista, podemos considerar que foi Moisés quem, de fato, forneceu 
as leis e a religião ao povo judeu. Entretanto, será o costume da circuncisão 
introduzida por ele a característica responsável por dar a esse povo um 
status diferenciado dos demais povos. 

Transformou-os em santos pelo sinal da circuncisão. Essa distinção do povo 
judeu, datada desde o século V a.C., após o Exílio. É curiosa que os regula-
mentos da religião judia visavam a tornar santo o povo inteiro; sua separação 
quanto aos vizinhos foi tornada efetiva pela proibição ou casamentos mistos. 
(Freud, 1939/1976, p. 58)

Isso significa que num nível mais profundo, para Freud (1939/1976), a 
raiz inconsciente do antissemitismo está no complexo de castração repre-
sentado pela circuncisão, questão que retomaremos logo adiante.

Sabemos que o povo judeu possui uma copiosa literatura onde se 
encontram as lendas e mitos sobre seu desenvolvimento e, segundo Freud 
(1939/1976), tais textos canônicos foram alterados de acordo com  as necessi-
dades históricas e sociais. Essas alterações nos textos deixaram suas marcas 
neles, pois “a deformação de um texto assemelha-se a um assassinato” (Freud, 
1939/1976, p. 59). Vemos, então, o autor introduzir a tese do assassinato 
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de Moisés: “Os judeus eram obstinados e indisciplinados para com seu 
legislador e líder, levantaram-se contra ele um dia, mataram-no” (Freud, 
1939/1976, p. 78). É inevitável a semelhança com as ideias de outro trabalho 
de Freud (1976/1913), publicado quase 20 anos antes, sobre o assassinato 
do Pai da horda primitiva, cujos filhos lamentaram sua morte e, para cele-
brá-la, construíram o totem, da mesma forma que o povo judeu “chegou 
um tempo em que começou a lamentar o assassinato de Moisés” (Freud, 
1939/1976, p. 65). Constatamos que o texto freudiano realiza um paralelo 
entre as tensões do povo judeu (esfera coletiva) e o problema da neurose 
traumática (esfera individual). Contudo, não vamos desenvolver o para-
lelo entre a psicologia de grupo e os fenômenos religiosos, tal como nos é 
sugerido, por extrapolar nossos propósitos. Entretanto, é importante dizer 
que, para Freud (1939/1976),

Os motivos mais profundos do ódio pelos judeus estão enraizados nas mais 
remotas eras passadas; operam desde o inconsciente dos povos ... o ciúme 
para com o povo que se declarou o filho primogênito e favorito do Deus Pai 
ainda hoje não foi superado entre os outros povos. (p. 111)

De acordo com Freud (1939/1976), Moisés pertencia à entourage de 
Akhenaten, e “para ele, a morte de Akhenaten e a abolição da religião deste 
significaram o fim de todas as suas esperanças. Só poderia permanecer no 
Egito como fora-da-lei ou como renegado” (p. 77). Temos aqui a raiz de 
todo o estigma perpetrado durante séculos ao povo judeu, ou seja, o seu 
líder desde sempre fora um fora-da-lei, assim como será o seu povo, que, 
depois de matá-lo: “o povo judeu estava fadado a experimentar uma série 
de graves provas e penosos eventos; seu deus tornou-se duro e severo e, 
por assim dizer, envolto em tristeza” (Freud, 1939/1976, p. 81). E, ainda:

O orgulho de ser um povo escolhido: foi à religião de seu pai primevo que 
ligou sua esperança de recompensa, de distinção e, finalmente, de domínio 
mundial. Essa última fantasia de desejo, há muito tempo abandonada pelo povo 
judeu, ainda sobrevive entre os inimigos desse povo. (Freud, 1939/1976, p. 105)

Somando-se a isso, enquanto minoria entre os povos, também a sua 
debilidade numérica encoraja a hostilidade dos outros povos contra eles. 
Em outro trecho o autor afirma: “a herança arcaica dos seres humanos 
abrange não apenas disposições, mas também um tema geral: traços de 
memória da experiência de gerações anteriores” (Freud, 1939/1976, p. 120). 



151

Consideramos essa explicação enigmática, e, de fato, o autor não se solida-
riza com a noção de inconsciente coletivo de Jung (1981), pois, para Freud 
(1939/1976), “não foi fácil, com efeito, introduzir a idéia do inconsciente na 
psicologia do grupo” (p. 150):

Não acho que ganhemos alguma coisa, introduzindo o conceito de um incons-
ciente coletivo. O conteúdo do inconsciente, na verdade, é, seja lá como for, 
uma propriedade universal coletiva, da humanidade. (Freud, 1939/1976, p. 156)

Então, podemos pensar que será pelo costume da circuncisão, por meio 
da qual a temida castração é relembrada, que os judeus se tornam separados 
dos demais povos e o ódio contra eles é provavelmente sedimento.

Entretanto, não nos esqueçamos que foi a princesa Marie quem desen-
volveu essa problemática em toda sua abstração, elucidando dela o “mito do 
Judeu-satã”. Para descrever a configuração desse mito, a autora discute três 
pontos de vista: os passionais, os históricos e os funcionais. Com relação 
ao ponto de vista funcional, ela descreve três funções: a função mágica, 
a função social e a função política. Veremos a seguir um pouco de cada 
uma:

• Ponto de vista passional: Bonaparte (1952a) começa essa seção do 
texto nos lembrando que a paixão responsável por fazer surgir na 
Alemanha o nazismo foi a derrota dos alemães ocorrida na Grande 
Primeira Guerra, em 1918. A partir de então, surgiu entre os alemães 
um sentimento de revanche e de vingança. Desse modo, eles procu-
raram um culpado ou um bode expiatório, que levasse a culpa 
por todos os seus infortúnios: “descobriram um inimigo interior 
contra o qual mobilizaram suas jovens tropas, que se lançaram em 
violento assalto” (Bonaparte, 1951a, p. 131, tradução nossa). Notamos 
que a autora explica a origem da agressividade germânica contra 
os judeus reportando inicialmente aos fatos de guerra, pois Hitler 
promoveu uma grande conversão em massa ao antissemitismo via 
propagação das ideias do partido nacional-socialista, que dentre 
as suas especificações ensinava como identificar um judeu, seja 
através de uma tipologia que elencava seus traços físicos, seja pelos 
trajes que usavam, ou ainda, pelas características próprias de sua 
raça (Lacoue-Labarthe & Nancy, 2002). Assim, várias propagandas 
antissemitas são propagadas. Houve todo um empenho na crença 
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de que os judeus pertenciam a uma raça inferior e, com isso, a sua 
arte, ciência, e obras em geral eram destruídas. Por sua vez, para 
o judeu, seu “diadema é ser a coroa mortuária da humanidade”, 
expressão que Bonaparte (1951a) tira de Hitler (Mein Kampf), que, 
na compreensão bonapartiana, foi o deus do racismo, decretou a 
inquisição contra os judeus pelos campos de concentração, pois 
fez acreditar que todas as doenças (lepra, peste, sífilis, varíola, e 
inúmeras outras) físicas ou morais da humanidade eram vindas dos 
judeus. Isso acaba produzindo o chamado “mito do Judeu-satã”: 
“personalização do diabo, emblema de tudo que é mau e que toma 
a forma corporal do Judeu” (Bonaparte, 1951a, p. 144-145, tradução 
nossa). Assim, a ideologia nazista produziu esse mito, segundo o 
qual o judeu permanece como uma diabólica encarnação do mal, 
uma personalização do Diabo. E esta encarnação do mal pode, 
então, aglutinar a agressão dos demais povos “honestos”, pelo que 
psicologicamente é explicado pelo mecanismo de projeção. Nesse 
texto, Bonaparte (1951a) corajosamente rebate veementemente a 
ideia da crença numa raça judia: “Todas as demonstrações dos 
antropólogos tendem a esclarecer que os Judeus contemporâneos, 
dispersos pelo mundo, constituem um agregado misturado de 
raças diversas” (p. 133, tradução nossa). Entretanto, a explicação 
das causas psicológicas do antissemitismo exige mais da autora, 
e, então, serão apresentados os demais pontos: o ponto de vista 
histórico e político. 

• Ponto de vista histórico: a autora parte da Diáspora (anos 70), 
passa pela época das Santas Cruzadas, Idade Média, até as perse-
guições aos judeus dos dias de sua época. Por conseguinte, afirma 
que: “O antissemitismo aparece pluri-determinado: suas causas 
são múltiplas” (Bonaparte, 1951a, p. 145). Esse fato é discordante 
entre os especialistas, uns acreditam numa única causa, e há outros 
que acreditam em várias causas. De fato, devido às práticas de 
perseguições persistentes durante séculos aos judeus, passadas 
de gerações em gerações, esse fenômeno acaba atingindo a esfera 
coletiva, em termos psicanalíticos, via inconsciente: “o estrangeiro 
é sinônimo de inimigo” (Bonaparte, 1951a, p. 148, tradução nossa). 
Esse caráter de estrangeiro (estranho) que o judeu adquire com 
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o tempo, incluiu responsabilizá-lo por todo o mal infligido a ele 
mesmo e sobre a nação que o acolhe. A autora retoma o texto de 
Freud (1939/1976) e reconhece o mérito da tese do assassinato de 
Moisés, que, em termos do inconsciente, está relacionado com a 
morte do pai da Horda primitiva (Freud, 1913/1976). A morte de 
Moisés seria uma “atualização histórica do crime pré-histórico 
da humanidade” (Bonaparte, 1951a, p. 149, tradução nossa). Esta 
passagem nos confronta e nos implica a dizer que também está 
em jogo o assassinato de Deus e suas reencarnações ulteriores, 
o que  faz com que as diversas acusações que o antissemitismo 
inflige ao povo judeu sejam todas justificadas. Bonaparte (1951a) 
vai desconstruindo, ponto por ponto, as acusações feitas aos judeus 
pelos nazistas para justificarem suas perseguições cruéis, mas não 
vamos explorá-las por delongar nosso tema. 

• Pontos de vista funcionais: Nessa seção do texto a autora inicial-
mente trata de responder: qual a função do antissemitismo nas 
nações? Compara-o com o fenômeno comum nas tribos selvagens, 
da crença de que se pode transmitir culpa e sofrimento a alguma 
outra pessoa ou criatura viva, ou mesmo, seres inanimados, que 
assim sofrerão em seu lugar. Esse fenômeno é chamado de “trans-
ferência do mal” (Frazer, 1925), foi estudado em tribos indígenas 
das Ilhas Salomão, Madagascar, Nigéria, Guiné, e Ilhas Banks. 
Esse costume constitui uma espécie de cerimônia mágica, por 
exemplo, entre os aborígenes Sihakanas de Madagascar. Quando 
um homem se encontra muito doente é ordenado aos seus parentes 
expulsar o mal que está entre eles por meio da destruição de alguns 
objetos, por exemplo, um bastão de madeira proveniente de uma 
árvore particular. Desse modo, na reflexão bonapartiana, a hipótese 
plausível da função do antissemitismo nas nações, dá-se nessa 
mesma esfera de “transferência do mal”, transferência essa que 
só é possível apenas na dimensão do pensamento mágico, típico 
dos povos primitivos. 

Como dito anteriormente, com relação ao ponto de vista funcional, 
têm-se 3 pontos considerados: 
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• Função mágica: Bonaparte (1951a) coloca que: “O mal, explicado 
segundo Frazer, pode ser transferido também a objetos inani-
mados, a pedras, bastões, a plantas, a animais e aos homens” (p. 
152, tradução nossa). A autora defende a ideia de que o que acon-
tece com o antissemitismo seja um fenômeno, uma crença e uma 
prática análogos. Como exemplo da “transferência do mal” aos 
homens, na tribo Onitsha na Nigéria, a cada ano são sacrificados 
dois seres humanos, sobre os quais são transferidos os pecados e, 
dessa maneira, livram a tribo de todo o mal. Essas pessoas, para 
serem sacrificadas, são escolhidas entre aqueles acusados de serem 
ladrões, incendiários, adúlteros, feiticeiros, dentre outros crimes. 
As vítimas sofrem, então, castigos públicos, e são sacrificadas para 
expurgar todos os crimes abomináveis daquele povo. Nas situações 
de guerras, esse bode expiatório serve para libertar os guerreiros 
de qualquer mal que possa lhes atrapalhar. Bonaparte (1951a) acre-
dita que a crença da “transferência do mal” dos povos primitivos 
pode ser transposta para nossa sociedade (“civilizada”), assim são 
as causas psicológicas do racismo ou do antissemitismo. E para 
fundamentar ainda mais essa hipótese, ela lembra que mesmo 
na civilização antiga mais avançada, como a Grécia, também era 
comum a prática de se tomar muitos homens pobres como bode 
expiatório, principalmente nos tempos de calamidades públicas 
como peste, fome, e extrema seca. “Se sacrificava uma das vítimas 
para os homens, e a outra para as mulheres” (Bonaparte, 1951a, 
p. 155, tradução nossa). E lembra: “sabe-se que a cada ano, na 
festa de Targélios, em maio, acontece fora da cidade de Atenas, o 
assassinato a pedradas de duas vítimas” (Bonaparte, 1951a, p. 156, 
tradução nossa). Esse fenômeno acontece também na cidade de 
Leucádia, em Trácia (Grécia), onde os sacrifícios humanos seriam 
em um lugar que remonta à época dos sacrifícios a Apolo, no século 
VI a. C. Em suma, a configuração da prática do antissemitismo 
como prática da “transferência do mal”, remete a uma época onde 
a Alemanha se preparava para a Segunda Grande Guerra, onde o 
combate contra os males sociais são habilmente colocados sobre os 
judeus, numa Weltanschauung (espírito de época) muito precisa. 
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• Função social: segundo Bonaparte (1951a), a acusação mais 
frequente dos nazistas contra os judeus, é que eles são o “fermento 
da dissolução”, numa Alemanha que queria unir a nação para a 
guerra. Então, a autora se pergunta, qual judeu? É o judeu bolche-
vista, acusado por Israel? Ou o judeu caricaturado por Hitler na 
sua propaganda nazista como um diabo encarnado? Ou o judeu 
operário, cujo desejo é despertado pela esperança de modificar 
suas condições existentes, na luta pela democracia e o fim da 
ditadura, numa vontade de justiça social? Ou ainda, o judeu inte-
lectual? É importante que o leitor saiba que, nesse ponto da sua 
reflexão, a própria princesa Marie corajosamente veste a pele do 
judeu, e numa atitude de extrema bravura afirma: “Escrevendo 
este modesto estudo, eu mesma sou um fermento de dissolução. 
... Pela simples razão de que todo intelectual é um fermento de 
dissolução” (Bonaparte, 1952a, p. 163, tradução nossa). E para a 
autora, a perseguição dos nazistas aos judeus intelectuais se daria 
menos porque eles são judeus, e mais porque eles são intelectuais. 
Eis o poder do intelectual numa revolução ou guerra! Acreditamos 
que a própria revolução copernicana (Laplanche, 2008a) pode 
ser pensada pelo prisma do “fermento de dissolução”, haja visto a 
situação de Copérnico, chamado a comparecer diante do Tribunal.

• Função política: de acordo com Bonaparte (1952a), o mito do 
Judeu-satã apareceu em toda sua forma sangrenta na Segunda 
Grande Guerra, quando houve o maior massacre de inocentes da 
história, com o horror dos campos de concentração alemães que 
tinham por base a estrutura ideológica sobre a qual repousava todo 
o edifício nacional-socialista, ou seja, a crença na superioridade da 
raça ariana, os chamados Aryen, que definiam um império onde 
o judeu, o Syrien, o maldito, o arqui-inimigo, o diabo, por sua 
vez, presente, visível, discernível no seio da cada povo vencido, 
deveria ser exterminado. 

Auspiciosamente, a reflexão bonapartiana propõe uma re-formulação 
que: não só o judeu era o diabo, também Hitler encarnou a figura do mal e 
toda a Alemanha foi o diabo. Hitler fez organizar um espetáculo para edificar 
sua ambição de dominação mundial que provocou “a regressão à barbárie 
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primitiva do homem, talvez até mesmo suscetível de regressar à barbárie 
original” (Bonaparte, 1952a, p. 174, tradução nossa). Nossa hipótese é que 
a autora faz uma interpretação histórico-filosófica do nacional-socialismo, 
mas suas interpretações metapsicológicas precisam ser revisitadas. É o que 
faremos a seguir, propondo uma releitura desse resumo que fizemos até 
aqui a partir da obra de Laplanche.

Da pulsão de agressão à relevância do outro no pulsional
Num modo que muito mais “prefere a verdade que o amor” (Bourgeron, 
1997), a autora propõe refletir as causas psicológicas do antissemitismo 
vinculadas às teorias dos instintos. Inicialmente, ela parte da causa religiosa, 
como já mencionada anteriormente, “os Judeus  deveriam ser assassinados” 
(Bonaparte, 1951b, p. 483, tradução nossa), e uma lei implacável foi decretada: 
Perseguido tu foi, perseguido tu permanecerá!. Outra causa apontada por 
Bonaparte (1951b) está no estilo de vida errante do judeu, que acaba atribuin-
do-lhe uma qualidade passageira e de estrangeiro. Na condição de refugiado 
que passa de um país a outro, “todo Judeu aparece voluntariamente na imagi-
nação popular como eterno judeu errante” (Bonaparte, 1951b, p. 485, tradução 
nossa), mesmo aqueles estabelecidos depois de um longo tempo num país, 
ainda temem as perseguições que seu povo sofre persistentemente no decorrer 
da história. 

Sublinhamos que a reflexão teórica e clínica sobre a agressão, em 
Psicanálise, remonta desde a primeira teoria freudiana das pulsões, que 
inicialmente as dividem em: libido do ego e libido do objeto, que por sua 
vez, “... se originam do estudo das características íntimas dos processos 
neuróticos e psicóticos” (Freud, 1914/1976, p. 94). Por conseguinte, sabemos 
que essa teoria será restabelecida na segunda teoria dos instintos (Freud, 
1920/1976). 

No que tange à doutrina bonapartiana das pulsões, comentemos cuida-
dosamente a compreensão da tradução de Bonaparte (1951d) do termo 
alemão Trieb (“pulsão”) por instinct (“instinto”). A autora esclarece que 
a etimologia do termo instinct (“instinto”), desde o século XVII, possui 
o sentido original latino de impulsion (“impulsão”). Ela explica também 
que: “Convém então chamar de instinto de morte a ideia de algo pulsante 
(de instinctus, particípio passado de instinguere)” (Bonaparte, 1948, p. 205, 
tradução nossa). O ponto de vista da autora é bem claro, pois:
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É porque eu creio poder chamar, me referenciando na etimologia, que as 
forças que eu sustento hoje são instintos; bem que um instinto que pulsa 
contra a morte parece em contradição com o sentido corrente vital do termo 
instinto. Mas eu prefiro preservar o conceito psicanalítico de pulsão às diversas 
pulsões parciais ... e designar pelo termo mais amplo de instinto um conjunto 
com dois grandes grupos de forças que, de acordo com a segunda teoria dos 
instintos de Freud, regem toda a vida, os instintos de vida, e os que a esses 
se opõem, e possuem igual poder, os instintos de morte. (Bonaparte, 1951d, 
p. 65, tradução nossa)

Nesse ponto constatamos um caminho ptolomaico. Ao contrário, acre-
ditamos que “na sexualidade humana, o instinto, força vital, se desqualifica 
e se perde na pulsão, seu produto metafórico-metonímico” (Laplanche, 
1985, p. 128). Deixemos as inflexões latentes do vocabulário latino e suas 
diferenças de sentido para os especialistas em etimologia; contudo, cabe 
ressaltar que: “é somente esse elemento abstrato, o fator econômico, que 
vai permanecer invariante na derivação que nos fará passar do instinto 
para a pulsão” (Laplanche, 1985, p. 18). Ainda dentro desse eixo ptolo-
maico, também sabemos que a biologia possui um papel fundamental nas 
reflexões bonapartianas (Lebovici, 1983), que situa a sexualidade como em 
continuidade com o desenvolvimento do organismo. Essa orientação mais 
marcadamente biológica é, de fato, uma inflexão deixada pelo próprio Freud 
(1915/1976), que afirma que: “o estudo das fontes pulsionais ultrapassa o 
campo da psicologia e o problema deveria ser finalmente, resolvido pela 
biologia” (p. 149). Ou ainda: 

Os fenômenos de que estamos tratando não pertencem somente à Psicologia; 
têm um lado orgânico e biológico também, e por conseguinte, no decorrer 
dos nossos esforços para a Psicanálise, fizemos também algumas importantes 
descobertas biológicas e não pudemos evitar a estruturação de novas hipóteses 
biológicas. (Freud, 1940/1976, p. 224)

A propósito dessas novas descobertas e hipóteses biológicas às quais o 
autor se refere, arriscamos a pensar que no campo da sexualidade feminina 
a princesa Marie fez sua descoberta biológica: a tese da causa anatômica 
da frigidez, assunto que não iremos tratar aqui.

De fato, a elaboração bonapartiana do fenômeno do antissemitismo 
se inspira na segunda teoria das pulsões de Freud (1920/1976), e a autora 
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explica que: “os instintos de agressões humanas procuram se satisfazer ao 
bom termo e sem riscos, e ele (o judeu) é percebido pelos seus perseguidores 
como sendo ele próprio a fonte de seu próprio mal” (Bonaparte, 1951b, p. 
489, tradução nossa).

Notamos aqui a convergência desta observação com uma ideia de 
Freud (1940/1976) de que: “Dentro desse id operam os instintos orgânicos, 
que são, eles próprios, compostos de fusões de duas forças primevas (Eros 
e destrutividade) em proporções que variam. O único e exclusivo impulso 
destes instintos é no sentido da satisfação” (p. 227). O racismo hitleriano 
conquistou o espírito da juventude alemã e permitiu às pessoas projetarem 
seus males e seus pecados em um bode expiatório: o judeu. O antissemi-
tismo também possui uma raiz ancestral mergulhada no terror religioso. 
“O homem permanece sem dúvida um animal mítico com tudo isso que 
comporta de fanatismo e intolerância irracional” (Bonaparte, 1951b, p. 490, 
tradução nossa). A ideia do instinto de agressão bonapartiana é também 
coerente com a ideia de Freud (1940/1976) no seguinte ponto: 

Enquanto esse instinto opera internamente, como instinto de morte, ele 
permanece silencioso; só nos chama a atenção quando é desviado para fora, 
como instinto de destruição. ... nossa justificativa para incluir na libido os 
impulsos agressivos baseia-se na opinião de que o sadismo constitui uma 
função instintiva de impulsos puramente libidinais e puramente destrutivos, 
fusão, que, doravante, persiste ininterruptamente. (p. 175 e 179)

É nessa seara que reencontramos as linhas de força do pensamento 
bonapartiano e, então, captamos o seu eixo copernicano: 

A libido apossar-se-á dos instintos de morte que estão no interior dos seres 
vivos e os projetará para fora sob a forma do instinto de agressão, de sadismo. 
A parte dos instintos de morte que vem de fora e se liga ao sadismo, institui 
o masoquismo primário. O masoquismo secundário se encontra constituído 
pelo retorno do sadismo sobre o próprio sujeito. (Bonaparte, 1948, p. 205, 
tradução nossa)

Na noção de “retorno” é que faremos uma convergência com Laplanche 
(1985), que reconheceu o primado da auto-agressão sobre a hetero-agressão. 
E também conta com: “o uso da noção de apoio (étayage) na teoria do 
sadomasoquismo e a prioridade do tempo masoquista na gênese da pulsão 
sadomasoquista” (p. 90). Os avanços do pensamento bonapartiano nos 
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levam a identificar seu eixo copernicano: “o sadismo não será, aliás, um 
fenômeno primário, seguindo a primeira doutrina de Freud, o masoquismo 
o faz secundário, pelo retorno do sadismo sobre si? Os grandes sádicos 
nos mostram, de maneira exemplar, o retorno do sadismo sobre o sujeito” 
(Bonaparte, 1948, p. 208, tradução nossa). Segundo Laplanche (1985/1970), 
para a sexualidade é o momento reflexivo (selbst ou auto) que é constitutivo, 
o momento do retorno sobre si mesmo: 

A pulsão sexual sadomasoquista, gozar na dor, encontra sua origem no tempo 
masoquista, mas na base do retorno de uma hetero-agressividade originária. 
... Então, podemos pensar que é no retorno da agressividade em auto-agressão 
que está ligado o aparecimento do componente sexual, por apoio (étayage), 
de modo que é sempre ao tempo auto que corresponde à emergência da 
sexualidade. (p. 95-96)

Essa passagem permite-nos compreender a “posição reflexiva origi-
nária” na base do retorno da hetero-agressividade originária. Desse modo, 
por masoquismo reflexivo entende-se: 

Fantasiar a agressão é voltá-la para si, agredir-se: tempo do auto-erotismo, no 
qual se confirma a ligação indissolúvel da fantasia como tal, da sexualidade 
e do inconsciente. ... Se levarmos essa ideia até o fim, somos conduzidos a 
acentuar o caráter privilegiado do masoquismo na constituição da sexualidade 
humana. (Laplanche, 1985/1970, p. 105)

Isso remete à posição passiva da criança em relação ao adulto na situ-
ação antropológica fundamental, contudo, não é somente passividade na 
relação real com a atividade adulta, mas passividade com relação à fantasia 
do adulto que faz intrusão nela. Trazendo essa discussão para a agressão 
perpetrada no antissemitismo, “no interior das diversas sociedades onde o 
homem está integrado, ele tem roubado, matado, até mesmo prejudicado 
o seu próximo, e renunciar estas últimas não vem sem muito sofrimento, 
toda renúncia instintual implica em coação e dor” (Bonaparte, 1952a, p. 
313, tradução nossa). É nesse imbróglio que a natureza do homem, a fim de 
fazer reinar sobre a terra em concórdia e bondade, encontra sua dificuldade 
pulsional. É, então, aí, que a etnografia aliada à psicanálise pode projetar 
sobre a sociologia alguns lampejos, onde “a agressão não desaparecerá da 
face do mundo” (Bonaparte, 1952a, p. 317, tradução nossa). Desse modo, do 
ponto de vista da agressão, o homem jamais pode ser feliz ou bom, pois, 
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o preço de se frear os instintos agressivos é o sofrimento, do contrário, é 
o outro, a vítima, que sofre: A agressão, seja contra o próprio sujeito ou 
contra o próximo, aparece como um dinamismo primitivo, uma força 
elementar inerente à vida, assimila as coisas do meio para se apoderar 
delas ou destruí-las.

Podemos dizer que o ataque pulsional sexual do outro é um ataque 
de conteúdo inconsciente. Mas, isso só é claro desde que as fronteiras da 
tópica psíquica do Eu já estejam estabelecidas (Carvalho, 1996). A propósito 
da relação com o outro no campo da sexualidade, Laplanche (1992) afirma 
que a criança é para o adulto um objeto sexual, um objeto de suas pulsões 
parciais e também um objeto de amor. Notamos aqui a convergência desta 
observação com uma ideia de Freud (1940/1976), que afirma:

O longo período da infância, durante o qual o ser humano em crescimento vive 
na dependência dos pais, deixa atrás de si, como um precipitado, a formação, 
no ego, de um agente especial no qual se prolonga a influência parental. ... 
Esta influência parental, naturalmente, inclui em sua operação não somente 
a personalidade dos próprios pais, mas também a família, as tradições raciais 
e nacionais por eles transmitidas, bem como as exigências do milieu social 
imediato que representam. (p. 171) 

O sentido freudiano do termo “milieu social” é o mesmo dado por 
Laplanche (2015) para o termo “socius”, que corresponde ao pequeno grupo 
imediato e mais próximo da criança, cujas crenças e valores morais e éticos 
são representados e transmitidos pelos pais. 

Nessa pesquisa, o esforço de encontrar o eixo copernicano nos textos 
bonapartianos implica em desbiologizá-los, tirar a pulsão sexual do modelo 
do instinto, como resposta a uma necessidade natural. A pulsão sexual 
apóia-se numa função não sexual, vital, função corporal essencial à vida 
(sucção do seio, função alimentar, chupar) no auto-erotismo conferindo-lhe 
uma nova dimensão. A sexualidade infantil se desenvolve apoiando-se numa 
função corporal, daí a importância da ideia de “étayage”:

A efração da sexualidade a partir do outro implica, é verdade, numa refe-
rência biológica, mas muito especial. Ao contrário do que se pensa não é 
através da florescência que a ordem vital resulta na sexualidade, mas é pela 
sua insuficiência que ela solicita a intrusão do universo adulto. (Laplanche, 
1985/1970, p. 54)



161

As zonas erógenas, oral, anal, uretal, genital, atraem os cuidados parti-
culares e especiais por parte do adulto, como a higienização, o banho, 
etc. Assim, há uma sedução à qual não escapa praticamente nenhum ser 
humano, a sedução dos cuidados maternos. 

À guisa de conclusão
Nosso percurso permite revelar a sofisticação conceitual na elaboração 
bonapartiana do “mito do Judeu-satã”. De algum modo, devemos reconhecer 
a posição política da princesa Marie, autorizada a falar do lugar e como 
uma judia, que sob as causas psicológicas do antissemitismo faz pensar o 
impensado do nacional-socialismo: o mito. Ela permite compreender que 
o que está em jogo é a “pulsão de agressão”. Vimos que a agressão coloca, 
desde o início, a relação e a representação do outro no centro da vida 
psíquica e na origem das motivações mais fundamentais do ser humano. A 
ocorrência do trauma sexual de origem externa deriva da experiência passiva 
de sedução infantil (Laplanche, 1985/1970), que acarreta consequências de 
grande envergadura. O outro faz-se constante e necessariamente presente 
no psiquismo individual. O antissemitismo, caso um dia desapareça, dará 
lugar, sem dúvida, a outros ódios que ocuparão seu lugar. 

Reforçamos o caráter ainda inédito do comentário e crítica da obra 
de Marie Bonaparte no Brasil A autora, pouquíssimo lida e estudada, é 
uma fonte importante de pesquisa. Esperamos ter aberto uma via, através 
deste texto, para que continuemos a pesquisar as especificidades da obra de 
Bonaparte e também propor diálogos como o que tentamos fazer aqui. Nossa 
conclusão, por enquanto, é que Marie Bonaparte, ao analisar o fenômeno do 
antissemitismo, se vale das teorias de Freud ainda profundamente marcadas 
pelo caráter biológico das pulsões. A autora, assim como Freud, está atenta 
à discussão histórica e antropológica dessa forma de racismo. Pesquisas 
futuras e abertas ao diálogo com outras teorias psicanalíticas – como a 
de Laplanche – são importantes para que continuemos compreendendo a 
complexidade da obra bonapartiana. 



162 

REFERÊNCIAS 

Amouroux, R. (2012). Marie Bonaparte: entre biologie et freudisme. Rennes: 
Presses Universitaires de Rennes.

Bertin, C. (1989). A última Bonaparte. (R. Meneguello, trad.). Rio de Janeiro: 
Paz e Terra. 

Bonaparte, M. (1948). De l’essentielle ambivalence d’Eros. Revue Française 
de Psychanalise, 12 (02), 167-212. 

Bonaparte, M. (1951a). Le mythe du Juif-Satan. In M. Bonaparte, Mythes de 
guerres (pp. 131-171). Paris: Presses Universitaires de France. 

Bonaparte, M. (1951b). Des causes psychologiques de l’antisémitisme. Revue 
Française de Psychanalise, 15 (04), 478-491. 

Bonaparte, M. (1951c). De l’agression. In M. Bonaparte, Introduction a la 
théorie des instincts (pp. 86-101). Paris: Presses Universitaires de France.

Bonaparte, M. (1951d). Des instincts de mort. In M. Bonaparte, Introduction a 
la théorie des instincts (pp. 65-85). Paris: Presses Universitaires de France. 

Bonaparte, M. (1952a). Quelques lueurs projetées par la psychanalyse et 
l’ethnographie sur la sociologie. Revue Française de Psychanalise, 16 
(03), 313-318. 

Bonaparte, M. (1952b). Notes sur l´excision. In M. Bonaparte, Psychanalyse 
et Biologie (pp. 107-123). Paris: Presses Universitaires de France. 

Bourgeron, J-P. (1997). Marie Bonaparte. Paris: Presses Uniersitaires de 
France.

Carvalho, M. T. de M. (1996). Paul Federn: une autre voie pour la théorie 
du moi. Paris: Presses Universitaires de France.

Edmundson, M. (2009). A morte de Freud: o legado de seus últimos dias. 
(L. Trigo, trad.). Rio de Janeiro: Odisséia Editorial.

Foucault, M. (2002). Os intelectuais e o poder. In M. Bonaparte, Microfísica 
do poder. (R. Machado, trad.). (pp. 69-78). Rio de Janeiro: Graal. 

Frazer, J. G. (1925). Le bouc émissaire, étude comparée d’histoire des religions 
. (P. Sayn, trad.fr). Paris : Paul Geuthner. 

Freud, S. (1976). Moisés e o monoteísmo: três ensaios. In S. Freud, Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
(J. Salomão, trad.,Vol. 23, pp. 16-167). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho 
original publicado em 1939).

Freud, S. (1976). Um comentário sobre o anti-semitismo. In S. Freud, Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 



163

(J. Salomão, trad.,Vol. 23, pp. 327-333). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho 
original publicado em 1938). 

Freud, S. (1976). Totem e tabu. In S. Freud, Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. (J. Salomão, trad.,Vol. 
13, pp. 17-193). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado 
em 1913). 

Freud, S. (1976). Além do princípio do prazer. In S. Freud, Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. (J. 
Salomão, trad.,Vol. 18, pp. 17-90). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho 
original publicado em 1920). 

Freud, S. (1976). Esboço de psicanálise. In S. Freud, Edição Standard Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. (J. Salomão, 
trad.,Vol. 23, pp. 168-224). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original 
publicado em 1940). 

Freud, S. (1976). Os instintos e suas vicissitudes. In S. Freud, Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. (J. 
Salomão, trad.,Vol. 14, pp. 137-168). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho 
original publicado em 1915). 

Freud, S. (1976). Sobre o narcisismo: uma introdução. In S. Freud, Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
(J. Salomão, trad.,Vol. 14, pp. 89-120). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho 
original publicado em 1914). 

Freud, S. (1996). O estranho. In S. Freud, Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. (J. Salomão, trad.,Vol. 17, pp. 
273-314). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1919). 

Jung, C. G. (1981). Inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. In C. G. 
Jung, Obras completas de c. G. Jung. (D. F. da Silva, trad., Vol. 7, pp. 
117-144). Petrópolis: Vozes. 

Lacoue-Labarthe, P., & Nancy, J. L. (2002). O mito nazista: o espírito do 
nacional-socialismo e o seu destino. (M. Seligmann-Silva, trad.). São 
Paulo: Iluminuras.

Laplanche, J. (2008a). La révolution copernicienne inachevée. In Laplanche, 
J. La révolution copernicienne inachevée (Travaux 1967-1992). (pp. 3-35). 
Paris: Presses Universitaires de France.

Laplanche, J. (2008b). Implantation, intromission. In Laplanche, J. La révo-
lution copernicienne inachevée (Travaux 1967-1992). (pp. 355-358). Paris: 
Presses Universitaires de France.



164 

Laplanche, J. (1992). Novos fundamentos para a psicanálise. (C. Berliner, 
trad.). São Paulo: Martins Fontes. 

Laplanche, J. (1985). Vida e morte em psicanálise. (C. P. B. Mourão e C. F. 
Santiago, trad.) Porto Alegre: Artes Médicas. (Obra original publicada 
em 1970).

Laplanche, J. (2015). Sexual: a sexualidade ampliada no sentido freudiano 
(2000-2006). (V. Dresch e M. Marques, trad.) Porto Alegre: Dublinense. 
(Obra original publicada em 2006).

Lebovici, S. (1983). À propos de l´oeuvre scientifique de Marie Bonaparte. 
Revue Française de Psychanalyse, 47(4), 1081-1093.

Lemel, A. (2010). Les deux cents clitoris de Marie Bonaparte. Paris: Éditions 
Mille et une nuits. 

Reich.W. (1975). A função do orgasmo: Problemas econômico-sexuais da 
energia biológica. (M. da G. Novak, trad.). São Paulo: Brasiliense. 
(Trabalho original publicado em 1942).

Roudinesco, É. (2009). Entrevista a Philippe Sollers: sobre a História da 
psicanálise na França. In É. Roudinesco, Em defesa da psicanálise: 
ensaios e entrevistas. (pp. 137-154). (M. A.C. Jorge. e A. Telles, trad.). 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

Roudinesco, É. (1994). Histoires de la psychanalyse en France. 1. Paris : Fayard.



165

DIREITO À FANTASIA:
uma investida contra o "Diário de uma favelada" 
de Carolina Maria de Jesus

Valeria Rosito1

Falamos [Carolina e o Sr. Dilnério, ilustrador] do Audálio. Ele 
êlogiou-o e que esta com uma parte do nosso 

livro que êle esta lendo alguns trechos.
Eu disse-lhe que estou concluindo uns romances que iniciei a tempos
Aconselhou-me para escrever ao Diário. Que é um estilo que agrada. 

(Carolina Maria de Jesus. Manuscritos inéditos. 03 jun 1960)

pra dizer a verdade, tenho nojo deste diário.
(Carolina Maria de Jesus. Manuscritos inéditos. 27 jun 1960)

Não são poucas as passagens em seus manuscritos inéditos em que Carolina 
Maria de Jesus reitera sua dedicação à escrita não diarística, seja ela em forma 
de romance, como sugerido na passagem acima, ou de peças, poemas, além 
de pensamentos, provérbios e canções. Frequentes são também as vezes em 
que a escritora expõe seu desagrado com o desequilíbrio entre o caloroso 
acolhimento por parte do mercado editorial do gênero documental e de 
suas ambições no campo literário e performático, aparentemente “incom-
patíveis” com a sobriedade esperada de quem tem verdades incômodas 
a revelar. As citações expõem não somente a concorrência entre gêneros 

1. Profa. Associada de Literatura Brasileira do Departamento de Letras do Instituto Multi-
disciplinar/Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pesquisadora do GP UFRRJ/
CNPq GEDIR - Gênero, Discurso e Imagem. Contato: valeriarosito2@gmail.com
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diferentes na produção da escritora, mas ainda a percepção de que a escrita 
diarística exerce apelo maior sobre seus editores e, consequentemente, sobre 
o público leitor da década desenvolvimentista. Nesse sentido, desde os anos 
1990 alguns esforços bem sucedidos lançaram contra argumentos ao retrato 
“decisivo” de 1960 apresentado pelo best seller Quarto de despejo, a começar 
por The life and death of Carolina Maria de Jesus (1995), dos historiadores 
Robert. M. Levine e José Carlos S. Bom Meihy. Publicações adicionais ainda 
trouxeram à luz os poemas de Carolina (Jesus, 1996), registros completos 
de parte de seus diários sem edição (Jesus, 1999), ou ainda, elaboraram 
análises comparativas entre alguns de seus manuscritos e o próprio Quarto 
de despejo (Perpétua 2014).

Vale ainda ressaltar que, embora a sequência de “diários” subintitu-
lando a produção da escritora – “diário de uma favelada”, “diário de uma 
ex-favelada” e “Diário de Bitita”– possa visar à continuada celebração do 
primeiro livro, mal consegue se aproximar, nos dois últimos, do sucesso 
atingido pelo primeiro em território nacional. Na verdade e apesar do 
título, Diário de Bitita nem sequer se configura como um diário stritu senso, 
mas, ao contrário, se constitui como uma narrativa memorialística, como 
quer o historiador Bom Meihy, cumprindo “o papel oficializador de uma 
memória que corresponderia à intenção mistificadora de Carolina” (Bom 
Meihy, 2004, p. 43).

Afastado do primeiro registro epigrafado apenas por alguns dias dentro 
do mesmo mês, o segundo registro ainda sugere que, por momentos, não 
tenha sido pacífico o processo de composição de Quarto de despejo, a dois 
meses apenas de vir à luz depois de uma incubação editorial de dois anos. 
Sem dúvida, uma longa espera para quem vive em condições precárias de 
vida no aguardo de um evento ‘salvacionista’, como a publicação de um 
livro, torna óbvias as razões para aquele desabafo. Observemos o concurso 
entre o drama diário da sobrevivência, alimento constante do celebrado 
best seller, e o exercício espontâneo de Carolina em gêneros dramáticos, por 
exemplo, sem qualquer referência em matérias de jornais ou simplesmente 
elidido do diário publicado: 

Choveu a nôite molhou a cama.
Tive que levantar e introduzir umas tabuas no mêio das latas para impedir 
as goteiras.
Eu estou anciosa para normalizar a minha vida. Quero trabalhar.
Não sei ficar inativa.
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Fiz arroz, e fêijão. Esta chovendo.
Passei o dia escrevendo um drama _ A senhora perdeu o direito. Que lamaçêrio 
horrivel. (FBN rolo 1, 23/06/1960)

A segunda peça, “Obrigado senhor Vigario”, ganha ainda referência 
no mês seguinte, julho de 1960, um mês apenas antes da publicação do 
seu diário famoso: 

Disse para a Dona Celestina que não tenho tempo de lavar as roupas bem 
lavadas porque preciso escrever.

- O que está escrevendo?
- Drama.
- Como é o nome do drama?
- Obrigado senhor Vigario. (FBN rolo 1, 20/07/1960)

Uma contabilidade rápida, portanto, expõe um romance e duas peças 
em andamento às vésperas da publicação de Quarto de despejo. Para alguém 
como Carolina, cuja leitura e escrita pródigas traduziam um mergulho 
espontâneo no que lhe era mais caro, a demanda por cada vez mais páginas 
de “diários por encomenda” transtorna, para se dizer o mínimo, o estado de 
sua aparente comunhão com seus desejos. É ainda Bom Meihy quem aponta 
para as duas partes em Quarto de despejo, sequencialmente escritas antes 
do momento que Carolina e Audálio Dantas, seu editor, se conhecem – o 
material “espontâneo” – e a parte final, já extraída dos diários “provocados” 
pela demanda do editor (Meihy 2017). Sua imaginação criativa transparece 
de forma generalizada quando observamos, entre outros momentos, a 
assiduidade com que ela estetiza situações ou figuras que lhe atravessam 
o caminho.

Na passagem em que ela e Bibi Ferreira se conhecem, a escritora 
comenta: “[...] Olhando-a, eu idealizava uma peça para ela. Já havia pensado 
na peça e relatado o argumento ao Audálio” (FBN rolo 1, 14/08/1960). 
Prossegue ainda ao observar um dos jornalistas na redação: “O dr. Lélio 
estava sentado sozinho na sua escrivaninha. Ele tem o perfil de Olavo Bilac. 
Cumprimentei-lhe” (FBN rolo 1, 10/08/1960). Com efeito, Elzira D. Perpétua 
(2014) já se debruçou sobre a natureza das alterações editoriais, dentre as 
quais o empobrecimento do lirismo da escritora ou mesmo o de sua erudição 
saltam aos olhos nos seguintes trechos suprimidos de Quarto de despejo:
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[...] Fitei o espaço com sua côr azulada e as nuvens girando, em direção ao 
póente. O sol com seus reflexos côr de ouro estava calido. E eu, começei a 
transpirar. Dei graças a Deus, quando a brisa surgiu para arrefeçer um póuco.

Fitava as avês que deslisavam no espaço como se fossem impelida pela viração] 
(Perpétua 2014:159) 

E ainda em colchetes, a seguinte elisão editorial: 

Quando eu começei escrever ouvi vozes alteradas. Faz tanto tempo que não ha 
briga na favela. [Uns 15 dias pensei até que os favelados estavam lendo Socrates. 
O homem que não gostava de polemica. Ele dizia: que pode se realizar uma 
Assembleia e resolver os problemas com palavras.]

Era a Odete e o seu espôso que estão separadós. Brigavam porque ele trouxe 
outra mulher no carro que êle trabalha (Ibid: 161)

Na perspectiva relativa aos afetos da escritora, durante o período em 
que se relaciona com os editores (1958-1961), podemos assinalar a brusca 
mudança do tempo do desejo para o tempo da mercadoria. Aquele é marcado 
pela própria ausência do relógio em “Eu não tenho relógio – Despertei às sete 
horas. Fiz café e o João foi comprar pão e preparar-me para ir à escola. Eu 
estou confusa [...]” (FBN rolo 1, 01/06/1960). Ou seja, é seu ritmo biológico 
e natural que dá compasso à sua rotina diária. Este, o tempo fragmentado 
da mercadoria, ao contrário, é constituído por momentos em que jornal, 
jornalismo e jornalistas se figuram como expoentes de um processo de 
acelerada reificação e espetacularização da vida, em que a escritora alterna 
funções de entrevistada a entrevistadora e comentarista:

- Eu mostrava os livros para o repórter e João disse-nos
Olha eu aqui.
Indicou os miseraveis
-E que eu digo que ele e misseravel avarento.
O repórter despédiu-se dizendo que tem hóra para entregar o serviço. 
- O seu nome para o Diario? Sinão, o Audálio repreende-me.
José Roberto Pena. 
O senhor esta estudando?
parece médico!
- o jornal não me da tempo. (FBN rolo 1, 15/06/60) [grifos acrescentados]
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Tratada ela própria como “repórter” pelo editor (FBN rolo 1, 21/08/60), 
Carolina se alça a observadora-participante da mídia, ainda que, por vezes, 
desconfortavelmente assistindo ao seu próprio destino escapar-lhe do 
controle. A respeito dos efeitos da flagrante presença midiática sobre a 
escrita de Carolina, deve-se ainda sublinhar a emergência de um formato 
‘dialógico’ por meio do qual a escritora encena, como uma personagem o 
faria num palco, diante de câmeras, uma troca com um público ou patro-
cinadores presumidos, ausentes no momento da escrita ou da fala: 

Esquentei a comida e dei aos filhos ... E fui comprar genéros no empório 
do japonês na Avenida Tiradentes – Eles vendem mais barato. Mas o povo 
dava-me os parabens. Quando passo perto de um onibus ouço!
- Olha a mulher que escreve!
E os onibus diminui a marcha para os passageirós olhar-me.
Aos motoristas, o meu agradecimento. (FBN rolo 1, 17/05/1960) [grifos 
acrescentados]

A incorporação da segunda pessoa do diálogo imaginário, portanto, 
ganha tônus adicional em sua escrita quando se trata daquele/a que, de fato, 
integra o circuito midiático, como intelectuais ou patrocinadores. São estes, 
ao fim e ao cabo, que forjam a persona testemunhal, extraída das margens 
sociais, aos sentidos estupefatos do público consumidor: 

Quando iniciou o programa eu fui para o palco. Entre as meninas que iam 
tocar seléções de Dolores. A plateia estava lotada. Quando o senhor Durval 
anunciou-me eu entrei no palco. Ele disse que eu sóu a maior revelação litéraria 

 Ele entregou-me uma canêtaa de ouro presente dos produtos Kibon. – Aos 
produtos Kibon, o meu eterno agradecimento.

Eu sóu fan numero um dos sorvetes Kibon.

É bem fêito.

Não faz mal a ninguem. A massa e finíssima. Duplamente filtrada. (FBN rolo 
1, 22/05/1960) [grifos acrescentados]

Percebe-se na passagem não só o agradecimento à Kibon, mas um 
segmento “comercial” incorporado à fala de Carolina, em indisfarçável perfor-
mance dialógica com um dos patrocinadores. Segue ainda, em sequência e 
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num crescendo, o efeito espetacular da fama quando a escritora confidencia: 
“Quando eu ganhei a canêta pensei: vou guarda-la. Vou estrea-la quando 
assinar o premio Nobel: Quem sabe ganho aquêle premio” (Ibid, idem).

A passagem do anonimato para a fama, preservadas ainda as condições 
adversas de sua vida como moradora da favela do Canindé, não pode senão 
doar-lhe percepções antagônicas relativas a seus editores, já nos momentos 
que antecedem a publicação de Quarto de despejo. A passagem seguinte, 
sobre seu principal editor e interlocutor, é contraste flagrante com a segunda 
passagem epigrafada. Distantes apenas um mês, lá a expressão da náusea 
gerada pela demanda dos diários, aqui a de enlevo: 

Estou no mundo das estrêlas luminósas. O mundo que o Audalio reformou-o 
para mim.

O mundo era negro. ficou névio igual as nuvens que vaguêiam no espaço. 

Era amarume, transformou-se em mel. Era cilício. agóra é aveludado. Eu vivia 
chorando. Mas o Audalio esta vedando tudo que afligia-me. 

Tenho a impressão que o Audálio vêio do céu acondicionado num estôjo de 
plumas. com um cortêjo de anjos acompanhanado-o. cada anjo condusia 
uma vela de ouro.

As chamas das velas tinha o brilho dos diamantes.

O dia que o Audálio nasceu quem estava predominando, era a Deusa Bondade. 
sua protetora. pórisso ele, é bom. (FBN rolo 1, 19/05/1960)

A coexistência de sentimentos mistos – “Tem dia que eu adoro o 
Audálio. Tem dia que xingo-o de tudo, carrasco, dominadôr, etc.” [FBN 
rolo 1, 27/06/1960] – vai cedendo lugar ao desgosto generalizado e prepon-
derante da escritora quanto aos editores, especialmente porque, percebemos, 
se chocam as imagens de favelada e ex-favelada, calculadas pelo circuito 
editorial, e a liberdade sem freios desejada por Carolina Maria de Jesus, para 
falar, escrever e encenar aquilo que sua imaginação criativa lhe urgia. Suas 
contrariedades não se restringem, portanto, somente ao tempo de seu cons-
trangimento à favela do Canindé ou até a publicação demorada de Quarto 
de despejo, mas estendem-se para além da estreia gloriosa da escritora e 
de sua mudança de bairro, até o rompimento definitivo, declaradamente 
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manifesto em 1962, ano seguinte ao da publicação de Casa de Alvenaria. 
Reiteradamente, são expostas em termos como os seguintes: 

[...] Com o dinheiro que o senhor Audalio Dantas, comprou a casa em 
1960, comprava-se uma grande extensão de terras. Mas o senhor Audalio 
Dantas queria me dominar. Não gostei principiei a reagir. Não nasci na 
época da escravidão. Eu não tinha dirêito de fazer nada que o senhor Dantas, 
disseminava-me.

Uma noite, êle chegou na minha casa e criticou-me porque eu coloquei vários 
quadros nas paredes. Obrigou-me a retirar aludindo que a minha casa estaria 
antiquada parecendo galeria. Retirei os quadros em silêncio. Mas xingando o 
senhor Dantas mentalmente

Quando vesti uma saia japonêsa êle criticou dizendo que eu deveria ser mais 
simples no vestir

Tudo que eu fazia êle observaria. E assim minha adimiração por êle ia arre-
feçendo. (FBN rolo 3, 12/12/1962) [grifos acrescentados] 

Palavra, cenário, e figurino são elementos constitutivos de uma perso-
nagem. No eco a Bom Meihy, “ingredientes do processo de mitificação de 
Carolina: o sucesso – nacional e internacional – até então nunca visto” 
(Meihy, 2004, p. 30).

A imagem da favelada Carolina Maria de Jesus lançada pela Francisco 
Alves se insere em cenário naturalista, literalmente reconstituído numa 
vitrine no dia do lançamento do best-seller: “preparei umas latas para o 
Audalio preparar a vitrine. Demonstrando um quarto de despêjo. [...] O João 
foi levar os vasilhames para o Audalio preparar a vitrine. para o meu livro” 
(FBN rolo 1, 13/08/1960). E mais adiante: “Vai levar um pouco de terra para 
por na vetrina . terra que as faveladas passam na penêira para aproveitar 
os fêijões que estão misturadós com a terra. E a fome. Para demónstrar o 
terror do custo de vida” (FBN rolo 1, 15/08/1960). Como rezam seus registros 
diarísticos, “o Audalio disse-me que escritor não pode ser cantor” (FBN 
rolo 1, 10/08/1960). Ou seja, a imagem composta para Carolina, qual seja 
a de escritora-favelada, expressão gritante das margens sociais, figura-se 
incompatível com qualquer outra pincelada reveladora de seus desejos 
paradoxais, que exponham sua humanidade de forma mais plena, aquela
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que se exibe como artista popular multifacetada ou foliã disfarçada de 
“galinha d’Angola”, ao lado de sua filha, Vera Eunice:

https://www.vidaporescrito.com/fotos-de-carolina-maria-de-jesus?lightbox=image_1pq0

Muito ao contrário da maneira como seus editores insistem em forjar 
sua imagem, imagem essa insistente aos nossos dias, a personagem autor-
retratada por Carolina literalmente enverga figurinos com plumas, brilhos e 
lâmpadas, carnavalizando os alicerces erigidos para seu testemunho coerente 
das margens sociais:

Trabalhei o dia todo. A Ivete vêio convidar-me para ir ao teatro da igreja com 
o meu vestido eletrico prometi ir. 

[...]
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Quando cheguei a igreja entramos pelos fundos. Eu estava cansada. Não 
aguentava a dór na perna e o sono. pensava: na confusão de minha vida. Faz 
nove meses que dêixei a favela. para mim representa nove mil anos.

A Maria do Carmo ia levando a minha sacola com o vestido elétrico.

Fui préparar o meu vestido ligar para ver se acendia As personagens que iam 
tomar parte na peça.circulavam trocando seus vestidos normaes por trages 
exoticós. Os pretos so usavam calças, e o tronco nu e o chapeu de palha.trajes 
que simbolizava um passado. Eu iniciei o espetaculo, declamando as noivas de 
maio. Agradeci o convite para participar da festa. Estava presente algumas pessôas 
de minha terra que focou olhando-me como se eu fôssee o gagarim soviético

Sai do palco fui desligar o vestido. Retirar lampada por lampada.tem hóra 
que eu tenho pavôr de ter inventado [sic] êstes vestidos complicadós. (FBN 
rolo 2, 14/05/1961) [grifos acrescentados]

Figurino confeccionado por pesquisadores graduandos do Curso de Letras 
UFRRJ/IM para o projeto CNPq/GEDIR- Gênero, Discurso e Imagem Na palma 
da mão: intimidade e espetáculo em Carolina Maria de Jesus.
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Percebamos no trecho grifado o flagrante contraste entre a representação 
do negro no imaginário teatral da época e a liberdade com que Carolina 
rejeita tais representações e governa fantasiosamente sua performance de vedete, 
sugerida no figurino que, luminoso e extravagante, desdiz, de outro lugar, os 
versos que declama em consonância a uma arquitetura de gênero conservadora:

Ó minha filha querida/ Parabéns pois vai casar:/ Queres ser feliz na vida,/ 
Ouça-me o que vou citar.// Dizem que é a mulher/ Que faz feliz o seu lar,/ 
É feliz se ela souber/ Viver e pensar.// Trate bem o teu marido/ Com toda 
a dedicação./ Não o deixes aborrecido/ Não lhe faças ingratidão.//Se teu 
marido falar/ Não lhe custa: obedecer./ O que passa no lar/ Ninguém precisa 
saber.//Se tens filhos dá-lhes prazer/ Enquanto são meninos,/Porque, depois 
de crescer,/ Ninguém sabe seus destinos.// Conforma-te e não protesta/ As 
contingências da pobreza/ Ser pobre e honesta/ É uma grande riqueza.//Seja 
muito carinhosa/ E agradável no falar,/ Uma mulher nervosa/ Não prende o 
esposo no lar.// Seja uma mulher decente/ Quando o teu esposo ausentar-se/ 
Ele há de ficar contente/ Encontrando-lhe no lar.// Como é bonito um lar/ 
Onde reina paz e amor./ O casal que divorciar/ Perde todo o valor.// A mulher 
que quer predominar/ Como se fosse uma imperatriz,/ Estas desfazem o seu 
lar:/ Não deixam o homem ser feliz.// A mulher que é prepotente/ E quer 
ver o seu desejo realizado:/ O amor que o homem sente/ Vai esfriando, vai 
esfriando. (Jesus 1996: 132-4)

É, no mínimo, exuberante o choque ideológico entre o figurino exibido 
por Carolina para a ocasião de sua declamação e o conservadorismo de 
gênero dos seus versos em Noivas de maio. Com efeito, há vinte e um anos 
Marisa Lajolo já defendia na publicação póstuma dos poemas de Carolina 
Maria de Jesus (Lajolo, 1996), sem reedição aos nossos dias, que “[Carolina] 
se identifica sem sombra de dúvida pela feminilidade, pela negritude, pela 
pobreza e pelo desatavio intelectual”. E acrescenta: “Traços que não tornam 
sua literatura menos literária. Nem menos conservadora e problemática...” 
(Lajolo, 1996, p. 46-7). No entanto, o exame das circunstâncias externas 
aos enunciados dos poemas em tela, estes, de fato, conservadores, agrava 
a problematização que a crítica sugere, e tonifica a resistência da escritora, 
certamente despercebida ou subdimensionada quando da recepção de 
leitura de seu texto. 

No caso em questão, a disparidade entre “figura e fundo” – enunciados 
e enunciação – se firma numa carnavalização radical do que é destinado 
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aparentemente a ocasiões e espaços profanos, como o teatro ou a praça 
pública, acrescida de uma dessacralização do espaço eclesiástico, onde 
a performance é realizada. Ou seja, se a figura feminina negra e pobre é 
construída em obediência aos limites de gênero e classe, como querem 
editores e intelligentsia, Carolina esvazia essa ‘ideologia de gênero e de classe’ 
por meio do deslocamento ou subversão dos enunciados de seus próprios 
versos, em paródia ao culto do casamento e da família, encenação jocosa 
de simultânea negação e afirmação (Bakhtin, 2008, p. 6; 10)

Se a índole estética de Carolina Maria de Jesus se deixa flagrar já em seus 
trechos diarísticos de natureza documental (Rosito, 2012), assim como em 
práticas alternativas de vivenciar seu cotidiano, não se pode deixar de atentar, 
com especial ênfase, para sua escrita teatral stritu senso. Sua sensibilidade 
acentuada para domínio de cena revela não só uma dramaturga sensível 
aos códigos das radionovelas da época, que acompanhava com assiduidade, 
mas, sobretudo, uma diretora em pleno comando da mise-em-scène, para 
onde faz convergir personagens, adereços, figurinos, diálogos e sonoplastia. 
O trecho seguinte da peça Obrigado, senhor Vigario nos permite um relance 
da conjugação de tais elementos: 

Quinze anos depois. Dona Helena está sentada lendo uma revista. A sala é 
mobilhada com luxo. Tapetes, e uns quadros nas paredes.
Em Cena
Helena – Toca a campanhinha.
Clara Ruiz – Entra usando trages de criada. Os cabêlos trançados. As tranças 
caem pelas costas, e tamanco nos pés.

Seu trabalho com ritmos diversos imprimidos ao timing de seus perso-
nagens em cena é notável. São constantes as entradas e saídas do elenco, 
seus movimentos na ocupação do procênio e dos fundos do palco e as 
alterações de entonação demarcadas por direções de cena. Registram-se 
ainda culminâncias dramáticas, que incluem uma cena de valsa e uma 
“ressurreição” em um necrotério na peça “A senhora perdeu o direito” ou 
até um duelo de esgrima, ouvido nos bastidores na melhor das tradições 
do gênero capa e espada na peça “Se eu soubesse”. Ressalta-se ainda a veia 
cômica da escritora em seu repertório melodramático. Ao tornar aparentes 
os códigos do gênero melodramático, suas peças ainda exibem autocrítica, 
em tradução vigorosa das dimensões caras às transmissões do rádio teatro. 
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Em conclusão, esperamos que as amostras inéditas de material diarís-
tico e não diarístico apresentadas tenham sido capazes de demonstrar 
uma caracterização mais densa de Carolina Maria de Jesus, mulher negra, 
escritora e performer, celebrada meteoricamente no Brasil nos primeiros 
anos da década de 1960, mas com reputação internacional sustentada aos 
nossos dias. Brilhante e coerentemente construído na sua edição de uma 
persona marginalizada, Quarto de despejo apaga a densidade de Carolina 
Maria de Jesus ao lhe furtar dimensões agônicas, contraditórias e incabí-
veis dentro dos limites esperados da retratação da miséria. Considerados 
ainda os fatores macro-políticos do início da década de 1960, que passam a 
dividir a atenção do mercado editorial, é flagrante também como a edição 
do best seller passa a se ostentar como representação única e definitiva da 
escritora, malgrado o próprio material publicado em seguida, como Casa 
de Alvenaria (1961) e Diário de Bitita (1986), este último, já postumamente. 
As diversas camadas de interditos à sua produção e ao seu “estar no mundo” 
se estendem do plano mais pessoal e íntimo, como os limites impostos ao 
seu modo de vestir-se, ou à organização e decoração de sua nova casa de 
alvenaria, ao plano mais propriamente social, em que “gênero” pode ser 
compreendido em sua face literária e/ou sexual. 

O mercado editorial da década de 1960 celebra ‘retratos fieis’ das alte-
ridades marginalizadas. A escritora favelada se afigura oportuna, pois, tal 
e qual um “repórter”, nos termos de seu editor, se expõe como espetáculo 
ambulante das distorções sociais do desenvolvimentismo. O exercício de 
sua fantasia e delírio, forjados por sua imaginação criativa em um volume 
notável de gêneros literários e transgressões performáticas, se e quando 
considerados, são rejeitados antes mesmo de examinados, com base em 
argumentos calcados na ‘carência’ de sua produção: faltam-lhes literarie-
dade, escolaridade e outros ingredientes caros à crítica elitista. No entanto, 
percebe-se que essa estrela solitária desafiou incontáveis códigos sociais 
e acadêmicos vigentes. Dessa forma, pode contribuir para a releitura da 
história literária brasileira, em que pese sua adoção carnavalizada de códigos 
de produção estética consagrados.
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UM BREVE COMENTÁRIO SOBRE
CAPITÃO AMÉRICA E RACISMO

Marcus Vinicius Neto Silva1

Quando pensamos no Capitão América, imediatamente nos vem à mente 
a imagem do homem branco, loiro, de olhos azuis, vestindo as cores da 
bandeira dos Estados Unidos (ver Figura 1). Criado por Joe Simon e Jack 
Kirby em 1940, já em seu primeiro número notamos seu uso como ferramenta 
de propaganda, ao aparecer em uma capa socando Hitler antes mesmo de 
os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra.

Vários heróis patriotas foram criados antes do Capitão. Com a Segunda 
Guerra Mundial acontecendo, norte-americanos pareciam divididos. Havia 
grupos que apoiavam nazistas e outros que demandavam que o governo 
intervisse na guerra antes que fosse tarde demais. Como resultado dessas 
tensões, diversas editoras lançaram verdadeiros panfletos pró-guerra, como 
The Shield, Tio Sam, Mr. America (ver Figura 2) (Yanes, 2009).

Voltando à história de origem do Capitão: Steve Rogers, um órfão frágil, 
decide se alistar no exército após ver os horrores praticados pelos nazistas. 
Rejeitado por problemas de saúde, é abordado por um oficial que oferece 
a ele a oportunidade de participar de um projeto secreto onde recebe uma 
injeção do soro do super-soldado. Steve se torna incrivelmente forte e ágil, 
o ser humano perfeito. Os nazistas matam o médico que inventou o soro 
antes que fosse possível criar outros soldados similares.

1. Psicólogo. Especialista em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG. Mestre em Estudos Psicanalíticos pela UFMG. Doutorando em Estudos 
Psicanalíticos na UFMG. Contato: marcusviniciusnsilva@gmail.com
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Capitão América representava os ideais de liberdade, honra e coragem 
do povo norte-americano. Em sua carreira, combatia essencialmente super-
-vilões com pretensões de domínio mundial, como o Caveira Vermelha2. 
No período inicial da Guerra Fria, foi brevemente usado como instrumento 
de propaganda anticomunista, mas sua série de quadrinhos eventualmente 
veio a ser cancelada. É trazido de volta em 1964, após passar alguns anos 
congelado no Ártico. Não acompanharemos aqui todas as mudanças sofridas 
pelo personagem ao longo de sua extensa carreira; mais informações podem 
ser obtidas nos seguintes trabalhos: Dittmer (2013), Lima (2012), Weiner 
(2009) e Wright (2001).

Figura 1 - Primeiro número de Capitão América.

2. Curioso notar que inicialmente o Caveira Vermelha era George Maxon, um empresário 
norte-americano que apoiava Hitler. Em 1965, sua história de origem é modificada e ele 
passa a ser um órfão europeu criado próximo a Hitler, que assassina e toma o lugar de 
Maxon (Hayton & Albright, 2009).
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Figura 2 - Tio Sam.

Os ideais representados pelo Capitão eram, no mínimo, ambíguos. Em 
um país onde leis segregacionistas ainda vigoravam, e brancos e negros eram 
proibidos de lutar no mesmo batalhão3, pareceria contraditório tomá-lo como 
representante da liberdade. Nos quadrinhos, a representação de personagens 
negros era também altamente problemática: ou sequer apareciam, ou eram 
apresentados de forma estereotipada. O exemplo mais chocante disso foi o 
personagem denominado Whitewash Jones, que fazia parte da série Young 
Allies, uma espécie de história paralela às aventuras do Capitão, estrelando 

3. Somente após o término da Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim com muita re-
sistência, a situação mudou, com a Ordem Executiva 9981, de 1948. De toda forma, ainda 
permanecia o fato de a quase totalidade dos oficiais serem brancos; apenas 3% dos oficiais 
do Exército eram negros (Butler, 1999, p. 9).
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Bucky Barnes, seu companheiro, e outras crianças igualmente caricatas (ver 
Figura 3) (McWilliams, 2009; Yanes, 2009).

Figura 3 - Whitewash Jones.

Nesse período, o Capitão se mostrava alheio à questão do racismo, 
quando não abertamente racista. A igualdade e a liberdade pelas quais 
lutava eram apresentadas como sendo valores do povo americano, apagando 
qualquer referência possível às diferenças que existiam no interior da cultura 
norte-americana. Somente ao longo das décadas de 1960 e 1970 veremos 
o tema ressurgir nas histórias sob outro prisma, especialmente após o 
aparecimento de outro herói, o Falcão (Nama, 2011).

O personagem que se tornaria o Falcão aparece pela primeira vez 
em Captain America #117, criado por Stan Lee e Gene Colan em 1969. 
Sam Wilson encontra Steve Rogers quando o Caveira Vermelha troca de 
corpo com ele (usando o cubo cósmico) e o envia para uma ilha cheia de 
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inimigos. Lá, Steve se alia a Sam e lidera os nativos em um combate, após 
treiná-lo e ajudar na criação de um uniforme e de seu novo nome: Falcão. 
Sam é um homem negro, nascido no Harlem, que tem uma afinidade por 
pássaros e mantém um falcão como companheiro (posteriormente fica 
claro que ele mantém uma ligação telepática com o pássaro). Em seguida, 
o Falcão e o Capitão derrotam o Caveira Vermelha e frustram seus planos 
de dominação mundial.

O Falcão passa a ser uma presença constante nas histórias do Capitão, 
chegando ao ponto de a revista ser renomeada a partir de 1971 como Captain 
America and the Falcon, o que persiste até 1978. A relação entre os dois 
personagens sempre foi complexa e ultrapassa o estereótipo do herói branco 
com um ajudante negro. Surgem com frequência nas histórias momentos em 
que a dinâmica de poder entre os dois personagens é colocada em questão. 
Sam insistia em não ser apenas um ajudante, tentava sempre estabelecer 
seu lugar como equivalente ao do Capitão. A relação, porém, não era livre 
de tensão, e por vezes o tema surgia de modo problemático em determi-
nadas histórias, onde movimentos negros eram criticados por recorrer à 
violência (Nama, 2011).

Tomaremos uma história em particular para pensar na relação entre 
os ideais representados pelo Capitão e como eles entravam em conflito 
com a posição do Falcão (ver Figura 4). Em Captain America and the 
Falcon #153, Steve sai de férias com a namorada e deixa Sam cuidando das 
coisas no Harlem. Quase imediatamente começam a surgir relatos de que o 
Capitão América está espancando negros no bairro, fato que é investigado 
pelo Falcão. Ele descobre que alguém idêntico ao Capitão em todos os 
sentidos está atacando moradores do Harlem. Posteriormente é revelado 
que se trata de William Burnside, um historiador fascinado pelo Capitão, 
que descobre a fórmula do soro do super-soldado em um arquivo nazista 
e decide se tornar o Capitão, que havia aparentemente morrido no final 
da Segunda Guerra. Ele aplica o soro em si mesmo, se submete a cirurgia 
plástica para ficar idêntico ao seu herói e até mesmo muda legalmente seu 
nome para Steve Rogers. Ele tem uma breve carreira combatendo comu-
nistas, mas sua versão do soro era defeituosa e ele passa a ver inimigos em 
todos os lugares (uma crítica aberta dos autores ao período mais intenso 
da Guerra Fria).
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Figura 4 - Capitão América vs Falcão.

Interessante notar que os autores aqui fazem uso de uma narrativa 
revisionista para criar esse duplo do Capitão, que perseguia os mesmos 
ideais, mas que em algum momento enlouquece. Não seria difícil supor que 
está em questão aqui uma reflexão sobre como esse ideal defendido pelo 
Capitão poderia ser usado para justificar violências e produzir segregação 
(ver Figura 5).

De toda forma, ao longo de sua carreira como super-herói, o Falcão passa 
por modificações que podem ser vistas como representações simbólicas da 
maior mobilidade social e econômica dos negros nos Estados Unidos durante 
a década de 1970. Ele primeiro consegue uma garra que lança através de 
uma manopla e que pode içá-lo para o alto de prédios. Não muito depois, 
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recebe de outro personagem, o Pantera Negra4, asas feitas especialmente 
para ele e que asseguram agora uma capacidade que não é compartilhada 
pela maioria dos heróis (Nama, 2011, p. 73).

Figura 5 - O duplo do Capitão ataca “comunistas”.

Em 2015, acontece algo que muda definitivamente a dinâmica entre 
esses dois personagens: o soro do super-soldado, que mantinha o Capitão 
no auge de sua forma física, para de fazer efeito, e ele envelhece rapida-
mente. Com isso, ele passa o manto de Capitão América para seu amigo 
Sam Wilson (ver Figura 6). Podemos compreender esse envelhecimento 
súbito de Steve Rogers como uma forma simbólica de dizer que os ideais 

4. O Pantera Negra foi criado em 1966 por Stan Lee e Jack Kirby e antecede a criação do 
Partido dos Panteras Negras, que seria criado alguns meses depois.
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que ele representava estavam também ficando velhos, ou talvez que seus 
ideais da época da Segunda Guerra já não tinham mais a mesma força.

Figura 6 - Primeiro número de Sam Wilson como Capitão América.

De toda forma, temos aqui um momento interessante, em que a narra-
tiva ficcional se encontra com o mundo real. Pouco depois de ser lançada a 
revista Sam Wilson: Captain America #1, fãs criticaram os autores e a editora, 
Marvel Comics, por estarem pervertendo o personagem do Capitão América 
e até mesmo o canal Fox News fez uma reportagem indignada contra o rumo 
das histórias de Sam Wilson como Capitão, afirmando que ele agora combate 
os conservadores, as pessoas que sustentam a nação, e apoia imigrantes ilegais5. 

5. O comentário pode ser acessado no link: https://www.youtube.com/watch?time 
continue=135&v=5v46yDz70X8.
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No mundo ficcional, Sam enfrenta o mesmo tipo de dificuldade, após romper 
com o governo e com autoridades e passar a operar de forma independente. 
Ele decide atender aos pedidos das pessoas comuns, o que leva muitos a 
rotularem-no como Capitão Anti-América, Capitão Comunismo e outros 
apelidos similares.

Acompanharemos dois momentos específicos em que fica clara a posição 
de Sam e que o colocam em rota de colisão com a parcela conservadora dos 
Estados Unidos. O primeiro é quando ele atende a um chamado de uma 
imigrante mexicana que o leva a descobrir uma organização chamada Filhos 
da Serpente, que estava raptando mexicanos que tentavam fazer a travessia 
para os Estados Unidos e utilizando-os como cobaias em experimentos 
genéticos. No meio do deserto, Sam confronta os vilões e eles respondem 
com indignação: “Ora, vejam quem está aqui! Capitão Socialismo chegou 
para salvar o dia!”.

Essa história apresenta uma crítica direta à agenda conservadora do 
então candidato Donald Trump, com seus discursos contra imigrantes. Os 
autores, em números posteriores, mostram como os Filhos da Serpente se 
convertem em uma empresa, a Serpent Solutions, o que parece significar 
que grandes corporações passam a funcionar como vilãs.

Num momento posterior, empresas privadas decidem criar um corpo 
de policiais que são meio humanos/meio robôs, programados para fazer 
cumprir a lei, chamados de Americops (ver Figura 7). Logo começam a 
surgir denúncias de uso excessivo da força contra jovens negros, e um 
outro herói, apropriadamente chamado Rage, intervém durante uma dessas 
abordagens. A tensão aumenta, e protestos começam a ocorrer, com risco 
de um resultado violento. Capitão América aparece e apazigua as coisas 
removendo Rage do local. Eles trocam algumas palavras e Rage acusa Sam 
de estar trabalhando a favor do sistema e contra seus irmãos.

Pouco depois, Rage é incriminado por um roubo que não cometeu e 
recusa ajuda de Sam, mesmo sabendo que seria condenado e iria para a 
cadeia sendo inocente. Sam consegue uma filmagem que inocenta Rage, mas 
o juiz desconsidera isso, afirmando que são evidências obtidas ilegalmente. 
O desfecho disso é que Rage vai preso e morre ao ser espancado na prisão 
por vários criminosos que ele ajudou a encarcerar.

Esses eventos fazem eco à onda de protestos ocorridos nos Estados 
Unidos após denúncias de abusos de policiais, uso excessivo da força e até 
mesmo policiais atirando em negros pelas costas. O debate entre Sam e Rage 
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surge como uma reflexão sobre qual caminho tomar, Sam representando a 
saída diplomática, daqueles que ainda confiam no sistema para regular as 
relações e Rage no polo contrário, dos que creem que têm de tomar a luta 
para si e partir para a ação.

Figura 7 – “Americops”.

A passagem de Sam como Capitão América é, como vimos, carregada 
de discussões complexas e que não apresenta saídas fáceis. O tema do 
racismo é debatido abertamente e é inclusive o motor de todo o arco final 
da história. Acontece que alguns anos antes, em 2003, em uma minissérie 
chamada Truth: red, white and black, os autores Nick Spencer e Daniel 
Acuña resolvem reescrever as origens do Capitão América ao retratar os 
testes feitos com o soro do super-soldado antes que ele fosse injetado em 
Steve Rogers.
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A minissérie apresenta a história de como o soro do super-soldado foi 
testado em soldados negros antes de ter sido aperfeiçoado e utilizado em 
Steve Rogers. A segregação no Exército é um tema amplamente debatido, e 
os personagens frequentemente enfrentam situações de racismo e violência. 
Os testes do soro imperfeito causam a morte de vários soldados negros e 
os que sobrevivem ficam mais fortes, mas, em sua maioria, deformados 
(ver Figura 8).

Figura 8 - O pelotão de soldados negros afetados pelo soro.

Os sobreviventes são enviados para a guerra, executando missões 
secretas. Um a um, todos vão morrendo em combate, até restar apenas 
Isaiah Bradley, que se revolta, rouba um uniforme do Capitão América de 
uma exibição e passa a atuar como o Capitão América Negro (ver Figura 
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9), destruindo bases militares que forneceram os produtos químicos usados 
na fórmula do soro do supersoldado.

Figura 9 - Isaiah Bradley como Capitão América.

A parte final da história se passa no presente, quando Steve Rogers 
investiga sua própria origem e é informado da existência de Bradley, que 
retornou com vida da guerra, foi preso e agora vive com a família, embora 
muito debilitado. Os dois se encontram em uma cena de reconciliação com 
o passado (ver Figura 10).

Boa parte da trama discute o quão próximo eram os ideais de eugenia 
norte-americanos do início do século e os implantados por Hitler. Até mesmo 
o programa do governo que criou o Capitão é apresentado como sendo 
uma colaboração entre os norte-americanos e alemães antes da Segunda 
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Guerra. Isso reforça a narrativa inicial da origem do Capitão, deixando agora 
explícito o que antes ficava apenas insinuado: ele representa o ser humano 
ideal do ponto de vista europeu, ariano6 (Hack, 2009).

Figura 10 - O encontro de Steve Rogers e Isaiah Bradley.

Apesar dos diversos pontos positivos, o final é pouco satisfatório, até 
mesmo ingênuo, apresentando os dois lado a lado, como se fossem compa-
nheiros. Steve segue sua carreira como Capitão, mas Isaiah fica relegado 

6. Movimentos eugenistas eram comuns no início do século XX, que viu o surgimento do 
Ku Klux Klan, e mesmo entre a população em geral cresciam sentimentos de xenofobia 
e racismo. Diversas leis restringiam a entrada de imigrantes, como o Ato de Imigração 
Johnson-Reed, de 1924, que limitava a imigração a uma cota calculada com base na pre-
sença de cidadãos de determinada nacionalidade no país, para manter a homogeneidade 
do povo americano (Dinnerstein & Reimers, 1999).
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às sombras, exatamente como no início da trama. E, nesse sentido, Truth: 
red, white and black parece propagar a versão de que apenas alguns poucos 
norte-americanos são racistas, há aqueles bons, como Steve, que foram 
também manipulados e são também vítimas (Nama, 2011). Mesmo assim, 
representa um passo importante ao inserir retroativamente na história de 
origem do Capitão toda a complexidade do período da guerra, ajudando 
a tornar questionável o ideal nacionalista que inicialmente era veiculado 
pelo Capitão.
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PARATAXE DA MISÉRIA E DES(P)EJO DAS 
PALAVRAS EM "QUARTO DE DESPEJO"1

Rafael Guimarães Tavares da Silva2

Antes de começar, é preciso – aqui – pedir perdão. Pedir perdão por falar 
onde seria necessário antes de tudo calar. Calar... Mas dar a ouvir. Dar a 
ouvir essa voz que buscou desesperadamente ressoar e que foi tantas vezes 
silenciada. E que foi silenciada de forma ainda mais violenta depois de 
um momento de aparente ressonância nacional – apoiada por um frisson 
midiático – apenas para se ver condenada a uma espécie de limbo literário, 
sem direito a qualquer recurso. Ainda assim, os ecos dessa voz continuam 
a vibrar, saindo dos fundos de um quarto de despejo.

Aqui seria preciso retomar a questão que se coloca Spivak (2014), 
em seu incontornável texto: Pode o subalterno falar?, e retomar ainda sua 
contundente resposta: “O subalterno não pode falar. Não há valor algum 
atribuído à ‘mulher’ como um item respeitoso nas listas de prioridades 
globais” (Spivak, 2014, p. 165). E, pensando no caso específico de Carolina 
Maria de Jesus, “pobre, negra e mulher” (Spivak, 2014, p. 110)3, é preciso 
compreendê-la como alguém que está envolvida de três maneiras nessa 
impossibilidade de falar.

1. O presente texto é a primeira versão de um artigo a ser publicado em breve na Revista 
de Estudos Feministas (ainda no prelo).
2. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Contato: gts.rafa@hotmail.com
3. Para detalhes sobre a lógica interseccional segundo a qual diferentes formas de opres-
são se combinam e se potencializam, tal como demonstrado a partir da história social 
estadunidense, conferir Davis (2016).
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Ao falar aqui, estou ciente da ambiguidade de meu gesto: há o risco de 
que eu abafe a voz de Carolina e venha a calá-la justamente por meio daquilo 
que pareceria um gesto de desvelo.4 Assumo o risco, contudo, buscando fazer 
com que meu desvelo – naquilo que torne possível uma leitura atenta de 
um não especialista no assunto – apenas a desvele. Falo, portanto, e assim 
o faço com o intuito de abrir um espaço para que esses ecos se amplifiquem 
e alcancem novos horizontes: horizontes para além daqueles silêncios aos 
quais sua voz tem sido condenada. Pois a decisão de me calar aqui agora, 
deixando passar essa oportunidade para uma interlocução entre ecos de 
diferentes tempos e espaços, seria talvez me associar à lógica que trabalha 
para silenciar sua voz.

Carolina Maria de Jesus nunca pôde falar de fato: desde as recusas 
iniciais a suas obras, passando pela primeira publicação de seus diários – 
com todos os cortes que Audálio Dantas abriu em seu corpus, para evitar 
que “a repetição da rotina favelada” fosse “exaustiva” (Dantas, 1993, p. 3) –, 
até o silêncio a que seus últimos escritos foram submetidos no Brasil, a voz 
de Carolina nunca ressoou livre dos preconceitos que pesavam sobre ela: 
“negra, pobre e mulher”. Repetidamente, a autora via suas palavras serem 
recusadas a toda e qualquer possibilidade de escuta:

16 de junho de 1958.  ... Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. 
Eles respondia-me:

- É pena você ser preta. (Jesus, 1993b, p. 58)

5 de novembro de 1958. ... - Pois é, Toninho, os editores do Brasil não imprime 
o que escrevo porque sou pobre e não tenho dinheiro para pagar. Por isso eu 
vou enviar o meu livro para os Estados Unidos. Ele deu-me varios endereços 
de editoras que eu devia procurar. (Jesus, 1993b, p. 117)

16 de janeiro de 1959. ... Fui no Correio retirar os cadernos que retornaram 
dos Estados Unidos. ... Cheguei na favela. Triste como se tivessem mutilado 
os meus membros. O The Reader Digest devolvia os originais. A pior bofetada 
para quem escreve é a devolução de sua obra. (Jesus, 1993b, p. 135)

4. A lógica ambígua desse gesto foi denunciada com argúcia pela própria Spivak (2014).
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Se a devolução de sua obra é a “pior bofetada” para quem escreve, a 
publicação da obra de uma “negra pobre” só será tornada possível por meio de 
uma efetiva mutilação de seu corpus. O processo de editoração dos primeiros 
diários de Carolina, levado a cabo por Audálio Dantas e responsável por 
deixar frequentes cicatrizes na superfície desse corpo textual – sob a forma 
dos estigmas das reticências (...) –, foi estudado por Elzira Divina Perpétua 
(2014). A estudiosa, analisando os manuscritos originais e cotejando-os 
com o texto que veio a ser efetivamente publicado, tece considerações sobre 
os acréscimos, as substituições e as supressões impostas ao texto por seu 
editor e reflete sobre as motivações por trás disso. Conforme a estudiosa:

As modificações realizadas na transposição dos manuscritos para o livro 
publicado mostram que o projeto de Quarto de despejo realizou-se como um 
ato intencionalmente predeterminado de conferir à publicação um valor de 
representação coletiva da miséria e do abandono do favelado. Para cumprir 
esse objetivo, foi necessário que o editor adaptasse a narradora a um modelo 
de sujeito que convergisse para uma personagem que, além de íntegra, forte, 
resignada e atenta aos problemas da comunidade, fosse também submissa, 
passiva, sem capacidade de julgamento, sem liberdade interior – enfim, produto 
e não produtora de um destino. Esse perfil de Carolina é que teria guiado o 
editor às inumeráveis modificações do original, das quais apresentamos uma 
amostra. (Perpétua, 2014, p. 167)

A amostra de modificações apresentadas pela estudiosa sugere que o 
editor suprimiu passagens de efusão lírica, de manifestação do bem-estar 
em plena miséria, de conhecimento do cânone filosófico (como sugerem 
menções a Sócrates e ao valor da palavra contra a violência), entre outras, 
para conformar a imagem de uma autora da favela – tal como delineada a 
partir de sua obra autobiográfica – ao horizonte de expectativa do público 
a esse respeito. Trata-se, portanto, de restringir a expressividade de um 
sujeito subalterno àquilo que se espera de sua posição subalterna.

Aqui, seria importante ressalvar que essas observações não são uma 
acusação ao trabalho específico de Audálio Dantas, mas à lógica do próprio 
sistema (literário e social). Levando em conta os depoimentos de Carolina 
a esse respeito, o trabalho de seu editor parece ter visado questões práticas 
e, por mais que suas opções sejam altamente questionáveis, obteve sucesso 
na campanha publicitária responsável por fazer com que sua voz ressoasse 
num primeiro momento (Perpétua, 2014). Alguns estudos debruçaram-se 
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sobre essa primeira recepção, cotejando-a com o que se sucedeu com suas 
obras seguintes no Brasil e no mundo, a fim de explicar uma série de discre-
pâncias.5 De acordo com Marisa Lajolo,

[s]em suporte prolongado na mídia e sem nenhum apoio nas malhas centrais 
do sistema literário, os livros de Carolina Maria de Jesus, com exceção de 
Quarto de despejo, foram fracasso de crítica e de público, embora a escritora 
continuasse despertando grande interesse no exterior. (Lajolo, 2011, pp. 441-442)

Em que pese a quantidade de traduções e publicações em torno de 
sua obra no estrangeiro, além de efêmeras retomadas também nos estudos 
acadêmicos no Brasil, a recepção nacional de Carolina foi pautada mais pelo 
silêncio ou pela tentativa de deslegitimação do que por uma escuta de fato 
(Sousa, 2012). Mesmo em muitas das vezes em que foi lida com um olhar 
a princípio favorável, a recepção que certos críticos ofereceram à sua obra 
se deu na chave de seu valor testemunhal – chamando atenção à dimensão 
documental de seu texto –, em detrimento de seu valor propriamente esté-
tico, como se houvesse uma incompatibilidade entre esses aspectos (Sousa, 
2012). Nesse sentido, críticos como Marilene Felinto e Wilson Martins – 
acusando a escassez de valor literário nas obras de Carolina –, assim como 
Roberto DaMatta – respondendo a essas acusações com uma demonstração 
da importância social de um testemunho literário como o de Carolina –, 
divergem antes de tudo na concepção de literariedade por trás de suas 
críticas.6 Aqui é importante salientar que não há crítica literária sem um 
critério – ou seja, sem um valor a partir do qual será pautado o seu juízo 
estético – e não há critério que não pressuponha toda uma concepção teórica 
acerca do objeto literário. Em outras palavras, não há crítica sem teoria.

Para simplificar um pouco essa discussão, cito aqui os cinco elementos 
básicos sugeridos por Antoine Compagnon (2010) como constitutivos de 
toda teoria literária, a fim de retomá-los e desdobrá-los numa possível 
leitura crítica do Quarto de despejo: a autora, o livro, o leitor, a língua e 
o referente. Acrescentaria ainda a dimensão editorial do livro. Acredito 
que uma crítica literária efetiva deva contemplar – em seu jogo infinito 
de desdobramentos – pelo menos esses seis aspectos da obra literária a 
fim de propor uma leitura justa do texto que tem diante de si. É inevi-
tável que o intérprete valorize algumas dimensões mais do que outras – 

5. Conferir Lajolo (2011, pp. 439-444); Sousa (2012, pp. 55-78); Perpétua (2014, pp. 39-135).
6. Para detalhes desse debate, conferir Sousa (2012, pp. 75-78).
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segundo suas próprias opções estéticas, éticas e epistemológicas –, mas é 
sempre interessante explicitar suas razões para tal.

Sobre a autora, minhas breves considerações acerca de sua condição de 
subalterna indicam a importância desse elemento para aquilo que pretendo 
dar a ver ao longo deste texto. Levando em conta as discussões sobre o lugar 
de fala, a autobiografia e a literatura de testemunho, acredito que o elemento 
biográfico seja crucial para a compreensão do discurso de Carolina Maria 
de Jesus. Ele é tematizado em inúmeras passagens de sua obra e articula 
outros elementos literários, como a edição e a recepção que lhe foram dadas 
(qual visto acima), além dos referentes do mundo abordados por ela e seu 
trabalho com a linguagem.

Acerca dos referentes a partir dos quais a autora parte para tecer sua 
narrativa, é possível resumi-los na expressão lapidar usada por ela durante 
uma entrevista: “Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados” (Jesus, 
1993a, p. 171). Os referentes de sua obra, relacionados à vida da autora e ao 
mundo em que viveu, são explicitados de forma ainda mais significativa 
numa expressão empregada em seu diário, quando ela afirma o seguinte 
(em 28 de maio de 1959): 

A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E 
nós quando estamos no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu. 
A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde 
eu moro. (Jesus, 1993b, p. 147) 

Há, portanto, uma aspiração de fazer coincidir a vida da autora, seu 
mundo e seu livro. Um desdobramento dessa aspiração tem lugar numa cons-
trução típica do livro de Carolina. Por falta de expressão melhor sou levado 
a compreendê-la como uma espécie de “parataxe da miséria”. Desenvolvo 
aqui um conceito a partir de Adorno, proposto em sua leitura da poesia de 
Hölderlin, ao destacar a importância da materialidade da linguagem desse 
poeta para questionar tanto os pressupostos de uma unidade entre forma e 
sentido quanto a existência de uma hierarquia entre sujeito e objeto. Nesse 
sentido, a aposição de diferentes elementos no interior de uma estrutura 
paratática – isto é, no interior de uma construção coordenada (e não subor-
dinada) – leva a um questionamento formal das hierarquias tradicionais 
do pensamento hegemônico. Na formulação de Adorno (1997):

Seja segundo a intenção de Hölderlin, seja segundo as próprias coisas, o 
sacrifício do período foi levado ao grau mais extremo. Poeticamente, isso 



200 

representa o sacrifício do próprio sujeito legislador. Com isso, em Hölderlin, 
o movimento poético transtorna pela primeira vez a categoria do sentido. Pois 
o sentido constitui-se através da expressão linguística da unidade sintética. 
(p. 477, tradução nossa)7

Em Hölderlin, esse questionamento da prioridade do sentido se dá por 
meio de um enlouquecimento da sintaxe, abrindo assim a possibilidade de 
que a própria linguagem expresse o sujeito. Em Carolina Maria de Jesus, a 
miséria experimentada pela autora não é apenas tematizada pela linguagem 
empregada em sua narrativa, mas, penetrando a própria linguagem, abole as 
categorias tradicionais do pensamento e leva a uma aposição de elementos 
disparatados dessa realidade miserável no interior de uma estrutura para-
tática. Consideremos a seguinte passagem:

31 de dezembro de 1958. ... A favela está agitada. Os favelados demonstram 
jubilo porque findaram um ano de vida.
Hoje uma nortista foi para o hospital ter filhos e a criança nasceu morta. Ela 
está tomando soro. A sua mãe está chorando, porque ela é filha única.
Tem baile na casa do Vitor. (Jesus, 1993b, p. 131)

A parataxe da miséria diz respeito não apenas à abolição das hierar-
quias entre os elementos responsáveis por subordinar certos argumentos 
norteadores de uma proposição, mas também à aposição sem ordem aparente 
de elementos disparatados da miséria imperante – formando um catá-
logo de desgraças e pequenas alegrias –, além de um emprego livre dos 
tempos verbais (presente, passado e futuro). É de se notar que – mesmo 
se a impressão de parataxe da miséria tiver sido, em certa medida, criada 
pelas próprias intervenções editoriais de Audálio Dantas8 – o efeito de uma 

7. No original: “Das veranlaßte, sei‘s in Hölderlins Absicht, sei‘s lediglich aus der Sache 
heraus, das Opfer der Periode bis zu einem Äußersten. Es vertritt dichterisch das des ge-
setzgebenden Subjekts selbst. Mit ihm erschüttert in Hölderlin die dichterische Bewegung 
erstmals die Kategorie des Sinnes. Denn dieser konstituiert sich durch den sprachlichen 
Ausdruck synthetischer Einheit”.
8. A perda de coerência do texto é um dos efeitos das intervenções editoriais de Audálio 
Dantas, como nota Perpétua (2014): “As transformações mais comprometedoras no que 
tange à construção de uma imagem da narradora de Quarto de despejo na transposição do 
manuscrito para o livro referem-se às supressões, que acabam por subtrair informações 
importantes à coerência do discurso de Carolina e sobretudo à construção de sua imagem. 
Além das supressões que ocorrem pela intenção de composição da personagem, algumas 
parecem não obedecer a um fim prefixado. Em ambos os casos, com ou sem finalidade 
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aposição de elementos disparatados da miséria encontra-se na forma em 
que o próprio texto veio a ser publicado e ajuda a explicitar o que está em 
jogo na interseção entre a biografia da autora, o livro, o referente e o editor.

Em todo caso, a própria estrutura do gênero literário empregado na 
obra acentua a parataxe da miséria. Conforme Marisa Lajolo (2011):

A estrutura fragmentada do diário – particularidade do gênero – parece reforçar 
a redundância das cifras de uma aritmética simples de adição e subtração, 
que configura o relato das carências cotidianas, miúdas e graúdas, dentre as 
quais a fome e a comida adquirem perfil de experiência estética. Na sucessão 
de registros, as cifras mencionadas vão tendo alterado seu sentido de mera 
denotação contábil, adquirindo valor conotativo que expressa, em sua aparente 
frieza e objetividade, a subjetividade das vidas que por elas se medem. (p. 443)

A contabilidade da vida miserável de Carolina e dos demais moradores 
da favela sugere a falta de valor dos diversos elementos que a compõem: 
intercambiáveis pelos poucos tostões que são obtidos por uma labuta diária 
para catar papel e ferro, comida, roupa, eletricidade e outras coisas parecem 
indicar a mais indiferente fungibilidade dessas existências numa espécie de 
morte em vida. Conforme as palavras da própria autora: 

7 de junho de 1958. ... Eu e a Vera fomos catar papel. Passei no Frigorifico 
para pegar linguiça. Contei 9 mulheres na fila. Eu tenho a mania de observar 
tudo, contar tudo, marcar os fatos.
Encontrei muito papel nas ruas. Ganhei 20 cruzeiros. Fui no bar tomar uma 
media. Uma para mim e outra para a Vera. Gastei 11 cruzeiros. Fiquei catando 
papel até as 11 e meia. Ganhei 50 cruzeiros. (Jesus, 1993b, p. 48)

Como se vê, a parataxe da miséria tem entre seus elementos essa 
contabilidade miúda e constante que também abole as hierarquias entre 
as diferentes prioridades para a manutenção da vida: alimentação, vestuário, 
moradia e transporte, esses diferentes aspectos desfilam durante muitas 
páginas, elaborando o cálculo de quantos cruzeiros são necessários para 
que a vida, mesmo nas mais precárias condições, ainda se mantenha. E 
essa precariedade está presente também na permanência de restos que se 
recusam a desaparecer: migalhas de comida, trapos de roupa, pedaços de 
casa, todas as coisas adquirem uma resistência material própria e – mesmo 

determinada, muitas dessas supressões parecem ter efeito desestruturante com relação à 
montagem final do texto” (p. 158).
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quando apodrecem – passam a fazer parte de uma realidade para além da 
qual haviam sido inicialmente projetadas. 

Esse mesmo conteúdo de uma parataxe da miséria também é respon-
sável por dar forma a uma dicção muito própria, na qual certos arcaísmos 
e preciosismos de linguagem – resgatados de livros velhos e publicações 
antigas – ganham certa permanência e passam a conviver com um registro 
cotidiano da linguagem oral e informal. Tal arranjo é responsável por colocar 
esses registros linguísticos em pé de igualdade no interior de seu discurso, 
abolindo as distinções estritas entre uma linguagem formal elevada e sua 
manifestação informal, rebaixada. Retomando aqui, mais uma vez, as pala-
vras de Lajolo (2011):

Os registros são vazados numa linguagem cuja peculiaridade vai além das cifras: 
infrações da gramática e da ortografia convivem com um léxico alambicado, 
que se marca pelo preciosismo fora de moda, na moldura de uma narração 
desataviada, de frases curtas e imagens que dão concretude à visão de mundo 
que exprimem. Encontra-se assim em Quarto de despejo um texto mestiço, 
onde convive o rebuscamento do palavreado às vezes raro com infrações 
comezinhas das normas gramaticais. (p. 443)

O caráter “mestiço” dessa obra é responsável por grande parte de sua 
estranheza: referências bíblicas e clássicas misturam-se com a narrativa 
das misérias cotidianas; alusões a figuras públicas da política de então se 
confundem na perspectiva da narradora com os atos e os fatos da vida na 
favela. Carolina Maria de Jesus introduz um estranhamento radical com 
relação àquilo que habitualmente se julga ser a língua, qual seja, mera porta-
dora de sentido, mero instrumento de comunicação.9 A obra de Carolina 
significa-se para além de um centro que regule seu sentido, transbordando 
em direção tanto às ambiguidades da realidade social de que trata, quanto 
ao hibridismo da linguagem que ela emprega para retratá-la. Retomo aqui 
as palavras de Julia Kristeva (1974), no que tange a essa dupla injunção entre 

9. Ainda que eu não adote a teoria formalista de Julia Kristeva, sua formulação sobre a im-
portância do estranhamento para o desenvolvimento de uma certa concepção de literatura 
pode ser aqui citada com proveito: “O ato chamado literário, por não admitir a distância 
ideal em relação àquilo que significa, introduz o estranhamento radical relativamente ao 
que se julga ser a língua – um portador de sentido. Estranhamente próxima, intimamente 
estranha à matéria de nossos discursos e de nossos sonhos, a ‘literatura’ nos parece, hoje, 
ser o ato mesmo que apreende como a língua funciona e indica o que ela amanhã, tem o 
poder de transformar.” (Kristeva, 1974, pp. 9-10).
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linguagem e sociedade, pois acredito ser possível aplicá-las ao que acontece 
no texto de Quarto de despejo:

Transformando a matéria da língua (sua organização lógica e gramatical), 
para aí transportando a relação das forças sociais da cena histórica (em seus 
significados regulados pela situação do sujeito do enunciado comunicado), 
o texto se liga – se lê – duplamente em relação ao real: à língua (alterada e 
transformada) e à sociedade (com cuja transformação se harmoniza). ... O 
texto está pois, duplamente orientado: para o sistema significante no qual se 
produz (a língua e a linguagem de uma época e de uma sociedade precisa) e 
para o processo social do qual participa enquanto discurso. (p. 12)

Exemplos dessa dupla injunção no interior do jogo intertextual traba-
lhado por Carolina abundam em sua obra, mas acredito ser o suficiente 
citar aqui apenas alguns exemplos:

5 de novembro de 1958. ... Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalem: 
- “Não chores por mim. Chorae por vós” – suas palavras profetisava o governo 
do senhor Juscelino. Penado de agruras para o povo brasileiro. Penado que 
o pobre há de comer o que encontrar no lixo ou então dormir com fome. 
(Jesus, 1993b, p. 117)

25 de dezembro de 1958.  ... Na minha opinião os atacadistas de São Paulo estão 
se divertindo com o povo igual os Cesar quando torturava os cristãos. Só que 
o Cesar da atualidade supera o Cesar do passado. Os outros era perseguido 
pela fé. E nós, pela fome!
Naquela epoca, os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo.
Mas nós não podemos deixar de comer. (Jesus, 1993b, p. 129)

E entre os exemplos desse mesmo expediente intertextual, recorrendo 
agora a alusões às figuras públicas de então:10

14 de junho de 1958. ... Que dilema triste para quem presencia. As pobres 
querendo ganhar. E o rico não queria dar. Ele dá só os pedaços de bolacha. E 
elas saem contentes como se fossem a Rainha Elisabethe da Inglaterra quando 
recebeu os treze milhões em joias que o presidente Kubstchek lhe enviou como 
presente de aniversario. (Jesus, 1993b, p. 56)

10. Valeria a pena citar ainda Jesus (1993b, pp. 92-93).



204 

O texto de Carolina torna-se um terreno em que vários aspectos de sua 
linguagem e da sociedade, vistos de sua perspectiva, convivem da forma 
mais disparatada – ou seja, segundo uma parataxe da miséria –, vendo-se 
atravessado por diferentes vozes e enunciados de diferentes tradições 
(bíblica, clássica, popular e midiática). Esses elementos são organizados 
segundo a perspectiva de uma narradora que coincide com a da própria 
autora, embora a miséria de sua existência – tanto da narradora quanto da 
autora – impeçam uma hierarquização estanque desses elementos: seu jogo 
disparatado evidencia com isso os dilemas que a vida miserável dá a ver.

Outro desdobramento da parataxe da miséria revela-se no livro 
de Carolina a partir daquilo que poderia ser chamado – num primeiro 
momento – de lógica do despejo. Trata-se da compreensão e da exposição 
de um mecanismo cujos reflexos no livro são bastante claros, tendo impli-
cações para muito do que acontece e do que é narrado, sendo interessante 
ressaltar que os desdobramentos dessa lógica são tanto sociais quanto 
linguísticos, psicanalíticos e jurídicos (embora eu vá concentrar-me aqui 
mais em sua dimensão social). Um esboço esquemático dessa lógica do 
despejo seria o seguinte: as violências são sempre despejadas contra grupos 
hierarquicamente inferiores (ou, no mínimo, de mesmo status social), 
desenvolvendo um complexo mecanismo de transferência da violência 
entre os diferentes grupos da sociedade.

No alto desse arranjo piramidal, o grupo dos políticos é aquele que 
trama o maior número de violências, mentiras e enganos, sem se preocupar 
diretamente com o resultado de suas ações, pois se encontra muito distante 
do resto da população: tal é o caso do deputado Dr. Contrini, do deputado 
Francisco Franco e da deputada Conceição da Costa Neves. Ainda que 
Carolina Maria de Jesus (1993b) afirme que o povo tem consciência do 
engodo por trás das eleições e de todo o esquema político,11 a narradora 
constata sua impotência para mudar de fato a situação:

31 de outubro de 1958. ... O Povo está dizendo que o Dr. Adhemar elevou as 
passagens para vingar do povo porque lhe preteriram nas urnas. 

11. É de se notar aqui o emprego de outra imagem clássica para a construção de seu argu-
mento: “... Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros 
deputados. Alguns nomes já são conhecidos. São reincidentes que já foram preteridos nas 
urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece 
de quatro em quatro anos” (Jesus, 1993b, p. 39).
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Quando cheguei em casa os filhos já estavam em casa. Esquentei a comida. 
Era pouca. E eles ficaram com fome.

... Nos bondes que circulam vai um policial. E nos onibus tambem. O povo não 
sabe revoltar-se. Deviam ir no Palacio do Ibirapuera e na Assembléia e dar uma 
surra nestes politicos alinhavados que não sabem administrar o país. (p. 114)

O grupo seguinte, agora mais ainda restrito a homens opressores (em 
geral, brancos), inclui policiais, religiosos, intelectuais, o pai da Vera, além 
do próprio Audálio Dantas, repórter responsável pela publicação e edição 
dos primeiros livros de Carolina. Embora esse grupo ainda faça parte dos 
privilegiados que cometem suas violências sem ter que temer quaisquer 
consequências pesadas, já existe alguma proximidade entre eles e a sociedade 
retratada em Quarto de despejo. Essa proximidade é tanto para bem quanto 
para mal, pois esse grupo não se esconde por trás da mesma barreira que 
o grupo dos políticos.

Antes de sugerir o retrato que a narradora faz de cada um desses 
subgrupos, convém notar a consciência aguda que ela demonstra sobre o 
processo histórico de predominância masculina:

7 de junho de 1958. ... Quando eu era menina o meu sonho era ser homem 
para defender o Brasil porque eu lia a Historia do Brasil e ficava sabendo que 
existia guerra. Só lia os nomes masculinos como defensor da patria. Então 
eu dizia para a minha mãe:
- Porque a senhora não faz eu virar homem? (Jesus, 1993b, p. 48)

15 de agosto de 1958. ... O povo estava esperando o Anselmo aparecer para lhe 
expancar. Reuniram homens e mulheres para o bate-fundo.
... Ouvi dizer que o Anselmo pulou a cerca e saiu pelo fundo. Eu disse que eu 
queria ser homem, porque assim eu podia quebrar e bater. Então um homem 
respondeu:
- Eu queria ser mulher, mas só de dia.
E todos sorriram. (Jesus, 1993b, p. 99)

Carolina aspira à condição de sujeito histórico ativo – papel que estava 
(e ainda está em larga medida) reservado como imposição de um ilegítimo 
privilégio social masculino. Isso não a impede, contudo, de compartilhar de 
uma série de preconceitos misóginos que eram (e ainda são) socialmente 
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vigentes: as mulheres como tagarelas, traiçoeiras e provocantes.12 Esse 
comportamento faz parte também da lógica do despejo, como se há de 
ver na sequência do argumento. 

Por ora, basta retomar aqui alguns exemplos da perspectiva de Carolina 
sobre o domínio exercido pelos subgrupos ou indivíduos pertencentes 
ao grupo histórico-socialmente privilegiado dos homens opressores. Eles 
incluem policiais:13

11 de agosto de 1958. ... Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um 
preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil 
que espancou um preto e amarrou numa arvore. O guarda civil é branco. E 
há certos brancos que transforma preto em bode expiatorio. Quem sabe se 
guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime 
da chibata? (Jesus, 1993b, p. 96)

Eles incluem também certos grupos religiosos. Os mais frequentes 
são os padres e freis católicos, frequentemente acusados de hipocrisia pela 
narradora do diário.14 Há também os crentes, cujo conservadorismo moral 
é enaltecido numa ocasião por Carolina (Jesus, 1993b), embora seja motivo 
para um trocadilho sexual – entre “crente” e “quente” – em outra (Jesus, 
1993b, p. 96). Finalmente, os espíritas aparecem representados como pessoas 
verdadeiramente dispostas a amainar o sofrimento dos pobres, por meio 
de doações efetivas.15

Sobre os intelectuais, filmando as proezas do Promessinha na favela, 
muito pouco é afirmado. Eles são representados como gente de boa vida, 
embora se prestem à admiração e a certo orgulho por parte de Carolina, 
quando ela afirma:

13 de agosto de 1959. ... Admirei a polidez dos artistas da Vera Cruz. É 
uma companhia cinematografica nacional. Merece deferencia especial. 
Permaneceram o dia todo na favela. A favela superlotou-se. E os visinhos 

12. A título de exemplo: “11 de junho de 1958. ... Já faz seis meses que eu não pago a agua. 
25 cruzeiros por mês. E por falar na agua, o que eu não gosto e tenho pavor é de ir buscar 
agua. Quando as mulheres aglomeram na torneira, enquanto esperam a sua vez para 
encher a lata vai falando de tudo e de todos” (Jesus, 1993b, p. 51). Para outras passagens, 
conferir Jesus (1993b, p. 80; p. 81; p. 83; p. 97; p. 130; p. 157).
13. Outro exemplo seria ainda Jesus (1993b, p. 68).
14. Entre outras passagens: Jesus (1993b, p. 76; p. 124; p. 126).
15. Pelo menos em três ocasiões, Jesus (1993b, p. 10; p. 89; p. 128).
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de alvenaria ficaram comentando que os intelectuais dão preferencia aos 
favelados. (Jesus, 1993b, p. 166)

Ainda no grupo de homens opressores, encontram-se o pai da Vera 
e o próprio Audálio Dantas. Uma profunda ambiguidade perpassa ambas 
as relações entre esses homens e Carolina. No que diz respeito ao primeiro 
deles, é certo que ele e Carolina têm um envolvimento afetivo, sendo possível 
que seu envolvimento sexual ainda se mantenha,16 embora o descaso com 
que ele a trata e a exigência de que seu nome não seja revelado no diário 
constituam motivos para problemas financeiros e incômodos para a escri-
tora.17 Audálio Dantas é um caso ainda mais complicado, pois, uma vez que 
esteve envolvido no processo de edição do texto publicado, sua imagem na 
obra foi resultado também de suas próprias intervenções textuais.18 Em todo 
caso, Carolina afirma o seguinte: “tem hora que eu odeio o reporter Audálio 
Dantas” (Jesus, 1993b, p. 109). Contudo, pouco depois, também chega a se 
mostrar agradecida por seus esforços para publicar sua obra (Jesus, 1993b).

Dentro do grupo dos opressores (em geral, brancos), retratados como 
bem de vida, ainda que tendo algum contato com a realidade da favela, cabe 
citar agora o grupo das mulheres. Embora não tenham tanta influência 
quanto os homens, elas parecem usufruir de uma mesma imunidade com 
relação à miséria da favela e gozam da mesma possibilidade de interferir 
nela (para bem ou para mal). Dentre aquelas que interferem para bem na 
vida de Carolina, estão a senhora Alice, a dona Guilhermina, a senhora 
Julita ou a repórter loira que tenta obter um auxílio para a escritora.19 Mas 
há também muitas que se dedicam a perpetrar atos de violência a fim 
de certificar-se da manutenção de uma exclusão social que implica na 
permanência de uma lógica do despejo: só isso justifica que algumas deem 
verdadeiros “presentes envenenados” para os que estão socialmente abaixo 
delas.20 É o que fica claro quando a narradora afirma:

16. Como sugerem as menções ao fato de que o homem daria dinheiro para os filhos de 
Carolina a fim de que os dois ficassem sozinhos (Jesus, 1993b, p. 150; p. 156).
17. Nas palavras da própria Carolina: “12 de agosto de 1959. ... O pai da Vera sempre me 
pede para eu não por o nome dele no jornal. Que ele tem varios empregados e não quer 
ver o nome propalado. Mas ele não contribui para eu ocultar o seu nome. Ele está bem 
de vida e dá só 250 cruzeiros para a Vera. Ele só aparece quando eu saio nos jornais. Vem 
saber quanto eu ganhei” (Jesus, 1993b, p. 165).
18. Para detalhes desse processo, conferir Perpétua (2014, pp. 201-215).
19. Conferir, respectivamente, Jesus (1993b, p. 27; p. 89; p. 118; p. 151).
20. Para outros exemplos, conferir Jesus (1993b, p. 50; p. 90).
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14 de junho de 1958. ... Outra mulher reclamava que passou numa casa e 
pediu uma esmola. A dona da casa mandou esperar ... A mulher continuou 
dizendo que a dona da casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Ela não quiz 
abrir o embrulho perto das colegas, com receio que elas pedissem. Começou 
pensar. Será um pedaço de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, 
a primeira coisa que fez, foi desfazer o embrulho porque a curiosidade é 
amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho viu que eram ratos mortos.
Tem pessoas que zombam dos que pedem. (Jesus, 1993b, p. 55)

Como se vê, essa possibilidade de ação do grupo das mulheres opressoras 
no interior da lógica do despejo comporta a manutenção dessa mesma 
lógica no interior dos limites estritos de seu arranjo social. Na sequência, 
há o grupo dos homens subalternos: negros, judeus, nortistas e ciganos. 
Todos são vítimas de uma ou mais formas de violência e encontram-se 
em situação social fragilizada, embora – conforme a lógica do despejo – 
sejam igualmente responsáveis por despejar esses atos de violência contra 
os demais grupos de status social inferior ou igual ao deles. Apenas isso 
explica formulações como estas:

14 de setembro de 1958. ... Hoje é o dia da pascoa de Moysés. O Deus dos 
judeus. Que libertou os judeus até hoje. O preto é perseguido porque a sua 
pele é da cor da noite. E o judeu porque é inteligente. Moysés quando via 
os judeus descalços e rotos orava pedindo a Deus para dar-lhe conforto e 
riquesas. É por isso que os judeus quase todos são ricos.
Já nós os pretos não tivemos um profeta para orar por nós. (Jesus, 1993b, pp. 
107-108)

29 de junho de 1958. ... Deu-se uma confusão tremenda. Os nortistas falavam 
e eu não entendia nada. Se no Norte deles for assim, o Norte deve ser horro-
roso. (Jesus, 1993b, p. 68)

23 de novembro de 1958. ... Preparei uns ferros para ir vender no deposito 
de ferro velho. Dei duas viagens. Ganhei 178 cruzeiros. Telefonei para as 
Folhas para mandar uns reporteres na favela para expulsar uns ciganos que 
estão acampados aqui. Eles jogam excrementos na rua. As pessoas que reside 
perto dos ciganos estão queixando que eles falam a noite toda. E não deixam 
ninguem dormir. Eles são violentos e os favelados tem medo deles. Mas eu 
já preveni que comigo a sopa é mais grossa.
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Devido as mocinhas ficar nuas, os vagabundos ficam sentados perto do 
barracão, observando-as. O diabo é que se alguem agredi-las os ciganos 
revoltam. Mas a nudez delas excita. Parece que já estou vendo um bate-fundo 
de cigano com favelado.
Mil vezes os nossos vagabundos do que os ciganos. (Jesus, 1993b, pp. 122-123)

Como se vê a partir dessas passagens, vigora aí a noção de que a violência 
sofrida por esses grupos subalternos – advinda em grande parte da predomi-
nância social dos brancos21 – é mutuamente despejada uns sobre os outros. 
E, ainda que os negros apareçam de uma perspectiva mais positiva do que 
os demais subgrupos, isso se deve antes a uma identificação da própria 
narradora do que à sugestão de que eles adotassem práticas distintas dos 
outros. Em todo caso, o grupo dos homens subalternos é extremamente 
próximo – para bem e para mal – daquele formado pelas mulheres subal-
ternas: nessa relação surge a possibilidade de um sentimento tenro de amor 
e de carinho,22 mas é a partir daí também que acontecem as mais cotidianas 
manifestações de violência.

A violência masculina contra a mulher é tematizada frequentemente 
por Carolina – para quem mais vale a vida miserável de mulher solteira do 
que a vida dolorida de mulher casada23 – e, ainda que a perspectiva adotada 
nem sempre seja favorável à vítima da violência, a autora está consciente da 
posição ocupada pelas mulheres subalternas na lógica do despejo:

26 de julho de 1959. ... Era 19 horas quando o senhor Alexandre começou a 
brigar com a sua esposa. Dizia que ela havia deixado seu relogio cair no chão 
e quebrar-se. Foi alterando a voz e começou a espancá-la. Ela pedia socorro. 
Eu não imprecionei, porque já estou acostumada com os espetaculos que 
ele representa. A Dona Rosa correu para socorrer. Em um minuto, a noticia 
circulou que um homem estava matando a mulher. Ele deu-lhe com um ferro 

21. Em outra passagem, a narradora especifica o seguinte: “21 de agosto de 1958. ... Fiz 
café e mandei os filhos lavar-se para ir na escola. Depois saí e fui catar papel. Passei 
no Frigorifico e a Vera foi pedir salsicha. Ganhei só 55 cruzeiros. Depois voltei e fiquei 
pensando na minha vida. O Brasil é predominado pelos brancos. Em muitas coisas eles 
precisam dos pretos e os pretos precisam deles” (Jesus, 1993b, p. 102).
22. As manifestações afetivas de Carolina são escamoteadas no texto, mas algumas pas-
sagens onde elas se dão a ver seriam Jesus (1993b, p. 119; p. 137; p. 148).
23. Esse ponto de vista é defendido, pelo menos, nas seguintes passagens (nas quais a 
violência masculina contra a mulher está muitas vezes em pauta), Jesus (1993b, p. 14; p. 
20; p. 44; p. 69; p. 77; p. 119).
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na cabeça. O sangue jorrava. Fiquei nervosa. O meu coração parecia a mola 
de um trem em movimento. Deu-me dor de cabeça. (Jesus, 1993b, p. 162)

O último grupo no interior dessa lógica do despejo é composto por 
crianças e animais. Vítimas da violência de todos os demais grupos, inclu-
sive das mulheres subalternas, tanto as crianças quanto os animais são 
aqueles que mais frequentemente sofrem, embora sejam os menos capazes 
de infligir sofrimento aos outros. Embora a própria narradora participe da 
lógica do despejo em alguns momentos,24 na maior parte do tempo ela se 
apieda das condições infantil e animal – sentindo inclusive certa empatia 
com elas.25 Aqui, porém, basta citar duas passagens e acredito explicitar de 
vez o funcionamento da lógica do despejo:

23 de junho de 1958. ... Passei no açougue para comprar meio quilo de carne 
para bife. Os preços eram 24 e 28. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. 
O açougueiro explicou-me que o filé é mais caro. Pensei na desventura da 
vaca, a escrava do homem. Que passa a existencia no mato, se alimenta com 
vegetais, gosta de sal mas o homem não dá porque custa caro. Depois de 
morta é dividida. Tabelada e selecionada. E morre quando o homem quer. 
Em vida dá dinheiro ao homem. E morta enriquece o homem. Enfim, o 
mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com estas 
desorganizações. (Jesus, 1993b, p. 63)

1 de julho de 1958. ... O baiano esposo de dona Zefa é meu vizinho e veio 
queixar-se que o José Carlos lhe aborrece. O que eu sei é que com tantos 
baianos na favela os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser 
superior pela força. Para ficar livre deles os favelados fazem um sacrificio e 
compram um terreno e zarpam-se. Eu disse-lhe:
- Teus filhos tambem aborrece-me. Abre as minhas gavetas e o que eles 
encontram carregam.
- Eu não sabia disso.

24. Nas passagens em que se volta contra os gibis lidos por seu filho, João José, por exemplo. 
Conferir Jesus (1993b, p. 112; p. 117). 
25. A título de exemplo, o que ela afirma sobre a situação das crianças, Jesus (1993b, p. 13; 
p. 70; p. 72). Sobre a situação dos animais (inclusive como padrão para se pensar a situação 
do subalterno), Jesus (1993b, p. 55; p. 63; p. 104; p. 114; p. 115; p. 144; p. 163). A questão da 
animalidade é muito presente na obra de Carolina.
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E nem ia saber porque eu não faço reclamações de crianças. Porque eu gosto 
das crianças.
... Aqui reside uma nortista que é costureira. Eu gostava muito dela. Lhe 
favorecia no que eu podia. Um dia o meu filho José Carlos estava brincando 
perto da casa dela e ela jogou-lhe agua. No outro dia veio um caminhão jogar 
abacaxi podre aqui na favela e eu perguntei a ela porque havia jogado agua 
no meu filho.
- Eu joguei fria. Mas se ele me aborrecer outra vez eu quero jogar é agua 
quente com soda para ele não enchergar mais e não aborrecer mais ninguem.
A minha simpatia pela dona Chiquinha arrefeceu. ... No outro dia a dona 
Chiquinha veio perguntar se eu queria brigar com ela que ela ia buscar a 
peixeira. Não lhe dei confiança. (Jesus, 1993b, p. 70)

Nos diários de Carolina, contudo, a lógica do despejo não termina 
com a constatação de uma situação social inexorável contra a qual não 
seria possível se revoltar a fim de modificá-la. Ainda que esses momentos 
de reversão da lógica do despejo sejam raros, a consciência que a narradora 
tem do poder transformador das palavras – seja por meio da escrita, seja 
por meio da voz –, em sua expressão dos desejos mais profundos de um 
sujeito, guia seu processo gradual de subjetivação e atuação direta sobre 
as estruturas sociais dessa lógica perversa. Ao retomar a escrita de seus 
diários, após quase três anos de interrupção, Carolina anota o seguinte:

2 de maio de 1958. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o 
meu diario. Mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo.
... Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com 
mais atenção. Quero enviar um sorriso amavel as crianças e aos operarios. 
(Jesus, 1993b, p. 25)

Carolina revela-se alguém que acredita no poder transformador das 
palavras – na capacidade de reverter a lógica do despejo por meio delas 
– e não se cansa de propalar a força da escrita.26 É certo que, de uma pers-
pectiva pessoal, as palavras são as armas com que Carolina há de lutar 
por seu destino excêntrico,27 contudo, mesmo de uma perspectiva geral, 

26. Algumas das passagens são as seguintes, Jesus (1993b, p. 19; p. 35; pp. 43-44; p. 54).
27. É o que se evidencia quando ela anota o seguinte no dia 2 de junho de 1958: “O senhor 
Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Mas eu não quero porque já estou na 
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as palavras são o meio para a transformação de toda a realidade. Tal é a 
possibilidade que ela sugere quando, em 28 de junho de 1958, depois de 
ter lido no jornal sobre a prisão de Zuza, um político mau-caráter, afirma 
o seguinte: “Eu disse a Zuza que ele ia sair no jornal. Eu ouvi um senhor 
dizendo que o Zuza era malandro. Mas foi as pragas das mães que gastaram 
dinheiro e não ganharam nada que pegou igual o visgo” (Jesus, 1993b, p. 
67). A mesma dimensão quase mágica da palavra manifesta-se também no 
incidente em que a maldade de uma mulher opressora acaba se voltando 
contra ela própria:

8 de junho de 1958. ... Uma tarde de terça-feira. A sogra de Dona Ida estava 
sentada e disse: 
- Podia dar uma enchente e arrazar a favela e matar estes pobres cacetes. 
Tem hora que eu revolto contra Deus por ter posto gente pobre no mundo, 
que só serve para amolar os outros.
A Tina da Dona Mulata, quando soube que a sogra da Dona Ida pedia a Deus 
para enviar uma enchente para matar os pobres favelados, disse:
- Quem há de morrer afogado há de ser ela!

Na enchente de 49 morreu o Pedro Cardoso, filho de Dona Ida. Quando eu 
soube que o Pedrinho havia morrido afogado pensei na decepção que teve 
sua avó que pedia agua, agua, bastante agua para matar os favelados e veio 
agua e matou-lhe o neto. É para ela compreender que Deus é sobrio. É o 
advogado dos humildes. Os pobres são criaturas de Deus. E o dinheiro é um 
metal criado e valorisado pelo homem. ... Se Deus avisasse a Dona Ida que ela 
por não nos dar agua ia perder o seu filho para sempre, creio que ela estaria 
nos dando agua até hoje. O Pedro pagou em holocausto o orgulho de sua avó. 
E a maldade de sua mãe. É assim que Deus repreende. (Jesus, 1993b, p. 50)

Em ambos os casos, trata-se da manifestação de uma dimensão quase 
mágica – ou divina – da palavra. E não poderia ser muito diferente, uma 
vez que é por meio dela que a lógica do despejo se vê alterada. É por isso 
que, mesmo num emprego mais mundano de seu poder, a palavra continua 
guardando seu aspecto fantástico e transformador: tal é o que se mostra 

maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar 
sem ler. E que levanta para escrever. E que deita com lapis e papel debaixo do travesseiro. 
Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal” (Jesus, 1993b, p. 44).
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quando Carolina consegue se voltar contra a violência que seria praticada 
contra ela por um homem:

7 de julho de 1958. ... Fui na dona Juana, ela deu-me pães. Passei na fábrica para 
ver se tinha tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar uns pedaços quando 
ouvi um preto dizer para eu não mecher nas lenhas que ele ia bater-me. Eu 
disse para bater que eu não tenho medo. Ele estava pondo as lenhas dentro 
do caminhão. Olhou-me com desprezo e disse:
- Maloqueira!
- Por eu ser de maloca é que você não deve mecher comigo. Eu estou habi-
tuada a tudo. A roubar, brigar e beber. Eu passo 15 dias em casa e quinze dias 
na prisão. Já fui sentenciada em Santos.
Ele fez menção de agredir-me e eu disse-lhe:
- Eu sou da favela do Canindé. Sei cortar de gilete e navalha e estou apren-
dendo a manejar a peixeira. Um nordestino está me dando aulas. Se vai me 
bater pode vir.
Comecei a apalpar os bolsos.
- Onde será que está minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. 
Quando eu bebo umas pingas fico meio louca. Na favela é assim, tudo que 
aparece por lá nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso.
O preto ficou quieto. Eu vim embora. Quando alguem nos insulta é só falar 
que é da favela e pronto. Nos deixa em paz. Percebi que nós da favela somos 
temido. Eu desafiei o preto porque eu sabia que ele não ia vir. Eu não gosto 
de briga. (Jesus, 1993b, p. 73)

A possibilidade de que os oprimidos pela lógica do despejo se deem 
conta de suas misérias e se revoltem contra todo o sistema que é responsável 
por acarretá-las passa inevitavelmente por esse poder da palavra. Carolina 
sabe disso28, e seus companheiros de luta também o reconhecem.29 Não é à 
toa, portanto, que inúmeros atos de violência sejam cometidos justamente 

28. A miséria como motor de uma revolta popular contra o sistema é tratada por Carolina 
em certas passagens, como, por exemplo, Jesus (1993b, p. 26, p. 30, p. 114).
29. Carolina demonstra sua empatia pela luta operária em certas passagens, mas esse 
reconhecimento do poder transformador de sua própria palavra se revela na anotação 
de 16 de agosto de 1958: “Quando eu passava na Avenida Tiradentes, uns operarios que 
saíam da fabrica disse-me: - Carolina, já que você gosta de escrever, instiga o povo para 
adotar outro regime” (Jesus, 1993b, p. 100).
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contra o poder da palavra possuído por Carolina,30 e uma de suas manifes-
tações mais abjetas seja aquela que se vale da própria palavra escrita para 
atingi-la em sua subjetividade feminina atuante:

30 de agosto de 1958. ... Fui no senhor Eduardo comprar querosene, oleo, e 
tinta para escrever. Quando eu pedi o tinteiro, um homem que estava perto 
perguntou-me se eu sabia ler. Disse-lhe que sim. Ele pegou o lapis e escreveu:
A senhora é casada? Se não for quer dormir comigo?
Eu li e entreguei-lhe, sem dizer nada. (Jesus, 1993b, p. 106)

Carolina não se deixa abater por essas tentativas de objetificação sexual, 
contudo.31 Dedica-se com ainda mais afinco àquilo que seria possível compre-
ender como o des(p)ejo das palavras – esse avesso da lógica do despejo – e 
sustenta uma palavra altiva, fazendo-a ressoar em sua realidade cotidiana 
e em seu diário, com o poder transformador que lhe é caro. Esse deslize do 
significante “despejo” como aquilo que se contrapõe e resiste à realização 
do “desejo” é algo tão evidente para a narradora de Quarto de despejo que 
a primeira anotação de sua obra publicada é a seguinte:

15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia 
comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos generos alimenticios 
nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do 
custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela 
calçar. (Jesus, 1993b, p. 9, grifo nosso)

A lógica do despejo contrapõe-se à realização plena do desejo. Contudo, 
assim como a impossibilidade de presentear a filha no dia de seu aniver-
sário converte-se na ocasião para pelo menos suprir sua necessidade mais 
básica de um calçado, da mesma forma, seu aniversário será convertido na 
oportunidade para dar início a um relato de uma “Verdadeira Boa Vitória” 
(expressão que traduz o nome de Vera Eunice, a partir do latim e do grego, 
respectivamente). Tudo conforme a lógica de um des(p)ejo das palavras.32 

30. Essa violência é mencionada nas seguintes passagens, entre outras, Jesus (1993b, p. 
19, p. 24, p. 69).
31. Outras passagens em que algo análogo acontece seriam Jesus (1993b, p. 74, p. 166).
32. De uma perspectiva lacaniana sobre o desejo, seria preciso comentar ainda a seguinte 
passagem, de 1º de junho de 1958: “Eu nada tenho que dizer da minha saudosa mãe. Ela 
era muito boa. Queria que eu estudasse para professora. Foi as contingencias da vida que 
lhe impossibilitou concretizar o seu sonho. Mas ela formou o meu carater, ensinando-
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Essa mesma concepção guia suas considerações sobre o preconceito 
racial – pautadas por uma argumentação religiosa –, quando afirma:

20 de setembro de 1958. ... Então começamos a falar sobre o preconceito. Ela 
disse-me que nos Estados Unidos eles não querem negros nas escolas.
Fico pensando: os norte-americanos são considerados os mais civilisados do 
mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir 
o sol. O homem não pode lutar com os produtos da Natureza. Deus criou 
todas as raças na mesma epoca. Se criasse os negros depois dos brancos, aí 
os brancos podia revoltar-se. (Jesus, 1993b, p. 108)

Ainda que o argumento em si seja defendido de uma maneira pouco 
lógica, Carolina mostra-se atenta para a necessidade de políticas públicas 
afirmativas a fim de que os marginalizados tenham acesso à grande arma 
que é representada pela palavra e pela educação.33 Além disso, um jogo 
análogo ao que ela estabelece entre “preto” e “preterir” já havia sido traba-
lhado numa passagem anterior, na qual o verbo “pretere” era aproximado do 
verbo “prefere”, e em ambos os casos constata-se o des(p)ejo das palavras.34 
É também o que subjaz à possibilidade de manter um pouco de bom-humor, 
mesmo diante do quadro da mais terrível miséria,35 e de permitir que certos 
devaneios transportem-na dessa triste realidade para uma atmosfera fantás-
tica e divina de bem-estar. A própria narradora deixa claro que o desejo das 
palavras é o que lhe oferece a possibilidade de sobrepujar a lógica do despejo:

12 de junho de 1958. Eu deixei o leito as 3 da manhã porque quando a gente 
perde o sono começa a pensar nas miserias que nos rodeia. ... Deixei o leito 
para escrever. Enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo cor 
de ouro que reluz na luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de 
brilhantes. Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de 

-me a gostar dos humildes e dos fracos. É porisso que eu tenho dó dos favelados” (Jesus, 
1993b, pp. 43-44).
33. A mesma necessidade era sentida e defendida, segundo Angela Davis (2016), entre os 
negros escravizados nos Estados Unidos desde o séc. XVIII, numa luta que continua ao 
longo dos séculos.
34. Na anotação de 1º de junho de 1958: “Só se ouvia a voz de Dona Amelia que demons-
trava prazer na polemica. Ela teve varios filhos. Distribuio todos. Tem dois filhos moços 
que ela não os quer em casa. Pretere os filhos e prefere os homens” (Jesus, 1993b, p. 44).
35. Para algumas das passagens onde o humor – muitas vezes de matriz linguística – ganha 
a cena, conferir Jesus (1993b, p. 58, p. 73, p. 89, pp. 95-96, p. 99, p. 106, p. 132, p. 146).



216 

todas as qualidades. ... É preciso criar este ambiente de fantasia, para esquecer 
que estou na favela. (Jesus, 1993b, p. 52)

O mesmo se dá num sonho narrado por ela em 2 de setembro de 1958, 
no qual as próprias estrelas conversam com Carolina e organizam um 
espetáculo para homenageá-la (Jesus, 1993b, p. 107). Trata-se, mais uma 
vez, do des(p)ejo das palavras. 

Em todo caso, a própria narradora – em várias passagens de seu texto, 
mesmo da forma mutilada com que ele veio a ser publicado – mostra-se 
consciente dos inúmeros desdobramentos aqui sugeridos. Subjacente às 
mazelas sociais retratadas por sua parataxe da miséria, há o funcionamento 
de uma perversa lógica do despejo – despejo da violência, tanto física quanto 
moral – e a única possibilidade de reverter essa lógica passa inevitavelmente 
pelo des(p)ejo das palavras. Seja numa modalidade revolucionária – como 
a simpatia de Carolina pela causa operária o indica –, seja numa modali-
dade apaziguadora – como o elogio ao poder transformador da educação 
o sugere –, a narradora de Quarto de despejo defende a necessidade de 
um diálogo aberto entre todos os setores da sociedade, por meio de uma 
palavra efetivamente plena.

A nossa situação política hoje – em março de 2018 –, mais de cinquenta 
anos após a escrita dos primeiros diários de Carolina Maria de Jesus, carece 
que seu apelo tenha uma nova ressonância. A lógica do despejo ganha traços 
cada vez mais cruéis com o avanço do neoliberalismo, o recrudescimento 
dos discursos autoritários e a expansão do poder de polícia.36 É impres-
cindível que, alertados pela parataxe da miséria empregada por Carolina 
para retratar um estágio anterior dessa mesma realidade social, resistamos 
à lógica do despejo – cujo mecanismo implica no silenciamento de tantas 
vozes capazes de fazer coro aos ecos vindos de seu Quarto de despejo – e 
nos engajemos politicamente por meio de um sempre renovado des(p)ejo 
das palavras, a fim de nunca nos esquecermos do orgulho de Carolina, 
pois: “Se é que existe reincarnações, eu quero voltar sempre preta” (Jesus, 
1993b, p. 58).

36. Para detalhes da perversa lógica segundo a qual esses elementos se combinam para 
engendrar novas formas de controle e imposição da miséria, conferir o estudo de Júlia 
Valente (2016), tornado ainda mais atual e pertinente desde a temerária intervenção no 
Rio de Janeiro em fevereiro de 2018.
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O DIREITO E A ASCENDÊNCIA DO RACISMO 
COMO FORMA DE MANIPULAÇÃO:
reflexos no Poder Judiciário Brasileiro
Cláudio Luiz Gonçalves de Souza1

Introdução

O presente texto traz à baila uma análise sobre a questão concernente ao 
racismo no Brasil, sua ascendência e utilização como mecanismo de mani-
pulação de classes sociais e a operação do Direito, como ferramenta de 
homologação. A identificação do crime de racismo perpassa pelo debate e 
compreensão da sua tipificação legal, mas, e, principalmente, sobre o contexto 
fático da sua concretização. O Direito como ferramenta de construção e 
inclusão social deve-se atentar para sua utilização na faceta perversa que 
permite que casos sejam minimizados ou aliviados sob a desqualificação 
normativa de injúria racial. 

Sobressalta o problema acerca das nuances que configuram o racismo e 
suas derivações, externadas pela prática da discriminação e do preconceito 
que, por sua vez, ocupam margem nebulosa que desembocam no crime de 
injúria racial, que sabidamente é um crime com menor potencial punitivo. 

A reflexão recai sob a aplicação da interpretação de casos práticos, que 
migram entre o crime de racismo e de injúria racial que são introduzidos 

1. Advogado. Mestre em Direito Empresarial. Doutorando em Direito Público na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Professor do Curso de Direito da PUC-Minas. 
Contato: claudio@souzasa.com.br
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pelos operadores do Direito, destacadamente, pelos julgadores, que preen-
chem o conteúdo normativo pelo jogo da linguagem e, por vezes, promovem 
verdadeira sabotagem ao crime de racismo. 

Evidentemente, não é possível apurar números consolidados de julgados 
(sentenças e acórdãos) que adotaram essa prática, mas sim é possível ver 
criticamente que por ínfimas decisões o jogo indecifrável da linguagem é 
manipulado pelos intérpretes, que por vez expressam os interesses domi-
nantes ou, quiçá, refletem as próprias práticas racistas ou injuriosas, mas 
legitimadas (e camufladas) pela roupagem inquestionável das decisões 
do Judiciário. 

Para tanto, o primeiro pilar de esclarecimento perpassa pelo entendi-
mento da ideologia racial que, por sua vez, está atrelada ao regime capitalista 
que se utiliza do racismo como instrumento de dominação estrutural e 
estruturante para nortear as suas ações. Sob o contexto brasileiro, também, 
torna-se imperativa a menção histórica ao período escravocrata que estigma-
tizou a raça negra no país, arremetendo-lhes uma condição de subserviência 
e de inferioridade no conceito e concepção de inúmeros círculos sociais.

Feitos esses esclarecimentos, existirão elementos históricos e culturais 
que viabilizarão a discussão sobre os crimes de racismo e de injúria racial, 
com análise de casos concretos a fim de ilustrar o debate e criticamente iden-
tificar a visão sobre o racismo não apenas como fato punível, mas também 
pela ótica racista (da própria sociedade) que o Judiciário está embebido. 

A ideologia racial e o resquício histórico

Em precipitada busca, a compreensão de racismo poderia ser reduzida 
à definição disposta no dicionário, como um substantivo masculino que 
representa a “tendência do pensamento, ou modo de pensar em que se 
dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas” 
ou “conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre 
as raças, entre as etnias” (Ferreira, 1999, p. 1.696), ou poder-se-ia buscar 
outros significados, que certamente seriam rasos para a importância e o 
significado do termo. 

Para o presente debate a palavra “racismo”, em sua essência, transcende 
os indigitados significados lexicográficos na medida em que se manifesta 
como uma ideologia e, por sua vez, atribuindo pela origem das ideias 



221

humanas às percepções do mundo exterior de que existe o poder de uma 
raça com força de manipulação em relação à outra.

Ao longo da história inúmeros excertos poderiam ser exemplificados 
para denunciar o significado de racismo apropriado pelos atores ao seu 
tempo, como ferramenta de dominação, sendo emblemático na Segunda 
Guerra Mundial como relata Hanna Arendt (2007) sobre a tentativa ideo-
lógica de construir uma “raça superior”. É notório que o racismo exsurge 
não como uma espécie de ufanismo ou um tipo de nacionalismo exagerado, 
conquanto não é cientificamente sustentável apontar que seria o racismo 
condição natural ou intrínseca ao ser humano. Destarte, o corte para a 
compreensão de racismo é que o mesmo se manifesta como uma ideologia 
de dominação, de conquista do poder, negando em todas as instâncias 
possíveis a alteridade.

Francisco Silva (2015) nos diz que cada sociedade, cada regime escolhe 
o que ele denomina de o “outro conveniente” (p. 96) ou o “inimigo objetivo” 
(p. 96) como difusão do regime de ódio das massas para se prevalecerem 
e, dessa forma, dominar.

Até o período da denominada “corrida para a África”2, a empreitada 
do imperialismo utilizou-se do racismo para que a mesma desse certo. 
O racismo foi utilizado como mecanismo de organização política e de 
dominação dos povos estrangeiros para o desenvolvimento e crescimento 
indiscriminado do capitalismo. De acordo com Hannah Arendt (2007), 
extraímos a seguinte assertiva: “Sem a raça para substituir a nação, a corrida 
para a África e a febre dos investimentos poderiam ter-se reduzido – para 
usar a expressão de Joseph Conrad – à desnorteada ‘dança da morte e do 
comércio’ das corridas do ouro” (p. 216). 

Com efeito, o racismo não é um fenômeno natural inerente a todas as 
sociedades humanas e, em face disso, afirmar que em decorrência de fatores 
associados ao grau de desenvolvimento social, econômico ou moral, alcan-
çados por determinados grupos humanos, não lhes atribui uma condição 
de superioridade ou inferioridade que, por sua vez, possa repercutir numa 
relação de domínio que, em decorrência de fatores históricos, alguns ficam 

2. Partilha da África, também conhecida como a Corrida a África ou ainda Disputa pela 
África, foi a proliferação de reivindicações europeias conflitantes ao território africano 
durante o período do neoimperialismo, entre a década de 1880 e a Primeira Guerra Mundial 
em 1914. Envolveu principalmente a França e o Reino Unido, mas também a Itália, Bélgica, 
Alemanha, Portugal, Espanha e, com menos intensidade, os Estados Unidos. Disponível 
em <https://pt.wikipedia.org> – acesso em 15/07/2017.
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subjugados a uma posição subordinada. Trata-se de um discurso ideológico 
capitalista que reverbera e maximiza a força da sua dialética para se impor e 
que, lado outro, manifesta-se de formas diferentes de acordo com o momento 
histórico, a oportunidade e conveniência daqueles que almejam o poder.

Entrementes, importante ressaltar que conforme aportado na intro-
dução do presente texto, o racismo quando mencionado doravante sempre 
reproduzirá essa concepção de fenômeno social, cunhado pela predileção 
dominante, especialmente, pelo capital econômico. Obviamente, não 
comporta aqui aprofundar. Com vista histórica, mas especificamente sobre 
a realidade brasileira, a escravidão que se iniciou em 1539 e se arrastou até 
1888 (Sousa, 2017) – pelos registros históricos –, evidenciando as marcas 
indeléveis que vieram moldar a nossa alma e, mormente, da elite brasileira 
com seu comportamento autoritário. Notoriamente, o racismo no Brasil foi 
sedimentado pela prática escravocrata, que externa o interesse econômico 
por detrás da exclusão social de negros, principalmente trazidos da África. 

Decerto que é patente o interesse econômico como influência decisiva 
para construção de uma sociedade manchada pelo tratamento desigual e 
desumano de pessoas. Ou seja, o escopo econômico elevou à última instância 
em prol da dominação, com a exclusão racial como fator decorativo do 
verdadeiro interesse de alguns privilegiados na sociedade brasileira. 

Nesse sentido, Jessé de Souza (2009) afirma que o que temos é uma 
espécie de projeto dominante que foi a escravidão. Destarte, é a partir de 
uma origem escravocrata que se pode, consoante sustenta o referido autor, 
justificar a existência desta (in)diferença da classe média alta com a classe 
pobre e, por consequência, a prevalência de governos que se encontram 
volvidos para ajudar e compactuar com o poder econômico e que repudiam 
os programas voltados a amparar as classes sociais menos favorecidas. 

Não é preciso nenhum esforço hercúleo para que possamos identificar 
quais são as pessoas que integram a denominada classe alta no Brasil, ou 
seja, os proprietários dos grandes latifúndios; os donos das poucas indústrias 
brasileiras que ainda subsistem; os grandes banqueiros; os controladores da 
mídia nacional e alguns altos executivos que concentram e controlam toda 
a economia do país. Trata-se de percentual ínfimo da população brasileira 
que detêm todo esse poderio econômico, aliados a grandes conglomerados 
econômicos de origem estrangeira, que se manifesta por meio de um requin-
tado e açodado “entreguismo” das riquezas do Brasil.
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Refere-se a um racismo econômico, oriundo de uma Teoria Econômica 
da Discriminação que, neste desiderato, têm seu viés nos resquícios de 
uma perene escravidão do povo brasileiro, especialmente os mais pobres.

Infelizmente, ainda prevalece no Brasil a lei do mais rico ou a do “grande 
senhor de terras”. Nota-se ainda que, desde a colonização do Brasil, o poder 
dos afortunados é quase ilimitado e, portanto, por meio da força e do poder 
econômico, criam, desfazem e recriam legislações quando e porque querem. 

Sob o pálio da conveniência e oportunidade, a elite econômica coloca 
e retira os representantes políticos que defendem ou não os seus interesses, 
a qualquer tempo, e, enxergam no povo brasileiro apenas um grupo de 
pessoas a ser dominado pelo “racismo econômico”. É de se lamentar que 
os resquícios da escravidão deixaram marcas tão profundas e difíceis de 
cicatrizar e que, infelizmente, esse sentimento se prolifera e não é muito 
diferente daquele que a denominada “classe média” brasileira alimenta 
em relação à classe mais pobre do país, mormente em relação aos negros.

Nessa toada, desde o Brasil colônia, a elite moldada no tráfico de escravos 
e no latifúndio, não possui um projeto digno para o país e, na verdade, 
enxerga o Brasil como um simples objeto a ser explorado e obter o máximo 
de lucro no menor tempo possível, tornando-a uma terra arrasada por meio 
das desmedidas explorações.

Há o preconceito velado, em que o debate do racismo é camuflado 
pela hipócrita afirmação de negação do racismo, quando a sociedade é 
evidentemente pautada pela desigualdade racial, como bem esclarece Lilia 
Schwarcz (2013): 

Distintas na aparência, as conclusões das diferentes investigações são para-
lelas: ninguém nega que exista racismo no Brasil, mas sua prática é sempre 
atribuída a “outro”. Seja da parte de quem age de maneira preconceituosa, seja 
daquela de quem sofre com o preconceito, o difícil é admitir a discriminação 
e não o ato de discriminar. Além disso, o problema parece ser o de afirmar 
oficialmente o preconceito, e não o de reconhecê-lo na intimidade. Tudo isso 
indica que estamos diante de um tipo particular de racismo, um racismo 
silencioso e que se esconde por trás de uma suposta garantia da universali-
dade e da igualdade das leis, e que lança para o terreno do privado o jogo da 
discriminação. (p. 25)
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Com efeito, o racismo encontra-se diretamente relacionado com os 
fatos sociais que, por sua vez, estão imbricados nas inter-relações com os 
ideais políticos que, por conseguinte, refletem nas normas que guindam 
o Direito.

Por outro lado, existem aqueles que, com fulcro no conceito de “demo-
cracia racial”3, sustentam que não existe discriminação ou preconceito 
no Brasil contra os negros e seus descendentes, mas tratam-se apenas de 
furtivos e inocentes, quando não, descuidados gracejos ou zombarias que 
não podem ser considerados como racismo.

Ora, saltam aos olhos que não se tratam de pueris brincadeiras, mas de 
um racismo velado que, por sua vez, resultam em diversos tipos de violência, 
seja de natureza física ou psicológica. Novamente, oportuno e imprescin-
dível o esclarecimento de Schwarcz (2013): “Com efeito, em uma sociedade 
marcada historicamente pela desigualdade, pelo paternalismo das relações 
e pelo clientelismo, o racismo só se afirma na intimidade. É da ordem do 
privado, pois não se regula pela lei, não se afirma publicamente” (p. 25).

O racismo se manifesta como um dos principais fatores que geram 
agressões aos negros e aos seus descendentes, sejam elas através das abor-
dagens truculentas por parte da polícia ou, ainda, pelo assassinato de um 
jovem inocente em razão da sua origem e cor da pele.

Decerto que racismo não está morto e, lamentavelmente, carrega consigo 
a violência. Ademais, o racismo está cada vez mais evidente e, para não deixar 
dúvidas, estudo recente realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) – Atlas da violência 2017 – revelou dados críticos sobre a 
situação dos negros na sociedade brasileira.

3. Democracia Racial é um termo usado por alguns para descrever as relações raciais no 
Brasil. O termo denota a crença de que o Brasil escapou do racismo e da discriminação 
racial vista em outros países, mais especificamente, como nos Estados Unidos. Pesquisadores 
notam que a maioria dos brasileiros não se veem pelas lentes da discriminação racial, e não 
prejudicam ou promovem pessoas baseadas na raça. Graças a isso, enquanto a mobilidade 
social dos brasileiros pode ser reduzida por vários fatores, como sexo e classe social, a 
discriminação racial seria considerada irrelevante. A Democracia Racial, no entanto, é 
desmitificada por sociólogos e antropólogos que estudam casos de preconceito racial e 
por dados de violência motivada por diferenças raciais. O preconceito está intrínseco à 
sociedade: ainda que a maioria afirme não ser preconceituosa, afirma que conhece alguém 
que o é. Portanto a democracia racial é uma meta que ainda está longe de ser atingida e 
um mito da sociedade brasileira que tenta criar uma imagem positiva que não coincide 
com a realidade. <https://pt.wikipedia.org> – acesso em 15/07/2017.
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De acordo com os números levantados, o Brasil registrou, no ano de 
2015, 59.080 (cinquenta e nove mil e oitenta) homicídios que representam 
em média aproximadamente 29 (vinte e nove) assassinatos para cada 100.000 
(cem mil habitantes). Indigitado estudo analisa os números e as taxas de 
homicídios no país entre os anos de 2005 e 2015, detalhando os dados por 
regiões e municípios que possuem mais de 100.000 (cem mil) habitantes.

Impressiona constatar que nada se alterou em relação aos estudos 
realizados anteriormente e que a cada 100 (cem) pessoas assassinadas no 
Brasil, 71 (setenta e uma) são negras. Consoante as informações contidas 
no Atlas da Violência, os negros possuem chances de 23,5% (vinte e três 
vírgula cinco pontos percentuais) maiores de serem assassinados em relação 
a brasileiros de outras raças, já descontando aspectos concernentes à idade, 
grau de escolaridade, sexo, estado civil, condição social e local de residência.

O Atlas da violência 2017, no que concerne à maior identidade de 
homicídios entre os negros no Brasil assim se manifesta, in verbis:

Esse caráter discriminatório que vitima proporcionalmente mais a juventude 
negra também foi documentado no estudo “Índice de Vulnerabilidade Juvenil 
à Violência e Desigualdade”. Neste trabalho, o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública incorporou um indicador de desigualdade racial ao indicador sintético 
de vulnerabilidade à violência dos jovens (mortalidade por homicídios, por 
acidente de trânsito, frequência à escola e situação de emprego, pobreza e 
desigualdade). Foi constatado que em todas as Unidades da Federação, com 
exceção do Paraná, os negros com idade entre 12 e 29 anos apresentavam 
mais risco de exposição à violência que os brancos na mesma faixa etária. 
(IPEA, 2017)

De acordo com o Relatório de número A/HRC/31/56/Add.14, datado 
de 09 de fevereiro de 2016, exarado pela especialista independente sobre 
questões das minorias da Organização das Nações Unidas (ONU), Sra. Rita 
Izsák, ficou registrado que aproximadamente 23.000 (vinte e três mil) jovens 
negros são assassinados anualmente e, muitos dos indigitados assassinatos, 
são perpetrados pelo próprio Estado.

Referido cenário, por si só, já evidencia uma espécie de dimensão 
racial da violência, em que alguns movimentos sociais já descrevem como 
um verdadeiro “genocídio” da juventude negra. De acordo com os estudos 

4. Relatório Especial sobre questões minoritárias sobre sua missão ao Brasil – Relatório 
n. A/HRC/31/56/Add.1 de 09/02/2016.
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realizados pela especialista da ONU, a Polícia Militar se valendo muitas vezes 
de forma indevida do que se denomina de “auto de resistência”, pratica atos 
de absoluta e abusiva violência respaldados por esse “escudo da impunidade”, 
consoante quedou consignado no relatório.

A relatora destacou em seu estudo no ano de 2016, portanto, bastante 
recente, que, no Brasil, os negros correspondem a 75% (setenta e cinco 
por cento) da população carcerária e por cerca de 71% (setenta e um por 
cento) dos aproximadamente 16.200.000 (dezesseis milhões e duzentos 
mil) brasileiros vivendo em condições de extrema pobreza. Nessa linha, 
conclui a relatora que os homicídios cometidos pelos policiais são pouco 
investigados e grafados pela impunidade.

Dessa forma, Rita Izsák constatou em suas avaliações sobre a conjun-
tura brasileira ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que, no Brasil, 
a violência, a criminalização e a pobreza possuem uma “cor” e que, tal 
circunstância, afeta de forma desproporcional a população negra do país. 
Destarte, o que se verifica é que o negro é duplamente discriminado no 
Brasil, por conta da cor da pele e da condição socioeconômica e, uma vez 
tais discriminações combinadas, explica toda a perversidade dessa preva-
lência de homicídios de negros vis-à-vis o restante da população brasileira.

Essa agressão é uma incoerência, pois enquanto a sociedade tenta negar 
a existência do racismo, dissimulando o preconceito e a discriminação, por 
outro lado os números da violência contra os negros demonstram uma forma 
explícita de racismo que, por sua vez, se arvora no culto ao “biopoder”5 que, 
na perspectiva de Michel Foucault (2010) se traduz na seguinte expressão: 
“o racismo é o meio de introduzir, nesse domínio da vida de que o poder 
se incumbiu, um corte entre o que deve morrer e o que deve viver”.

Do racismo e o ressentimento social
Dúvidas não sobejam de que o racismo trata-se, em sua substância, da 
construção de extensão intelectual muito intensa e que, por essa razão, 
impregnou a mentalidade das pessoas.

5. “Biopoder” é um termo criado originalmente pelo filósofo francês Michel Foucault 
para referir-se à prática dos estados modernos e sua regulação dos que a ele estão sujeitos 
por meio de “uma explosão de técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação dos 
corpos e o controle de populações”.
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De acordo com Foucault, o racismo já se manifestava no instante da arti-
culação do poder disciplinar e da denominada “biopolítica”, mas que o mesmo 
se inseriu na engrenagem do Estado por meio da ascensão do “biopoder”.
Destarte, nessa acepção, seria lídimo para o poder político reclamar ou 
determinar a morte não apenas de seus inimigos, como também dos seus 
próprios cidadãos como forma de controle, manutenção da paz e da ordem 
social. Para Foucault (2010), o surgimento, distinção e hierarquia das raças 
e, por conseguinte, suas respectivas qualificações, isto é, algumas são boas 
e outras são ruins, se amparam numa espécie de fragmentação do campo 
biológico de que o poder se incumbiu.

Na teoria do autor, o racismo apresenta duas funções precípuas, quais 
sejam: (i) a de fragmentar e estabelecer censuras no âmago do contínuo 
biológico ao qual se dirige o biopoder e; (ii) manter a cultura de suplan-
tação de uma raça em relação à outra, ou seja, para que você possa viver é 
necessário que destrua seus inimigos.

Mas quem são os inimigos? O racismo é a expressão da mais pura 
eugenia nazista, com o fito de “purificar” a sociedade germânica dos “seres 
indesejáveis”. No Brasil, o sentimento é ainda mais maquiavélico, porquanto 
acobertado por um ressentimento social. Não se pode generalizar, mas 
também não podemos omitir que existe um grande número de brancos que 
guardam ressentimento com relação aos negros, em especial, em relação 
àqueles que conseguem uma ascensão social. Com efeito, poder-se-ia contra-
-argumentar que os negros é que guardariam ressentimentos em relação 
aos brancos; todavia poderíamos também inferir que esse ressentimento 
não teria eficácia.Para que o ressentimento tenha eficácia, ele terá que estar 
amparado pelo poder e, nesse caso, a vez e a voz do negro no Brasil, de uma 
maneira geral, não tem esse poder.

Nessa esteira, duas conclusões antecedentes se afiguram, isto é, não 
há dúvidas de que o racismo existe no Brasil e que o mesmo possui uma 
considerável dimensão histórica que carreia todo um ressentimento social.
Indigitado ressentimento também está atrelado à ideologia da inferioridade 
dos negros que, por sua vez, foi concebida ao longo dos séculos pela cultura 
eurocêntrica e por meio das elites brasileiras alicerçadas em teorias de 
natureza científica ou teológica. Com isso, os negros sempre foram levados 
a viver à margem da sociedade.

Todo esse processo repercutiu na formação de uma imagem negativa 
do negro no Brasil, colocando-o como um “marginalizado” diante de toda 
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a sociedade e, muitas são as vezes, que não tem oportunidades de desen-
volver-se, seja econômica, seja socialmente, em face do racismo e de seu 
corolário traduzido por um ressentimento social.

Feitos estes esclarecimentos, doravante, cabe a análise de decisões 
judiciais, que apresentam como pano de fundo a discussão sobre o racismo. 
Contudo, por todos esses fatores acima denunciados, por vezes a questão é 
desnivelada, com interpretações destoantes, que revelam aspectos subjetivos, 
evidentemente, não teorizáveis, mas que de alguma maneira externam as 
razões denunciadas sobre o surgimento e a manutenção do racismo na 
sociedade brasileira.

Do racismo e da injúria racial e casos  
concretos do judiciário brasileiro
Ao compulsarmos a doutrina e a legislação brasileira, verificaremos que o 
conceito jurídico acerca do racismo e da injúria racial, malgrado estejam 
imbricados, são apresentados de forma diferenciada na legislação de regência 
sobre o tema.

Brevemente, é possível identificar o crime de injúria racial regulado 
pelo Código Penal (artigo 140, § 3º6), cuja pena é de reclusão de 01 (um) a 
03 (três) anos, além do pagamento de multa. 

Destarte, trata-se de um crime de ofensa à dignidade ou ao decoro, 
utilizando-se, para tanto, dos vocábulos ou elementos concernentes à raça; 
à cor; à etnia; à origem; à religião de uma pessoa de raça diferente; ou ainda 
à origem ou à condição de uma pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Nesse sentido, a injúria racial é direcionada a uma pessoa determi-
nada que, por sua vez, se efetiva por meio do uso ou emprego de palavras 
depreciativas em relação à pessoa atingida que seja de outra raça, credo, 
etnia ou religião.

Noutra banda, o crime de racismo encontra-se previsto nos termos da 
Lei n. 7.716/897, que considera como conduta discriminatória os atos que 

6. Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: [...] § 3o Se a injúria 
consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, 
de 2003) Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997) 
Disposições comuns.
7. Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
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são dirigidos a um grupo ou a uma coletividade de indivíduos. Em outras 
palavras, fala-se da prática de crimes mais amplos ou com maior extensão.

Desse modo, o crime de racismo é de competência do Ministério Público 
que, por sua vez, assume a responsabilidade de processar o ofensor que, 
dentre inúmeras condutas poderá impedir ou recusar o acesso de pessoas, 
em razão da discriminação ou preconceito; impedir ou recusar acesso a 
estabelecimentos públicos ou comerciais; cercear ou recusar o uso de entradas 
sociais em elevadores ou a edifícios públicos ou privados; recusar emprego 
a pessoas de outras etnias, dentre inúmeras outras situações.

Nessa toada, a injúria racial é considerado um crime que tem prescrição 
em 08 (oito) anos, antes de transitar em julgado a sentença final; enquanto 
o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, em consonância com o 
que dispõe o texto constitucional (art. 5º, XLII8). 

Não obstante, o que causa estranheza é que no Brasil poucos casos de 
injúria racial e de racismo ganham repercussão nacional e, em sua maioria, 
somente aqueles casos que envolvem pessoas públicas ou com notoriedade 
midiática. Inúmeros são os casos que poderiam ser exemplificados, mas 
são desconhecidos pela ausência de repercussão midiática. Neste desdo-
bramento, certo é que as questões raciais ainda são muito pouco debatidas 
no âmbito jurídico, circunstância que permite que muitas manifestações 
racistas permaneçam impunes no Brasil.

Com o fito de exemplificarmos a questão em debate no Judiciário, 
sobre o racismo e injúria racial, colacionamos as ementas de alguns julgados 
que, por sua vez, demonstram a efetividade da justiça no reconhecimento 
dos crimes e na determinação das punições e, outras vezes, desconsidera 
o assunto e, sob o manto da ausência de elementos probatórios e exaspe-
ração das partes em face de uma discussão, não leva adiante a aplicação das 
sanções cabíveis aos casos de injúria e racismo, aumentando as estatísticas 
da impunidade e, o que é pior, abrindo precedentes para que o comporta-
mento racista e discriminatório se perpetue, senão veja-se:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - QUEIXA-CRIME - INJÚRIA 
QUALIFICADA - RACISMO - AUSÊNCIA DE DOLO - OFENSAS 

8. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei;
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PRATICADAS NO AUGE E CALOR DE UMA DISCUSSÃO - DÚVIDA 
QUANTO À INTENÇÃO CRIMINOSA DO ATO - CRIME NÃO 
CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO 
Não se caracteriza o crime de injúria se as expressões foram proferidas no calor 
e no auge de uma discussão. Havendo dúvidas quanto a intenção criminosa, 
não se configura o delito. Em sede de crime de racismo, o que a lei pune não 
são as expressões, mas sim o preconceito que cause prejuízo, distinção ou 
discriminação, em idênticas oportunidades, a pessoas de raças diferentes. 9

Nessa decisão, o Judiciário entendeu que “não se caracteriza o crime 
de injúria se as expressões foram proferidas no calor e no auge de uma 
discussão”. Dessa forma, toda e qualquer ofensa e/ou injúria que for perpe-
trada contra outrem em razão de sua cor de pele será perdoada, uma vez 
que proferida no “calor” de uma discussão e, portanto, o que a lei pune 
“não são as expressões, mas sim o preconceito que cause prejuízo...”. Será 
que nesse caso, nenhum prejuízo foi causado? Como aferir esse prejuízo?

Ementa - Ameaça Condenação - Não cabimento Violência e grave ameaça não 
demonstradas Absolvição mantida Recurso ministerial não provido. Injúria 
qualificada Racismo Ausência de dolo Palavras proferidas no calor de uma 
discussão Dúvida quanto à intenção criminosa do ato Crime não configurado 
Absolvição Necessidade Apelação da ré provida.10

Da mesma sorte, nesse segundo exemplo de decisão judicial, entenderam 
os julgadores pela “ausência de dolo” nas palavras proferidas, novamente, 
“no calor de uma discussão”.

Referidas decisões são, no mínimo, preocupantes, no momento em que 
as mesmas abrem um perigoso precedente para que todas as injúrias raciais 
ou manifestações de racismo sejam toleradas, uma vez que as ofensas foram 

9. TJ-SC - Apelacao Criminal : APR 264402 SC 2002.026440-2 - Processo APR 264402 
SC 2002.026440-2 - Orgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Partes: Apelante: Vera 
Lucia da Silva Albino, Apelados: Salete de Aquino Campos e outro - Publicação - Apelação 
Criminal n. 2002.026440-2, da Capital.- Julgamento: 15 de Abril de 2003 - Relator: Solon 
d´Eça Neves
10. TJ-SP - Apelação : APL 00434006520128260577 SP 0043400-65.2012.8.26.0577 - Processo: 
APL 00434006520128260577 SP 0043400-65.2012.8.26.0577 - Orgão Julgador: 16ª Câmara 
de Direito Criminal
Publicação: 24/04/2014- Julgamento: 15 de Abril de 2014 - Relator: Pedro Menin
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exaradas num momento de mera exaltação, de acordo com a manifestação 
dos magistrados.

Lado outro, o Judiciário também apresenta inúmeras decisões elogi-
áveis de condenação pelos crimes de injúria racial e de racismo que, por 
sua vez, deveriam ser tomadas como exemplos para coibir o abuso que, 
lamentavelmente, se verifica diuturnamente na sociedade brasileira e que 
fica totalmente impune. As decisões exemplificativas que colacionamos a 
seguir demonstram a efetividade do Judiciário em coibir as práticas deli-
tuosas, em comento:

Ementa: DANOS MORAIS. TRATAMENTO PATRONAL HUMILHANTE 
E VEXATÓRIO. PRECONCEITO RACIAL. É mister que haja um esforço 
infatigável de todos para que a chaga do racismo, ainda presente no nosso país, 
seja curada, e para que nossa sociedade, que conviveu durante três séculos 
com a escravidão, com a discriminação e o sofrimento dos negros, caminhe 
definitivamente rumo à civilização e ao convívio respeitoso e democrático, 
sem distinção de qualquer espécie. E foi em combate ao racismo e também 
como reconhecimento de sua existência, que vigorou a Lei Afonso Arinos e 
posteriormente à Constituição Federal de 1988, a Lei nº 7716, de 5 de janeiro 
de 1989, tornou o racismo um crime inafiançável. Desse modo, não bastasse 
a atitude patronal configurar violação aos preceitos constitucionais, revela 
também uma conduta grave e lesiva, que vilipendia a honra, imagem e digni-
dade do empregado, estigmatizando-o, além de marcar de forma indelével 
sua vida pessoal e social. Pelo exposto, a atitude empresarial exorbitou sobe-
jamente do seu poder diretivo e disciplinar, acarretando danos irremediáveis 
à dignidade, caracterizando-se, portanto, como ato ilícito (art. 186 do CC), 
gerador do dever de indenizar (art. 927 do CC c/c o art. 8º da CLT). Assim 
sendo, nega-se provimento ao apelo. 
“ ... a Sra. que Aida esta costumava se exaltava a se e referir frases constantes 
à cor do às reclamante, fls. 14 da dizendo inicial as e dava razão tratamento 
da sua diferenciado cor; que o ao tratamento reclamante era em semelhante 
a todos os negros e morenos”11

Com fulcro nessa decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região, ficou evidenciada a prática por parte do empregador que extrapolou 

11. TRT-2 - RECURSO ORDINÁRIO RO 00020542820105020059 SP 00020542820105020059 
A28 (TRT-2) Data de publicação: 10/04/2015
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sua conduta e desrespeitou não apenas os direitos trabalhistas e sociais do 
empregado, mas, principalmente agredindo-o em face da sua cor de pele.

Ementa: PENAL. RACISMO E INJÚRIA RACIAL. DISTINÇÃO. EXPRESSÕES 
OFENSIVAS COM ALUSÃO À RAÇA DA OFENDIDA. CONDENAÇÃO 
PELO CRIME DE INJÚRIA RACIAL QUALIFICADA. 1. No crime de racismo, 
o ofensor visa a atingir um número indeterminado de pessoas, enquanto na 
injúria racial ele atinge a honra de determinada pessoa, valendo-se de elementos 
referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa 
ou portadora de deficiência. 2. Comete o crime de injúria racial qualificada 
o réu que, na fila do caixa para comprar ingresso para o cinema, na frente 
de diversas pessoas, profere palavras ofensivas à ofendida, responsável pela 
venda de ingressos, com alusão à sua raça, dizendo-lhe que “é muito grossa, 
por isso é “dessa cor” e “volta para a África”, para cuidar de orangotangos. 
3. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar o réu 
por injúria racial qualificada e desprovido o do réu.12

Já a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
demonstra um lamentável e típico episódio de injúria racial que se presencia 
no Brasil e, que, no “calor de uma discussão”, uma atendente do caixa de um 
cinema é ofendida pela cliente, que afirma que a mesma “é muito grossa, 
por isso é dessa cor e volta para África, para cuidar de orangotangos”.

Nota-se que, nesse caso, o judiciário não levou em consideração tratar-se 
de mera “ausência de dolo” nas palavras proferidas em razão de um desen-
tendimento que ocorreu “no calor de uma discussão”.

Não existe uma coerência nos julgamentos para aferir qual foi realmente 
a extensão da injúria racial ou manifestação de racismo para se proferir uma 
decisão por parte do judiciário. E nessa toada, o racismo e o preconceito 
encontram campo fértil para permanecer e, mais do que isso, para prosperar.

Inúmeros são os julgados13 pelo país afora que acolhem a compreensão 
que o crime de racismo seria apenas na hipótese de ofensa ao grupo de 

12. TJ-DF - Apelação Criminal APR 20120110758157 (TJ-DF) - Data de publicação: 10/10/2014
13. Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Pará: EMENTA: APELAÇÃO PENAL 
CRIME DE RACISMO NÃO CONFIGURAÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
DELITO DE INJÚRIA RACIAL PROCEDÊNCIA OFENSAS QUE SE DESTINAVAM 
A DENEGRIR TÃO SOMENTE A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA E NÃO DE UM 
GRUPO DETERMINADO DE PESSOAS POR CONSTA DA COR DA PELE EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA QUEIXA CRIME QUE NÃO PODE MAIS 
SER OFERECIDA NO PRAZO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO 
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pessoas, conquanto o crime de injúria racial seria o crime externado pela 
prática ofensiva à honra da vítima. Todavia, não seria o crime de racismo 
toda e qualquer ofensa de conotação racial, sendo indistinto o número de 
pessoas ofendidas; ou mesmo, não seria o próprio indivíduo ofendido um 
representante legítimo de todo “grupo” a que pertence. 

Neste sentido, mais uma vez Lilia Schwarcz (2013), após trabalho exaus-
tivo no levantamento de dados sobre o racismo, aponta sobre a ineficiência 
da Delegacia de Crimes Raciais no Estado de São Paulo e arremata: 

Nos três primeiros meses de 1995, a instituição registrou 53 ocorrências — 
menos de uma por dia. Tal constatação parece revelar, porém, não a inexistência 
do preconceito, e sim a falta de credibilidade dos espaços oficiais de atuação. 
A lei é para poucos, ou como afirma o ditado brasileiro: “Aos inimigos a lei, 
aos amigos tudo”. Na falta de mecanismos concretos, a discriminação trans-
forma-se em injúria ou admoestação de caráter pessoal e circunstancial. (s/p)

Ainda nesta perspectiva, não seria o crime racial detentor do espaço 
para repressão de toda e qualquer conduta condizente à raça e, por sua vez, 
o crime de injúria, apenas aqueles atos ofensivos à moral subjetiva, desde 
que não concernentes ao crime racial. O fato concreto ao tentar mensurar 
o número de pessoas ofendidas, apenas não confere abertura semântica 
para diferenciar a mesma ofensa de cunho racial. Veja que em julgamento 
proferido pelo TRF da 2º Região14, o referido órgão reconhece que o crime 

UNÂNIME. 1. Desclassificação do crime de racismo para o de injúria racial. Opera-se a 
desclassificação do crime de racismo para o de injúria racial quando as provas contidas 
nos autos demonstram que as ofensas proferidas pela apelante, embora com conotação 
racial, se dirigiram tão somente contra a honra subjetiva do ofendido e não de segregar 
pessoas em razão da cor da pele, ou seja, não ficou configurado o dolo do delito previsto 
no art. 20 da Lei nº 7716/89 . Doutrina e precedente do STJ. 2. Extinção da punibilidade 
pela decadência. A ação penal pelo crime de injúria racial tem natureza privada, sujeita, 
portanto, à decadência. Desse modo, após desclassificada a infração para este tipo penal 
e tendo o fato ocorrido em 15/10/2001, não é mais possível o oferecimento da respectiva 
queixa crime, pois já transcorreu o prazo decadencial de 06 (seis) meses, previsto no art. 
38 do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2013.04113662-46, 118.251, 
Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO 
PENAL, Julgado em 2013-04-09, Publicado em 2013-04-15)
14. Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. OFENSAS PROFERIDAS NO SITE DE 
RELACIONAMENTOS ORKUT. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 20, § 2º DA 
LEI 7.716/86. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. 
ART. 140, § 3º DO CP. CRIME PRATICADO ANTES DA LEI 12.033/09. AÇÃO PENAL 
PRIVADA QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA. DECADÊNCIA. ART. 103 DO CP 
C/C 38 DO CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÕES CRIMINAIS PROVIDAS. 
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de injúria ofende o mesmo bem tutelado pelo crime de racismo, todavia, 
mais uma vez o Judiciário cria elemento para fundamentar a desclassifi-
cação o crime: 

2 - Todas as expressões utilizadas pelas rés possuíam como escopo depreciar 
as vítimas, calcando-se em elementos referentes à raça. Por certo que a própria 
qualificação da injúria pelo seu conteúdo racial denota, em alguma medida, 
o preconceito de quem as profere. É evidente também que qualquer injúria 
de cunho discriminatório dirigida a membro de grupo ou minoria historica-
mente discriminada presta-se, invariavelmente, a perpetrar a manutenção de 
estereótipos e, consequentemente, ao fomento desses preconceitos combatidos. 
Todavia, na esteira da diferenciação realizada pelo legislador entre os delitos, 
há que se considerar a finalidade imediata do agente ao proferir tais ofensas, 
sob pena de esvaziamento do tipo penal do art. 140, § 3º do CP.

1 - Distinguem-se os delitos de injúria qualificada e Racismo pelos bem jurídicos protegidos 
e os tipos subjetivos de cada um deles. A tipificação do crime de Racismo visa proteger 
a dignidade da pessoa humana e a igualdade, enquanto a injúria qualificada tem como 
fim precípuo o resguardo da honra subjetiva do ofendido. Para configuração do delito 
do art. 20 da Lei 7.716/89 é exigível o dolo, aliado à intenção de ofender a coletividade dos 
membros de determinada raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em contra-
partida, o dolo necessário para considerar-se o crime previsto no art. 140, § 3º do Código 
Penal é aquele atinente à intenção de ofender pessoa determinada (vítima individuali-
zada). 2 - Todas as expressões utilizadas pelas rés possuíam como escopo depreciar as 
vítimas, calcando-se em elementos referentes à raça. Por certo que a própria qualificação 
da injúria pelo seu conteúdo racial denota, em alguma medida, o preconceito de quem 
as profere. É evidente também que qualquer injúria de cunho discriminatório dirigida a 
membro de grupo ou minoria historicamente discriminada presta-se, invariavelmente, a 
perpetrar a manutenção de estereótipos e, consequentemente, ao fomento desses precon-
ceitos combatidos. Todavia, na esteira da diferenciação realizada pelo legislador entre os 
delitos, há que se considerar a finalidade imediata do agente ao proferir tais ofensas, sob 
pena de esvaziamento do tipo penal do art. 140, § 3º do CP. 3 - O objetivo primordial das 
rés era ofender a vítima pessoalmente por motivos pessoais e não proferir manifestações 
preconceituosas generalizadas. Desclassificação do crime do art. 20 da Lei 7.716/86 para 
o crime do art. 140, § 3º do CP. 3 - Considerando-se que os fatos típicos configuram a 
injúria racial que, antes da Lei 12.033/09, era considerada de ação penal privada, que só se 
procedia mediante queixa, reconhece-se a decadência, nos termos do art. 103 do Código 
Penal c/c art. 38 do Código de Processo Penal. 4 - Reconhecimento da extinção da puni-
bilidade, nos termos do art. 107, IV do Código Penal. 5 - Apelações criminais providas. 
(TRF da 2ª Região - Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA - Data de decisão 
19/07/2016 - Data de disponibilização 02/08/2016) Disponível em: < http://www10.trf2.jus.
br/consultas/?q=&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&
filter=0&getfields=*&lr=lang_pt&oe=UTF-8&ie=UTF>. Acesso em: 02 de agosto de 2017. 
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A incerteza que permeia o discurso hermenêutico das decisões judiciais 
busca referências para a desqualificação do crime de racismo, com intuito 
de amenizar a punição constitucional. Nos casos apresentados, embora 
ínfimos, ressoam como exemplo de prática do Judiciário que por certo 
também está situado na sociedade que adota práticas racistas. 

Em outros dizeres, ao identificar as práticas racistas, seja por herança 
histórica ou pela consolidação pelos interesses econômicos sórdidos e 
dominadores, é evidente que todos envolvidos processualmente, partes 
litigantes e o Juiz (Tribunais), estão inseridos neste contexto. 

Logo, debater imparcialidade de pessoas contaminadas pelo ambiente 
que aplaca o racismo pela dominação é o mesmo que esperar uma inter-
venção divina na execução da Justiça. 

Para consolidar as razões acima expostas, em breve levantamento reali-
zado junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acerca da jurisprudência, 
envolvendo racismo e injúria racial, foram encontradas 24 decisões15 sobre 
o tema. Em nenhuma das decisões analisadas restou identificado o crime 
de racismo, sendo nos casos que ocorreram condenação restou apenas a 
hipótese de injúria racial, desde os primeiros acórdãos proferidos nos idos 
de 200116, como os mais recentes nesta década17. 

15. Como critério de pesquisa foram utilizadas as expressões “racismo” e “injúria”, no dia 
14 de agosto de 2017. 
16. INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO RACIAL - Caracterização - 
Caracteriza-se o crime se o agente age imbuído de “”animusinjuriandi””, isto é, com a 
vontade livre e consciente de praticar o fato injurioso, com intenção de ofender a vítima, 
utilizando-se de elementos referentes à raça ou cor - Recursos conhecidos e improvi-
dos. (TJMG -Apelação Criminal(Queixa) 1.0000.00.238524-3/000, Relator(a): Des.(a) 
GudesteuBiber , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2001, publicação da 
súmula em 30/11/2001)
Injúria qualificada por preconceito racial - Crime não caracterizado - Ausência de ânimo 
calmo e sereno - Não se caracteriza o crime de injúria se as expressões são proferidas no 
auge da discussão, por faltar ao agente o dolo, o “”animusinjuriandi””. (TJMG -Apelação 
Criminal(Queixa) 1.0000.00.255840-1/000, Relator(a): Des.(a) Kelsen Carneiro , 3ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 06/08/2002, publicação da súmula em 22/08/2002)
17. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA 
QUALIFICADA PELO PRECONCEITO RACIAL E DESACATO - MATERIALIDADE 
E AUTORIA COMPROVADAS - DOLO CARACTERIZADO - CONDENAÇÃO QUE SE 
IMPÕE. 01. Comprovados, quantum satis, a materialidade, a autoria, e o elemento sub-
jetivo dos crimes de lesões corporais, ameaça, injúria qualificada pelo preconceito racial 
e desacato, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 
é medida que se impõe. (TJMG -Apelação Criminal 1.0382.14.005466-1/001, Relator(a): 
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Assim, diante dos dados apurados que nos casos envolvendo racismo 
há, na verdade, predominância pela interpretação de que se tratam de crimes 
de injúria racial, foi realizada nova pesquisa, com critérios18 distintos e 
especificamente em todas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. Neste giro, foram apurados 13 acórdãos, sendo que em única 
oportunidade houve a decisão19 pela condenação pelo crime de racismo. 
Nos demais casos, em regra as decisões até debatem o crime de racismo, 
mas sistematicamente adotam a interpretação que o crime é prescritível20, 
logo, necessariamente extinguiram a punibilidade. 

Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2015, publicação 
da súmula em 23/10/2015)
18. Como critérios para pesquisas, foram levantados todos os acórdãos das Câmaras 
Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujas decisões colegiadas tenham 
tratado de “racismo”, com exclusão de injúria
19. APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RACISMO - IMPEDIMENTO DE ACESSO A 
CLUBE SOCIAL ABERTO AO PÚBLICO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL 
- CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELAS 
DECLARAÇÕES DE SEU MARIDO E PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO 
ABSTRAÍVEIS DA ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL COLIGIDA -COTA DE 
CLUBE NÃO VENDIDA À OFENDIDA EM FUNÇÃO DE SUA COR NEGRA, POR 
ORDEM DA PRESIDÊNCIA DO ESTABELECIMENTO - DELITO COMPROVADO - 
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA A AMPARAR O VENDEDOR DA COTA - 
ACUSADO QUE AGIU APENAS POR ORDEM SUPERIOR, IMBUÍDO DO VEROSSÍMIL 
TEMOR DE PERDA DE SUA ÚNICA FONTE DE SUBSISTÊNCIA HÁ LONGOS ANOS 
- CONDENAÇÃO APENAS DO PROLATOR DA ORDEM ILEGAL - RECURSOS 
CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL, PREJUDICADO O 
EXAME DO APELO DEFENSIVO. (TJMG -Apelação Criminal 1.0701.01.007044-2/001, 
Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/08/2008, 
publicação da súmula em 22/08/2008)
20. EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 366/CPP - SUSPENSÃO 
DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRAZO INDETERMINADO - 
IMPOSSIBILIDADE - REGRA CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA - PRESCRIÇÃO PELA PENA IN ABSTRATO - POSSIBILIDADE - POSIÇÃO 
DO STF. 
- A prescritibilidade é regra, devendo a imprescritibilidade ser tomada como exceção, 
porquanto a Constituição da República expressamente prevê as duas únicas hipóteses de 
crimes imprescritíveis, quais sejam, o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado democrático (art. 5º, incisos LXII e LXIV, CR). 
- A suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366/CPP não pode se dar indefi-
nidamente, devendo a prescrição ser regulada pelo art. 109 do Código Penal, adotando-se 
o máximo da pena abstratamente cominada ao delito. (TJMG -Rec em Sentido Estrito 
1.0024.12.013807-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, 
julgamento em 03/03/2015, publicação da súmula em 10/03/2015)
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Portanto, a pesquisa não analisou todo o universo de decisões no 
TJMG, mas pelos critérios adotados é possível aferir que no Judiciário do 
Estado de Minas Gerais, ao menos em análise às decisões de 2ª instância, 
há uma única decisão de condenação criminal pelo crime de racismo; lado 
outro, há uma gama de decisões que interpretam o crime de racismo como 
prescritível e nas demais, como verdadeira regra, o crime de racismo é 
reduzido ao crime de injúria racial. 

Os casos citados não esgotam todas as decisões do Judiciário, mas 
representam pequenas amostras da sofisticação do discurso racista, que 
legitima a violência da exclusão, bem como cria mecanismos que, ao invés 
de apaziguar o conflito, apenas acelera a desigualdade de tratamento, desta 
vez homologada pela requintada atuação estatal. 

Conclusão
A história brasileira contemporânea tem como marco legal a Constituição 
da República de 1988 que, por sua vez, carrearam os princípios e regras que 
balizam a construção de um Estado Democrático de Direito.

A identificação do racismo por meio de práticas violentas, camu-
fladas pela atuação estatal, foi a pretensão do presente trabalho. Há muito 
o Judiciário se autolegitima detentor da aplicação da lei, mas, contudo, insere 
discursos não democráticos, como o da exclusão pelo racismo. 

Assentar no jogo interpretativo a desqualificação do crime, em que 
pese todo o esforço semântico para distinção de racismo e injúria racial, 
faz sentir o interesse prévio, não tangenciável pelos intérpretes processuais, 
que é fonte de legitimação do discurso racista. 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ABUSO DE AUTORIDADE E 
RACISMO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PROJETADA OU 
EM PERSPECTIVA - SOLUÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI - CASSAÇÃO DA DECISÃO 
- RECURSO PROVIDO. 
- Como vêm decidindo os tribunais pátrios, ao aplicador do Direito não é dado, subs-
tituindo-se ao legislador, criar hipótese de extinção de punibilidade não prevista na lei, 
como tal se tendo a dita prescrição pela pena projetada ou prescrição em perspectiva. A 
prescrição ou se funda na pena em abstrato ou na pena concretizada em sentença, não 
em pena hipoteticamente calculada. 
- Súmula 438 do STJ. 
- Recurso provido. (TJMG -Rec em Sentido Estrito 1.0105.05.153138-9/001, Relator(a): Des.
(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2012, publicação da 
súmula em 12/09/2012)
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Não existem níveis de racismo, logo, é crucial que a ciência jurídica 
perceba o contexto social formato pela desigualdade e pelo tratamento não 
isonômico, sendo o Judiciário apenas uma matriz de repetição do sofrimento 
enfrentado pelos ofendidos e excluídos. 

Quando a dominação se legitima pelas funções estatais, a sofisticação 
das decisões judiciais, as teorias argumentativas, mostram-se apenas como 
alavancas para o agravamento da desigualdade social e, por óbvio, da manu-
tenção do racismo em um nível não criticável. 

O exercício da alteridade é uma das balizadas possíveis para exigir que o 
julgador se coloque no lugar do outro e ao invés de investigar elementos não 
fiscalizáveis ou mesmo impossíveis de serem identificados (como exemplo, 
o dolo na ofensa verbal), enxergue-se no lugar do ofendido.

Portanto, a reflexão sobre os desserviços prestados pelo Judiciário ao 
amenizar crimes raciais ao patamar de injúria, por mais que tais julgados 
detenham preciosa construção técnica, sob o ponto de vista do combate ao 
racismo, apenas convalidam o menosprezo pelo próprio Estado que pessoas 
ao serem ofendidas pela sua raça, sofrem meramente infortúnios de ordem 
moral, afinal, a coletividade ofendida é um ser estrategicamente ocultado, 
para jamais ser indigitado pelos criminosos (não) racistas. 
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VIDAS DE CAROLINA MARIA DE JESUS
Antonio Marcos Pereira1

Articulações entre vida e obra

O movimento de pesquisa que tenho realizado com mais frequência nos 
últimos anos compreende o manuseio das categorias “Vida” e “Obra” em 
articulação. Esses termos, ou noções, ou conceitos, são oceânicos – mas 
não causam estranh'eza, seguimos tratando deles como se fossem parte da 
solução, e não parte de qualquer problema. Uma certa liberalidade episte-
mológica geral nos estudos literários, aliada à disseminação cada vez maior 
de formas híbridas nas poéticas contemporâneas, tanto na narração quanto 
na poesia, e passamos tranquilamente, frequentando a Obra e, quando nos 
convém, virando a esquina para fazer uma visita explicativa à Vida.

Venho estudando e escrevendo sobre a biografia literária, sobre a 
maneira como escrevemos contemporaneamente as vidas dos autores e 
como esses processos são também processos de criação, de invenção: há 
uma poética na biografia literária, que não se constitui meramente na 
recolha de uns documentos que atestam um domínio factual e que, uma 
vez organizados, perfazem uma “vida escrita”. Isso é uma coisa bem banal, 
sabemos disso: a mão de quem biografa está presente, há mil decisões, há o 
problema do endereçamento (quem imaginamos é o leitor da biografia), da 
justificação (a quais questões ambicionamos responder com essa biografia), 
e da figuração do autor (buscamos monumentalizar, fazer justiça, resgatar: 

1. Doutor em Estudos Linguísticos (UFMG), Professor Adjunto de Literatura Brasileira, 
UFBA. Contato: antoniomarcospereira@gmail.com
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qual a imagem que almejamos fixar da autoria na biografia). Mas nossas 
expectativas com relação ao gênero biografia tendem a minimizar a consi-
deração a esse respeito e, uma vez que o gênero, como qualquer outro, 
aliás, sobrevive inercialmente, lemos uma biografia literária como se ela 
desse testemunho de um arco que, saído do nascimento apresenta peri-
pécias sequenciadas dentre as quais a produção da obra, introduzida em 
estado explicado na deriva da vida que segue até seu encerramento. O 
trabalho do biógrafo – a passagem de um arquivo ajambrado a partir de 
caixas de documentos de origem e importância a mais diversa, às vezes de 
precaríssima organização, e de documentação construída em entrevistas, 
observações, estudos – tende a ser elidido no resultado, mas está lá, assim 
como está, sempre, o problema de realizar essa passagem, de organizar a 
cacofonia em narrativa.

O que mais me chama a atenção é que percebemos pouca dificuldade em 
lidar com a questão vida e obra, pois tendemos a naturalizar esse percurso: 
é evidente que saímos de uma coisa para engendrar a outra. O domínio 
da biografia me parece dramatizar as complicações disso e sugerir uma 
dimensão que é mais interessante justamente porque parece menos natural: 
é a complicadora inversão do fluxo explicativo, que assume a possibilidade 
de uma contracorrente, de algo que sai da obra para “criar” uma vida, vida 
que é, também, criada pelo biógrafo. Apenas para aludir a um ponto, a 
lógica da cronologia nos faz pensar sobre a distinção entre o “quando” da 
existência do sujeito, de uma pessoa física, e o “quando” da emergência 
de uma autoria, exercício complexo e muito idiossincrático, no qual se 
mesclam projetos existenciais, empenho íntimo para a realização material 
da obra e sua publicação, e continuidade de negociações que tem a ver com 
a manutenção desse lugar, dessa possibilidade de trabalho, a um só tempo 
criativo e enraizado em procedimentos muito estruturados, a uma suposta 

“lógica” do mercado e suas oportunidades e por aí vai. Para aludir a outro 
ponto, a suposição de um “lugar” de autoria, que a recepção ordinária usa 
como âncora para conter a deriva hermenêutica típica de um tratamento 
mais nuançado, mais complexo, se serve ao propósito de consagração e 
canonização, serve também como limitação de leitura, anteparo para a 
constatação de formas avessas de desempenho pessoal, que eventualmente 
causam contrariedade por reafirmarem um caráter mais ebuliente, ambi-
valente, e inquieto em qualquer “vida”. E, por fim, a sugestão de Barthes, 
que me parece muito aguda e particularmente oportuna aqui, inclusive 
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por sua ressonância com a ideia de uma “identidade oculta”, um processo 
de “sair do armário”, de que uma biografia é um romance que não ousa 
dizer seu nome. 

Carolina, favelada?
Essas considerações aparecem puxadas por um incidente recente, em sala 
de aula, diretamente conectado a nossa situação aqui. Estávamos discu-
tindo, em uma disciplina sobre “a literatura brasileira e a construção da 
nacionalidade”, um conto de Sérgio Sant’Anna (1989), Um discurso sobre 
o método. A narrativa, em muitos aspectos típica de Sant’Anna, apresenta 
uma peculiaridade que a justifica como matéria de exame em um curso 
dessa natureza: seu protagonista operário. Na estrutura do curso, aparecia 
como uma instância do que comentavam Dalcastagné e Mata (2012) ao 
lembrarem que 

A literatura é, como qualquer outro espaço social, um campo de disputas – 
pelo acesso à voz, pela possibilidade de difusão de representações do mundo, 
pelo reconhecimento do público e dos pares. ... Porém, o retrato da nação que 
emerge da literatura é feito tanto de presenças – e de presenças hierarquizadas – 
quanto de ausências. (p. 7)

Assim, a ambição ao utilizar o conto de Sant’Anna era convidar a uma 
pausa na consideração sobre o jogo de representações do pobre, do operário, 
na ficção brasileira contemporânea, incidindo particularmente sobre algumas 
manobras do conto, como a maneira como o protagonismo é conferido 
ao personagem central apenas por força da possível espetacularização de 
sua morte e a passagem em que se aventa uma especulação psicanalítica 
sobre os destinos possíveis ao personagem. Puxado por uma discussão 
que enfatiza esses aspectos, costumo, então, introduzir o seguinte trecho, 
que me parece se encaixar com muita felicidade didática à ideia de que “o 
retrato da nação que emerge da literatura é feito tanto de presenças – e 
de presenças hierarquizadas – quanto de ausências”. É quando o narrador 
diz que “Ele não era um sonho, mas uma alegoria social. Social, política, 
psicológica e o que mais se quiser. Aos que condenam tal procedimento 
metafórico, é preciso lembrar que a classe trabalhadora, principalmente o 
seu segmento a que chamam de lúmpen, ainda está longe do dia em que 
poderá falar, literariamente, com a própria voz”.
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No processo de comentar esse trecho, enfatizei bastante a ideia de 
que “a classe trabalhadora, principalmente o seu segmento a que chamam 
de lúmpen, ainda está longe do dia em que poderá falar, literariamente, 
com a própria voz” e aludi, então, à obra de Carolina Maria de Jesus como 
contraponto, como resposta a essa observação do narrador do conto de 
Sant’Anna. E nesse momento uma aluna – uma presença muito flutuante e 
eventual na sala de aula, pois se fosse mais frequente e presente já saberia de 
que se trata, inclusive por ser leitura constante do programa, mas privada 
de má vontade, pois se manifestava inquirindo genuinamente – pergunta 

“Quem, professor?” E eu retruco, imediatamente, repetindo o nome próprio 
e esclarecendo: “Carolina Maria de Jesus, uma mulher, negra, favelada, que 
escreveu um diário que fez muito sucesso nos anos sessenta”. 

Observando esse incidente, mínimo, agora, o que mais me salta aos 
olhos é o caráter peremptório da resposta pronta, e seu mascaramento de 
vários problemas. Claro, posso justificar parcela da coisa dizendo que estamos 
num jogo pedagógico, e que o manejo de certa ordem de caricatura é parte 
da entrada numa determinada tópica que, ao ser explorada devidamente, 
fornecerá os recursos para a crítica apropriada à caracterização introdutória, 
propedêutica. Mas quando examino o incidente, é a ideia de que a biografia 
compacta apresentada explica a pergunta pela autoria. Explica? Onde estava/ 
estou com a cabeça? Carolina Maria de Jesus, lúmpen? Lembro aqui de Bom 
Meihy (2015) sugerindo, por exemplo, que alguma ordem de relativização 
ao adjetivo “favelada” fosse aplicada ao caso de Carolina Maria de Jesus:

Comecemos o retraço crítico pelo subtítulo do Quarto de despejo: diário de uma 
favelada. Favelada? Favelada simplesmente porque morou em uma favela? ... 
Ela nunca, jamais se ajustou à vida favelada, não compactuava em nada com 
a crônica “cultura da pobreza”. Era estranha e estranhava seus vizinhos. ... 
Era-lhe incômodo o convívio comunitário e toda sua luta se matizou pela 
vontade de sair de lá. Favelada?!… (p. 260)

Bom Meihy (2015) segue apontando que “Carolina apenas pode ser 
taxada de favelada a partir de visão externa, estreita, comercial” (p. xxx) e 
sei que compactuava com essa visão, fixada em uma espécie de verbete de 
wikipédia que trago na cabeça para acesso imediato e função de resposta: 
sua disponibilidade é também o que me permite acoplar Carolina Maria 
de Jesus ao conto de Sant’Anna, pois como pano de fundo estou dizendo: 

“É aqui, na narrativa de Carolina Maria de Jesus, que vamos encontrar o 
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lúmpen falando literariamente com a própria voz.” E, ao dizer isso, passo 
ao largo do problema maior – o da vinculação identitária da autora, o de 
como encaixá-la em um regime de “referências identitárias” que permitam, 
como diz Bom Meihy, “iluminar a narrativa de Carolina de forma mais 
consequente e lógica”. Pois ao observar o cotidiano revelado em Quarto 
de despejo, pareço estar diante de uma população fronteiriça, situada de 
maneira tão periclitante no jogo social que sua destituição ultrapassa a 
de recursos materiais, e passa pela privação de consciência de si. Se é isso, 
quem observa e retrata isso está fora, no próprio momento da retratação: 
está, como dizem, no mundo, mas não é do mundo. Ou é, já, sempre, de 
outro mundo, de outra comunidade.

Estou aqui tentando apalpar um problema de interpretação central para 
mim, para a maneira como leio e valoriza o trabalho de Carolina Maria de 
Jesus. Por um lado, há uma matéria de pobreza que me diz: Eis aqui a voz 
silenciada de muitos, falando em mim: sou ao mesmo tempo metonímia e 
porta-voz, e compreender o silenciamento da história literária a meu respeito 
(no limite, alcançando o tedioso e infinito tema de sua negação à história 
literária) é compreender essa literatura e esse país. Por outro lado, há uma 
matéria antagônica e sempre presente que me diz: A minha disposição 
diante da pobreza é seu repúdio e sua recusa; não sou isso, não desejo ser 
isso, desejo ser Outra, a que realmente sou, e que está aqui, nessa escrita, 
manifestando seu desejo de se ausentar desse jogo da privação.

Essa polarização só precisa ser resolvida para fins de aproveitamento 
estratégico: me parece bastante razoável abrigar ambas como potência de 
leitura, e acolher essa ambivalência fundante como algo que é parte do 
pacote que nomeamos “literatura”. Assim, se há uma ordem de valorização 
dessa obra, ela não deve se dar às expensas da valorização dos seus vários 
avessos: as facetas alternativas que, na obra, falam contra a apreensão auto-
mática de seu valor; aquilo que, na vida, contraria a recepção estruturada 
da obra, e outros tantos aspectos nos quais se celebra o dissenso e se inco-
moda a harmonia entre a acomodação crítica e o controle da literatura. 
Dito de outra maneira, a obra, e a autora, nos interessariam, continuam 
nos interessando e nos levando a dedicar mais atenção e meticulosidade à 
sua leitura, precisamente porque são ambivalentes e paradoxais, tanto vida 
quanto obra sendo marcadas por tensões e pela óbvia dificuldade de reso-
lução programática, que reaparece pois é parcela do processo de inserção 
da obra em parte de um paideuma, sua transformação em um conteúdo 
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de formação que solicita seu amansamento didático. Assim, ao declarar o 
resumão de Carolina Maria de Jesus à minha aluna, estou ao mesmo tempo 
correto (é oportuno o que digo; não minto etc) e equivocado (é a recepção 
cristalizada e vulgar a que digo; falta com a verdade, pois essa reclama a 
nuance e a problematização, etc).

Carolina, para além dos biografemas
Mencionei em meu auxílio o trabalho de Bom Meihy mas, do ponto de 
vista do que ele sugere nesse seu ensaio de “despedida”, Ditos e interditos: 
ensaio de despedida de Carolina Maria de Jesus, poderia recorrer a trabalhos 
formidáveis, como os de Perpétua (2014) e Rosito (2015), que avançaram 
enormemente para alterar o que o próprio Bom Meihy afirmava na biografia 
de Carolina Maria de Jesus que produziu em parceria com Levine (Cinderela 
Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus, 1994), “um apagamento de sua 
memória no Brasil”. O quadro se modificou, por n razões, e um evento 
como esse verifica, em certa medida, essa correção, na medida em que 
aqui se introduz mais uma moedinha no mealheiro da canonização de 
Carolina Maria de Jesus. 

Gostaria, assim, de percorrer com um pouco mais de vagar essa biografia 
de Bom Meihy e Levine, pois me parece que apesar de seus mais de vinte 
anos de existência e da óbvia possibilidade de crítica de algumas de suas 
características, o saldo ainda hoje pende para o positivo, no sentido da 
adequação do método utilizado a uma espécie de ordem subliminar de 
sucesso na retratação, que termina por ressaltar ambivalência e um caráter 
fugidio de sua protagonista que, tendo sido pessoa difícil na vida, aparece 
de maneira isomórfica nesse esboço de vida e obra que temos na biografia. 

Ao anotar que vejo sucesso na biografia, seria talvez o caso de ponderar 
que registro como sucesso aquilo que gera satisfação ao constatar que, se 
há ordem de romanesco atendida por essa biografia, ela aparece como um 
romanesco contemporâneo, polifônico, plural. A metodologia da história 
oral que encaminhou essa produção gera um efeito semelhante ao de assis-
tirmos ao filme Rashomon, de Akira Kurosawa, no qual há várias narra-
tivas concorrentes em torno de um incidente, sem qualquer apelo a uma 
harmonia necessária ou juízo final. Aqui, também, estamos diante de um 
agregado de depoimentos que nunca disfarçam seu caráter situado, seu 
posicionamento peculiar diante da biografada, cuja “vida” é ao mesmo 
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tempo o campo no qual essas narrativas se constroem e a força que sabota 
qualquer intuito totalizador. 

Me estendendo um pouco sobre esse aspecto em particular, creio que 
a estrutura de “coral”, com vozes seriadas em solos (como num trabalho 
de Helen Cardiff), e a evitação de um amálgama coordenador de narrativa 
(que, aqui, necessariamente vai ao plural, é plural) serve muito mal a um 
propósito de canonização. Uma vez que seu resultado é trafegar na ambi-
valência, e o aproveitamento escolar demanda a redução da ambivalência 
em benefício da eleição de uma imagem a ser celebrada, e fixada em seu 
alojamento próprio na história literária, a biografia de Bom Meihy e Levine 
me parece melhor justamente por criar problemas para aqueles que, como 
eu na resposta dada à minha aluna, querem encontrar aqui alguma forma de 
solução do problema da presença da voz minoritária na literatura brasileira, 
e não sua continuidade por outros meios. 

Mas, saindo da ideia de que o único propósito de uma biografia seria 
dar mais um passo em uma trajetória de consagração (colateralmente, 
observem o momento em que surge uma segunda biografia de Lima Barreto, 
por exemplo, quando a de Assis Barbosa data de 1952), há um ganho consi-
derável no mosaico apresentado por Bom Meihy e Levine, pois a ordem de 
retratação que me parece favorecer é a de uma vida compreendida como 
uma espécie de força, um magma que não é exatamente da ordem de 
uma “pessoa física” mas uma matéria mais misteriosa, um dinamismo de 
fronteiras porosas. Há toda uma consideração deleuziana a esse respeito 
que me importa menos elaborar: basta, aqui, aludir a essa possibilidade 
de compreender essa noção, de “vida”, retirando-a do repouso quieto do 
documento e devolvendo-a a uma instabilidade e complexidade que me 
parecem mais apropriadas como artifício de retratação. Nas palavras do 
crítico argentino Alberto Giordano (2013), 

A vida que provoca a escritura e a precipita nos domínios fascinantes do 
ambíguo … atua com mais força se a vida que se escreve é menos a vida de 
alguém, uma soma de atributos subjetivos certos ou falsificados, que uma 
vida impessoal, um processo intransitivo que desapropria o autor de sua 
identidade e seu estatuto porque o submete à experiência da alteridade radical, 
a distância íntima que guarda com relação a si mesmo. (p. 12)

É esse processo que me parece vir à tona nos interstícios de um sem 
número de cenas, minúsculas aparições do não-apreendido, do que repele 
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uma coerência narrativa ordinária para a “subjetividade” da autora ao mesmo 
tempo que aponta para uma consistência de outra ordem – qual, penso? Qual 
outra pode ser senão a do “Humano, demasiado humano”? Por exemplo, 
aparece quando lemos da célebre cena do apedrejamento à saída da favela, 
espécie de narrativa mística de celebração às avessas: é um rito de passagem, 
uma imolação da mártir, uma prática justiceira? Aparece também nas várias 
movimentações da biografada em torno do livro, em particular em sua 
concepção de que um livro de sua lavra tem força enquanto instrumento 
de defesa pessoal. Um livro vindouro, o livro que está ainda sendo escrito, 
o livro que vai ser escrito a vingará – isso está na narrativa do encontro 
entre ela e Audálio Dantas, e retorna com relação ao próprio Dantas, nesse 
segundo momento ele mesmo o alvo do livro-vindicação. Está na impon-
derável biblioteca da biografada, aparente no registro de uma repórter que, 
talvez com má-fé, anota alguns itens da “pasta com cópias bem velhas de 
livros como Os miseráveis, Quincas Borba, e Os sertões” e no depoimento 
de Vera Eunice, que diz que sua mãe “leu até enciclopédia em Parelheiros”. 
Está também na sua exigência à representação de si mesma, à performance 
de si mesma (à maneira do filme de Kiarostami, Close Up, no qual os atores 
são os sujeitos representando a si mesmos em episódios passados de suas 
vidas) na adaptação teatral de Quarto de despejo, recusando o que vê da 
audiência (“Durante a apresentação, minha mãe gritava da platéia: Não é 
nada disso! Está errado!”, diz Vera Eunice: o que está errado, como está errado, 
em que a colagem autora/ atriz reduziria o erro, promoveria o acerto?). Está 
na carta – Cômica? Trágica? Tola? – na qual pleiteia ao presidente o direito 
de habitação entre os índios, no mistério de sua vida no circo, no disco 
de “sambas” que teimou em gravar malgrado as admoestações de Dantas, 
que “não queria deixar ela gravar o disco, nem fazer nada que não fosse 
coerente com o diário”. Está na declaração de Vera Eunice de que nunca 
conseguiu ler mais de uma página do Quarto, no favoritismo dedicado ao 
filho José Carlos, que diz que “Ser filho de escritora é uma maldição para 
mim. Sempre lembrado por causa do mérito de outra pessoa...”.

Essas anotações são desordem, disparos que tem como único eixo a 
sua propriedade de resgatar uma vida: não Carolina Maria de Jesus morta, 
disciplinada e disciplinar, mas uma entidade cuja ordem está na indisciplina, 
na negação, nas tantas formas particulares de recusa que esses biografemas 
celebram sem nunca ser exata metonímia da pessoa que os propiciou.
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