
1 

 

EMOÇÃO E RESISTÊNCIA NA LITERATURA DE CAROLINA MARIA DE 

JESUS 

 

Daniele Ribeiro Fortuna (Unigranrio / FAPERJ) 

 

 

Introdução 

 

Esta comunicação tem como objetivo principal apresentar os resultados iniciais 

do projeto “Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala: corpos e 

emoções nos diários”, contemplado no edital da Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) “Jovem Cientista do Nosso 

Estado” 

Pretendemos, com a pesquisa, analisar os diários de Carolina Maria de Jesus, 

Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala, tendo como foco o discurso e o corpo, e como 

principais escopos teóricos, a concepção foucaultiana (FOUCAULT, 2012 e 1966) de 

discurso e a antropologia das emoções.  

O foco primordial do presente texto é o diário de Carolina Maria de Jesus, mas 

antes de nos dedicarmos a sua análise, cabe apresentar brevemente o projeto “Carolina 

Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala: corpos e emoções nos diários”. 

 

A pesquisa “Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala: 

corpos e emoções nos diários” 

 

Na década de 1950, os textos da escritora Carolina Maria de Jesus revelaram que 

mais do que simples anotações de memória, eram parte fundamental de sua vida, 

extensões de seu próprio corpo. A escritora fazia de sua escrita um lugar de resistência às 

dificuldades que enfrentava como catadora de lixo e favelada na cidade de São Paulo, em 

meados da década de 1950. Seu diário era sua maneira de sobrevier à miséria. 

No mesmo período, quatro outros escritores escreveram diários que se tornaram 

relevantes no cenário cultural da época: Maria Lopes Cançado, Walmir Ayala, Lúcio 

Cardoso e Harry Laus. Para a proposta apresentada à FAPERJ, definiu-se como corpus, 

além dos diários que Carolina escreveu quando era catadora de lixo e que estão publicados 

nos livros Quarto de despejo e Meu estranho diário, o diário de Maria Lopes Cançado 
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(Hospício é Deus) e os de Walmir Ayala (Diário I – Difícil é o reino; Diário II – O visível 

amor; Diário III – A fuga do arcanjo).  

Tal recorte se deu em função da natureza dos diários de Lúcio Cardoso e Harry 

Laus. Em Diário I, Lúcio Cardoso (s. d.) tece considerações acerca do cenário cultural da 

época e reflete sobre temas como o sentido da vida. Diário completo (CARDOSO, 1970) 

inclui fotos e correspondência do autor. A questão do cotidiano e da homossexualidade 

não é o foco das obras. Em relação aos diários de Harry Laus (publicados em Impressões 

de vida e Monólogo da provação), ainda que haja considerações acerca do cotidiano e até 

sobre homossexualismo, transcrição de cartas foram inseridas no texto, tornando seus 

textos um pouco diferente dos demais. Assim, optamos por um corpus em que houvesse 

mais semelhanças do que diferenças. 

Além disso, buscamos nos diários textos que melhor atendessem aos pressupostos 

a serem trabalhados no projeto: o diário como extensão do corpo – na medida em que o 

autor demonstra sentir necessidade de escrever como tem necessidade de respirar; o diário 

como relator da realidade; o diário como lugar de expressão das emoções e de resistência. 

Carolina Maria de Jesus escrevia para se sobrepor à miséria. Maura Lopes Cançado 

escrevia para resistir à loucura. E Walmir Ayala para lidar com a sua homossexualidade 

na sociedade dos anos 1950. 

Rezende e Coelho (2010) consideram que o discurso se relaciona ao pensamento 

foucaultiano, segundo o qual “o discurso nada mais é do que a reverberação de uma 

verdade nascendo diante de seus próprios olhos” (FOUCAULT, 2012, p. 46). Para 

Foucault, o sujeito anima, com seus atos, as formas vazias da língua. E, ao fazê-lo, é capaz 

de conferir ao discurso um imenso poder: o de representar, nomear, classificar e explicar. 

De acordo com Foucault (1966, p. 405), “onde houver discurso, as representações 

expõem-se e justapõem-se; as coisas assemelham-se e articulam-se”. Só se pode conhecer 

as coisas e sua ordem “através da soberania das palavras” (FOUCAULT, 1966, p. 405). 

 Assim, a experiência se concretiza por meio da relação com o discurso. É por meio 

do discurso ainda que o sujeito expõe suas emoções. Para Rezende e Coelho (2010), ao 

se relacionar emoção e discurso, é possível se pensar numa “micropolítica da emoção” – 

foco de estudo da Antropologia das emoções. O discurso é capaz de “dramatizar, reforçar 

ou alterar as macrorrelações sociais que emolduram as relações interpessoais nas quais 

emerge a experiência emocional individual” (REZENDE; COELHO, 2010, p. 78). Por 

isso, segundo as autoras, “as emoções surgem perpassadas por relações de poder, 
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estruturas hierárquicas ou igualitárias, concepções de moralidade e demarcações de 

fronteiras entre os grupos sociais” (REZENDE; COELHO, 2010, p. 78). 

 Nesse sentido, o projeto busca analisar os diários de Carolina Maria de Jesus, 

Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala, tendo como foco suas emoções e seu corpo.  

A pesquisa será desenvolvida em três anos e teve início em janeiro de 2015. A 

metodologia se estrutura em três linhas: a analítica, a teórica e a comparativa. 

Desenvolveremos, portanto, os seguintes procedimentos metodológicos: - Pesquisa 

bibliográfica: levantamento de bibliografia suplementar e aprofundamento teórico sobre 

os seguintes temas: autobiografia, corpo e contexto histórico e sociocultural do período 

em que os diários foram escritos; Estudos teóricos sobre a escrita diarística e 

autobiográfica, com destaque para os textos de Arbuch (2010), Lejeune (2014), Gusdorf 

(1991) e  Ricoeur (1991, 1994); Estudos teóricos sobre a escrita de si e o discurso da 

forma como conceitua Foucault (1966, 1972, 1992, 2012); Estudos teóricos sobre a 

Antropologia das emoções (LE BRETON, 2009; REZENDE e COELHO, 2010); Estudos 

teóricos sobre o corpo, com destaque para os textos de Rodrigues (1986, 1995, 2008), Le 

Breton (2011), Corbin (2009); Análise e comparação dos livros: Quarto de despejo, Meu 

estranho diário; Hospício é Deus; Diário I – Difícil é o reino; Diário II – O visível amor; 

Diário II – O visível amor. 

 

Emoção e resistência no diário de Carolina Maria de Jesus 

 

 Durante muito tempo, a escrita autobiográfica - e seus gêneros próximos, como as 

memórias, a biografia, o romance pessoal, o poema autobiográfico e o diário - foi 

considerada um gênero “menor”. Apenas na década 1970, por exemplo, a autobiografia 

passou a figurar nos manuais escolares e a integrar-se ao “cânone literário da escola, ao 

lado do romance, do teatro, da poesia” (LEJEUNE 1998 apud SOUSA 2012, p. 150). Nos 

dias de hoje, segundo Gusdorf (1991, p. 9), a autobiografia está consolidada como “um 

gênero literário firmemente estabelecido”1.  

 Philippe Lejeune (2014, p. 16) define a escrita autobiográfica como uma 

“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 

quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade”. O 

                                                           
1 Tradução minha. No original: “La autobiografía es un género literario firmemente establecido (...)” 
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autor também diferencia a autobiografia do diário, pois este, ao contrário daquela, 

concentra-se no presente, muito raramente tendo uma perspectiva em retrospectiva.  

 Outra característica importante, comum a todas as chamadas escritas de si, seria o 

que Lejeune (2014, p. 30) denomina de “pacto autobiográfico”, que ele define como “a 

afirmação no texto dessa identidade [a identidade do nome (autor-narrador-personagem)], 

remetendo, em última instância, ao nome do autor, escrito na capa do livro”. Assim, o 

pacto autobiográfico se caracterizaria pela importância da assinatura do autor, que firma 

e confirma, com seu nome, que a autoria do texto é mesmo dele.  

 De acordo com Lejeune, há um outro pacto estabelecido com o leitor nas escritas 

de si. Trata-se do “pacto referencial”, segundo o qual as palavras do autor 

corresponderiam à verdade. Assim, para o teórico francês: 

 

O pacto referencial (...) é em geral coextensivo ao pacto autobiográfico, 

sendo difícil dissociá-los, exatamente como ocorre com o sujeito da 

enunciação e do enunciado na primeira pessoa. A fórmula deixaria de 

ser ‘eu abaixo-assinado’ e passaria a ser ‘juro dizer a verdade, somente 

a verdade, nada mais que a verdade’. (LEJEUNE, 2014, p. 43) 

 

No que diz respeito ao diário, mais do que um gênero, Lejeune (2014, p. 97) o 

considera uma prática, por meio da qual, inúmeras pessoas compartilham suas vidas: “É 

verdade eu pouquíssimas pessoas escrevem autobiografias e milhões mantêm diários!”  

 Segundo o autor, o diário é uma escrita cotidiana, marcada pela inserção de datas. 

A data seria sua marca principal, já que revelaria a autenticidade daquele momento 

retratado pelo escritor. Lejeune (2014, p. 301) define ainda o diário como “uma série de 

vestígios”, que “pressupõe a intenção de balizar o tempo através de uma sequência de 

referências”. 

 Sua função é de permitir que o diarista construa ou exerça sua memória 

(LEJEUNE, 2014). Mas também, em alguns casos, pode permitir o desabafo, o 

autoconhecimento, a deliberação, a apresentação do pensamento e – o que aqui mais nos 

interessa – a sobrevivência e resistência. 

 É neste ponto que, finalmente, chegamos ao diário de Carolina Maria de Jesus, a 

escritora que foi catadora de lixo, favelada, mãe solteira de três filhos e que se tornou 

mundialmente conhecida por publicar o livro Quarto de despejo, um diário no qual revela 

as agruras do seu dia-a-dia. 

Lejeune (2014, p. 131) afirma que “escrever e publicar a narrativa da própria vida 

foi por muito tempo, e ainda continua sendo, em grande medida, um privilégio reservado 
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aos membros das classes dominantes” e ainda que o circuito de comunicação do impresso 

e da função dos de textos “está nas mãos das classes dominantes e serve para promover 

os valores e ideologia” (LEJEUNE, 2014, p. 152). Por isso, a publicação de Quarto de 

despejo foi um fato surpreendente. 

Ainda que se saiba que o jornalista Audálio Dantas foi o responsável por essa 

proeza, ao editar o livro de Carolina e apresentá-lo às editoras, a publicação de Quarto 

foi um fenômeno. Pela primeira vez, uma mulher negra, semianalfabeta e favelada 

publicava um livro. 

Atualmente, considera-se que, mesmo que Audálio tenha propiciado a publicação 

do livro, sua atuação como editor teria deixado de fora inúmeros trechos fundamentais do 

diário de Carolina, os quais dariam um tom um tanto diferente à narrativa (PERPÉTUA, 

2014). Entretanto, aqui trabalharemos com Quarto de despejo na forma como foi 

publicado. 

Mesmo que possa haver diferenças, Quarto continua contundente: o retrato 

inédito de uma mulher em condições de subalternidade que viveu a miséria e foi 

testemunha de um tempo. 

Em seu diário, Carolina Maria de Jesus retratava sua vida e as mudanças que 

presenciava na São Paulo da década de 1950. Já naquele momento, a escritora revelava 

os desmandos dos políticos que, anos depois, iriam se tornar rotina nas cidades brasileiras: 

 

Os politicos só aparecem aqui nas epocas 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 as suas frases de viludo. Brincava com nossas 

crianças.ou boas impressões por aqui e quando candidatou-se a 

deputado venceu. Mas Camara dos Deputados não criou um projeto 

barra beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. 

... Eu classifico São Paulo assim: O Palacio, é a sala de visita. 

A prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal 

onde jogam os lixos. (JESUS, 1997, p. 28) 

 

 Mais do que lugar de denúncia, seu diário lhe permitia resistir às condições 

precárias em vivia. Era, de fato, o que Lejeune (2014, p. 304, 305) considera como 

“instrumento de ação”, um “campo de defesa onde recuperamos as energias e buscamos 

força”, pois “o diário pode trazer coragem e apoio”. 

 Carolina desabafa em seu diário e acredita que suas palavras podem não apenas 

ajudá-las, mas aos outros também: “...Aqui na favela quase todos lutam com dificuldades 
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para viver. Mas quem manifesta o que sofre é sou eu. E faço isto em prol dos outros.” 

(JESUS, 1997, p. 30) 

 Porém, esta ‘função’ que a escritora acreditava ser sua, a de denunciar os 

problemas sociais ou o que acontecia de errado na favela, nem sempre era bem 

compreendida por seus vizinhos. Em alguns trechos do diário, eles pedem que ela não 

coloque no papel o que testemunhou. Muitos a consideram louca: “José Carlos [filho de 

Carolina] ouviu a Forenciana dizer que eu pareço louca. Que escrevo e não ganho nada” 

(JESUS, 1997, P. 83) 

 Em diversos momentos de seu texto, ficam evidentes também seu desânimo, sua 

insatisfação e angústia. A escritora relata sua dificuldade para sustentar seus filhos e até 

para conseguir comida – “A tontura da fome é pior do que a do alcool. A tontura do alcool 

nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer, Percebi que é horrivel ter só ar dentro 

do estomago”. (JESUS, 1997, p. 39) 

 Ainda assim, Carolina não abre mão de escrever. Na verdade, seu diário parece 

ser sua arma para enfrentar obstáculos e resistir às dificuldades: “Não tenho força física, 

mas as minhas palavras ferem mais do que espada. E as feridas são incitrasaveis”. 

(JESUS, 1997, p. 43). 

O cotidiano de Carolina Maria de Jesus é cheio de percalços: a miséria, os filhos 

para sustentar, a convivência um tanto atribulada com os vizinhos, o trabalho como 

catadora de lixo... Mas, em muitos momentos, escrever parece ser o que há de mais 

importante para ela. Inúmeras vezes ela revela acordar mais cedo apenas para colocar no 

diário seus pensamentos, impressões e os fatos ocorridos. “Quando fico nervosa não gosto 

de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo” 

(JESUS, 1997, p. 19) 

 E, ao escrever, Carolina colocava no papel suas emoções, mas não apenas isso. 

Suas emoções se concretizavam a partir do que ela escrevia: publicar seu livro parecia 

mais próximo, o sonho de poder andar bem vestida talvez não fosse tão irreal, pois as 

palavras colocadas no diário tornavam suas fantasias mais concretas. 

 Fortuna (2015, p. 76), referindo-se a Rezende (2002), afirma que as emoções são 

“práticas discursivas permeadas por negociações de poder”. Por isso, “desempenham um 

papel social, já que a sociedade se organiza por meio de ‘representações coletivas que se 

impõem aos indivíduos através das quais eles organizam as experiências’ (REZENDE, 

2002, p. 71) e, com isso as emoções”. (FORTUNA, 2015, p. 76, 77) 
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 Nesse sentido, se o nosso cotidiano já é totalmente permeado por tais práticas 

discursivas, tal fato se exacerba ainda mais quando falamos do texto escrito do diário. É 

nele que Carolina não somente diz o que sente e reflete sobre suas emoções, mas também 

revela como as negociações de poder estão presentes na sua vida. 

 Retomando as palavras de Foucault, segundo as quais “o discurso nada mais é do 

que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos” 

(FOUCAULT, 2012, p. 46), a realidade de Carolina se concretiza, por meio de seu texto 

e a partir de seu diário. 

 Dessa forma, ao mesmo tempo em que a escritora se vê como uma mulher 

independente, que não quer se relacionar com nenhum homem, para poder concretizar 

seu ideal, ela se sente como um ‘objeto fora de uso’. No dia 2 de junho, Carolina afirma: 

“(...) 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, 1997, p. 44). Suas palavras demonstram 

que ela se sente diferente e, como afirmamos anteriormente, busca levar a vida em função 

da escrita. 

 Entretanto, Carolina Maria de Jesus está consciente da maneira pela qual a 

sociedade a vê: “No sexto andar o senhor que penetrou no elevador olhou-me com 

repugnancia. Já estou familiarisada com estes olhares.” (JESUS, 1997, p. 98) Ela sabe 

que uma mulher negra e catadora de lixo desperta nojo, e o relato anterior parece 

confirmar esta sensação. Mais adiante, a escritora afirma: “...A vida é igual um livro. Só 

depois de ter lido tudo é que sabemos o que encerra. E nós quando estamos no fim da 

vida é que sabemos como nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é 

a minha pele. Preto é o lugar onde moro.” (JESUS, 1997, p. 147) 

 Se Carolina sabe que ser escritora, na favela, causa estranheza e até medo entre 

seus vizinhos, sabe também que, nas ruas da cidade de São Paulo, a presença de uma 

negra, catadora de lixo, provoca asco. Seu diário, portanto, tornam mais concretas essas 

emoções, fazendo com que a escritora se sinta, a um só tempo, diferente e ‘importante’ 

no meio em que vive, porque escreve e denuncia o que acontece em seu diário, e um 

objeto desprezível fora dos limites da favela. 
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Considerações finais 

 

 A pesquisa “Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala: 

corpos e emoções nos diários” ainda está em seu início, mas já é possível perceber que, 

para Carolina, Maura e Ayla, seus diários eram extensões de seus próprios corpos. 

 No que diz respeito à Carolina Maria de Jesus, em seu diário, a escritora revelava 

agruras e sonhos – o sonho de se vestir-se bem, de tornar-se uma escritora e de ter uma 

casa de alvenaria.  

Após publicar Quarto de despejo, suas fantasias se tornariam realidade. Mas não 

se pode esquecer que alcançar seus objetivos só foi possível graças ao diário: não só 

porque, efetivamente, conseguiu publicá-lo, mas porque, se o discurso reverbera uma 

verdade, pelo menos ali, naquelas páginas, suas palavram tomavam vida, forma e eram a 

realidade da própria Carolina. 
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