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RESUMO 
 

 A produção discursiva da virilidade de Carolina Maria de Jesus, na obra 
Quarto de Despejo: diário de uma favelada (1960), pensada nas tramas do 
poder-saber, é o enfoque central desta pesquisa que se desenvolve à luz da 
Análise do Discurso de linha francesa, mais precisamente a partir dos aportes 
de Michel Foucault incorporados nesse campo do saber. Assim, ancorada em 
conceitos fundamentais e fundantes da arquegenealogia foucaultiana – como 
enunciado, discurso, língua, sujeito e história – constitui-se um arcabouço 
teórico que possibilita descrever e interpretar enunciados que, ao tempo em 
que produzem a virilidade da protagonista, apontam para os exercícios de 
poder e de resistência a partir da prática de escrita da autora entendida como 
uma arma de luta contra as submissões das mulheres ao jugo do poder 
político, patriarcal e racista. Sobressaem-se nas análises os processos de 
subjetivação de uma mulher negra, pobre, favelada, catadora de papeis, mãe 
solteira de três filhos de pais diferentes, com pouquíssima escolaridade que, 
por fim e paradoxalmente, torna-se uma importante escritora no cenário da 
literatura brasileira. Tal reinvenção de suas condições sóciohistóricas de 
existência se deram a partir da leitura dos livros e revistas que encontrava no 
lixo e pelo fato de ela, destemidamente, ter exposto com sua escrita, em seu 
diário, detalhes das condições de vida das pessoas que viviam nas margens da 
sociedade; ela fez denúncias do descaso das autoridades em relação às 
condições de uma vida cidadã, eternizando suas dificuldades diárias em busca 
de sobrevivência e de saciar a fome do estômago e da cultura; ela derrubou 
barreiras que separavam “o quarto de despejo da sala de estar”, revelando o 
poder que leitura, literatura e escrita têm enquanto elemento de transformação 
nos processos de subjetivação. Porque foi uma mulher viril, ou seja, um sujeito 
ávido pelo saber e pela resistência, cujas (contra)condutas respondiam à 
urgência de sobrevivência em um contexto cultural, social e político desumano, 
ela conseguiu sair do quarto de despejo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Quarto de Despejo, sujeito-mulher, resistência, 
contraconduta, virilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

The discursive production of the virility of Carolina Maria de Jesus, in the work 
Quarto de Despejo: diário de uma favelada (1960), thought in the power-
knowledge plots, is the central focus of this research that is developed in the 
light of the French Speech Discourse Analysis, more precisely from the 
contributions of Michel Foucault incorporated in this field of knowledge. Thus, 
anchored in fundamental and foundational concepts of Foucauldian arche-
genealogy – as a statement, speech, language, subject and history – is a 
theoretical framework that makes it possible to describe and interpret 
statements that, at the time they produce the virility of the protagonist, point to 
the exercises of power and resistance from the writing practice of the author 
understood as a weapon to fight against the submissions of women to the yoke 
of political power, patriarchal and racist. In the analyzes what stands out are the 
processes of subjectivation of a black woman, a poor woman, a favela, a paper 
collector, a single mother of three children from different countries, with very 
little schooling that, finally and paradoxically, becomes an important writer in the 
scene of Brazilian literature. Such a reinvention of its socio-historical conditions 
of existence came from reading the books and magazines that it found in the 
trash and the fact that it, fearlessly, with his writing, in his diary, have exposed 
details of the living conditions of people living on the margins of society; she 
made denunciations of the authorities' disregard for the conditions of a citizen's 
life, perpetuating their daily difficulties in search of survival and of satisfying the 
hunger of the stomach and the culture; she broke down barriers separating "the 
living room dumping room", revealing the power that reading, literature and 
writing have as an element of transformation in the processes of subjectivation. 
Because she was a virile woman, that is, a guy who was eager for knowledge 
and resistance, whose (contra) behaviors responded to the urgency of survival 
in an inhuman cultural, social and political context, she was able to leave the 
eviction room. 
 
KEYWORDS: Quarto de despejo, subject-woman, resistance, counter-conduct, 
virility. 
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INTRODUÇÃO 

 

Figura 1 – Manuscritos de Carolina Maria de Jesus 

 
 

Fonte: JESUS, Carolina Maria. Caderno 11 (Manuscrito) Ano 04/12/1958 – 19/12/1958 Biblioteca Nacional 

 
As palavras que lemos no texto manuscrito acima, foram escritas por Carolina 

Maria de Jesus – mulher negra, pobre, catadora de papeis, mãe solteira de três 

filhos, com pouquíssima escolaridade e, por fim, importante escritora brasileira –, 

que desponta no cenário da literatura brasileira como um verdadeiro paradoxo, se 

consideradas as condições sóciohistóricas de sua existência e o fato de ser 

considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. 

Contudo, poucos a conhecem ou sabem quem ela foi, o que nos motiva a 

desenvolver este trabalho para, do lugar dos estudos sobre a língua, linguagem e 

discurso, contribuir para torná-la re/conhecida pela sociedade.  

Nascida em 1914, em berço de escravos libertos, a escritora que conheceu 

de perto a fome e a invisibilidade de um povo, teve seu avô, conhecido como 

Sócrates Africano, como uma grande influência. A premissa fundamental que 

desencadeia esta pesquisa considera que Carolina é, antes de tudo, uma mulher 

viril, ou seja, partimos do pressuposto de que o estereótipo da fragilidade - tão caro 

à história das mulheres – é reinventado. Daí ser necessário, logo de saída, deixar 

claro que virilidade não significa masculinidade, pois:  

 

Ela não se define apenas em relação a feminilidade. Muitos indivíduos 
apresentam uma falta de virilidade sem que isso permita colocar em dúvida 
a sua “masculinidade”. [...] por outro lado, há mulheres que demonstram 
virilidade, pois têm senso de grandeza, da honra, do sacrifício pela pátria. 
Algumas aceitam o combate, inclusive o duelo, e dão provas de evidente 
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coragem. No final do século, Joana (d’Arc) e Charlotte (Corday) aparecem 
entre as mais exaltadas figuras heroicas da história da França (CORBIN et 
al., 2013, p. 10).  

 

Para que possamos colocar à mostra discursos que definem e subjetivam 

essa mulher viril, precisamos lembrar que, apesar de todas as dificuldades, Carolina 

escancarou com sua escrita a vida de sujeitos que viviam nas margens da 

sociedade, sujeitos de “vidas infames” (FOUCAULT, 2003), fadados quase sempre a 

viver em um Quarto de Despejo –  metáfora com a qual Carolina Maria de Jesus 

define a favela:  

 

 stou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-
se ou joga-se no lixo [...]. Quando estou na cidade tenho a impressão que 
estou na sala de visita [...] E quando estou na favela tenho a impressão que 
sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo (JESUS, 
1960, p. 45). 

 

Mas, afinal, quem foi Carolina Maria de Jesus, autora ainda hoje pouco 

conhecida e estudada nas escolas brasileiras? Trata-se de uma escritora que 

assumiu posições-sujeito desacreditadas para uma mulher como ela, com a 

pretensão de ser escritora, na medida em que conseguiu sair da favela e integrar, 

não sem resistências e conflitos, o cânone literário. 

 

Figura 2 – Carolina Maria de Jesus 

 

Fonte: JESUS, Carolina Maria.  Arquivo/Agência Globo. 

 

Nascida na pequena cidade de Sacramento, no interior de Minas Gerais, não 

se sabe ao certo em qual ano, mas, acredita-se que por volta de 1914, Carolina 

estudou apenas o suficiente para aprender a ler e a escrever, completando apenas 

dois anos de estudos formais no Colégio Allan Kardec, onde pegou gosto pela leitura 
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e a escrita, práticas fundamentais em sua vida. Aos 33 anos de idade, mudou-se 

para a cidade de São Paulo para trabalhar em casa de famílias como empregada 

doméstica. Ao engravidar de seu primeiro filho, perdeu o direito de trabalhar nos 

tradicionais lares paulistanos.  Por absoluta falta de opção, foi morar na favela do 

Canindé, primeira favela da cidade de São Paulo, por volta de 1948. Naquele 

momento, o Brasil atravessava uma onda de muitas mudanças no cenário social e 

político sob o comando do Presidente Juscelino Kubitschek, cujo slogan, “50 anos 

em 5”, objetivava a industrialização e a modernização do país. 

 

Figura 3 - Realidade 

 

Fonte: Arquivo Jornal Última Hora, 1960. 

 

Pertencendo ao grupo de migrantes que invadiu os grandes centros urbanos 

no Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, Carolina Maria de Jesus era mais uma 

entre tantos miseráveis. Como a favela foi instalada perto de um depósito de lixo, foi 

daí que Carolina passou a tirar o sustento da família. Encontramos, então, uma 

mulher negra, em condições precárias, que passou a sobreviver das sobras e do lixo 

que eram encontrados nas ruas da grande metrópole. Do lixo, recolhia alimentos, 

calçados, roupas e muitos livros e cadernos encardidos com folhas em branco, nos 

quais passou a registrar, nos anos 1950, suas amarguras diárias, e suas 

dificuldades e relatos do cotidiano, além de poemas, contos, peças de teatro, letras 

de músicas. Assim surgiu o seu diário.  

No final dos anos 50, houve grande movimentação em torno da cultura no 

Brasil na esperança de torná-la mais brasileira, possibilitando, dessa maneira, maior 

liberdade de expressão. Nesse cenário, as mulheres se insurgiam, os negros 

procuravam escapar da submissão cordial e do “seu não lugar social” (M IHY, 2015, 
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p. 254), as massas não mais se deixavam oprimir e as figuras de “cor” começavam a 

surgir no cenário das elites.  

Contrariando o que muitos dizem sobre a escrita de Carolina, Meihy (2015, p. 

256) afirma: “Comecemos por garantir que, tendo em vista aquele cenário 

frequentado, Carolina foi sim uma escritora provável. Improvável é negar-lhe o 

direito de participação em acontecimentos do ambiente tensionado que a inscreve”. 

A verdade é que ela era pobre, semianalfabeta e desprovida de instituições. Carolina 

ousou se intrometer no mundo dos brancos, onde os que exerciam o poder de se 

manifestar eram integrantes de uma elite de abastados, os quais falavam em nome 

dos que não tinham voz. Mais do que isso: ela ousou se intrometer no mundo dos 

homens, desafiando-os para além de sua escrita, pois, não raro, suas reações se 

deram até mesmo pela força física, um dos elementos constitutivos de sua virilidade.  

Carolina desestabilizou certezas a respeito do que se esperava de um sujeito 

favelado, na medida em que sua virilidade vai de encontro às atitudes de 

normalidade e às características da comunidade dos excluídos. Enquanto as outras 

mulheres apanhavam de seus maridos, ela ouvia valsas vienenses ou novelas de 

rádio. Diversas vezes, em sua obra, ela revela que não pode passar sem ler, sem ter 

contato com a escrita, o que não corresponde às expectativas da sociedade 

burguesa para uma mulher simples da favela, uma catadora de lixo. Carolina lê e 

escreve práticas de luta/resistência que possibilitam sua emergência e notoriedade. 

No inventário das obras de Carolina, encontramos diversos textos, poesias, 

romances, provérbios, memórias, mas foi a publicação da obra Quarto de Despejo: 

diário de uma favelada que deu visibilidade e fama à escritora, tornando-a conhecida 

internacionalmente, traduzida em mais de 14 idiomas e publicada em diversos 

países.  Nessa obra de maior prestígio e vendas, encontramos na escrita 

testemunhal de Carolina o fortalecimento das questões de gênero, dos menos 

favorecidos, daqueles que não tinham voz, das escritas de si e da busca de inclusão 

na sociedade.  

O leitor daquela época ficou fascinado ao deparar-se com a escrita 

impactante de Carolina, revelada por Audálio Dantas, jornalista que havia sido 

designado para relatar o cotidiano da favela e encontrou, por acaso, Carolina Maria 

de Jesus. Dantas, ao conhecer a escritora favelada e ler seus manuscritos 

empoeirados, percebeu que ninguém melhor que um sujeito de dentro da favela 

para revelar seu cotidiano e, Carolina, conhecia bem o lugar de onde falava.  
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O jornalista investiu no material que com o tempo veio a ser publicado em 

forma de livro. Seu interesse e dedicação ao trabalho de fazer com que essa autora 

saísse da exclusão se deram logo após ele conhecer os mais de 30 cadernos 

encardidos, retirados do lixo, nos quais, como já dissemos, a favelada relatava 

diariamente sua trajetória de vida. São esses relatos que resultaram na sua principal 

obra - Quarto de Despejo: diário de uma favelada -, lançada em 1960, a qual 

compreende as entradas de diário de Carolina de julho de 1955 a 1 de janeiro de 

1960.  

Após sucesso estrondoso com a publicação desse primeiro livro, Carolina 

lançou, em 1961, como continuação do diário, a obra Casa de Alvenaria, Diário de 

uma ex-favelada, constituída de entradas do diário de 5 de maio de 1960 a 21 de 

maio de 1961, período em que a escritora já havia saído da favela, seu quarto de 

despejo, mudando-se para a tão sonhada casa de alvenaria.  

Além desses dois títulos que projetaram a autora dentro e fora do Brasil em 

apenas dois anos, ela publicou, por sua conta, Pedaços da Fome e Provérbios 

(1963) e Diário de Bitita, livro póstumo publicado em 1982, na França e, em 1986, no 

Brasil. No original, essa última obra foi intitulada Um Brasil para os brasileiros. 

 

Figura 4 – Repercussão na mídia 

 

Fonte: Revista O Cruzeiro, Edição 0036, 1959.  

 

O diário de Carolina foi destinado a um público leitor que não fazia parte 

daquela realidade, pois revelava os problemas da favela do Canindé, de um dia a 

dia de miséria e fome antes nunca visto ou percebido pela sociedade paulistana. 

Carolina dá visibilidade às vidas precárias, anônimas e, repetimos, infames. Se 

morar na favela, para a escritora, significava estar no quarto de despejo para ser 
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jogada fora, no lixo, a escrita significava sair desse quarto e projetar-se em um 

mundo diferente, longe do lixo e da fome. Seu foco era ter condições de oferecer 

uma vida melhor e mais digna aos filhos que dela dependiam.   

Contudo, Carolina Maria de Jesus não conseguiu se enquadrar na sala de 

visitas. Aceita por uns, rejeitada por outros, a cidade e o cânone literário não a 

receberam como escritora de nome e de reconhecido sucesso. Entre a glória e os 

percalços, teve um final de isolamento. Como forma de autoexílio, foi morar em um 

sítio muito modesto, em Parelheiros, adquirido com o dinheiro da venda da sua casa 

de alvenaria localizada na cidade de São Paulo. Retornando às origens rurais, sob a 

luz de lampiões, durante as noites, escrevia. Em 13 de fevereiro de 1977, faleceu 

aos 62 anos de idade, sendo sepultada no Cemitério de Embu Guaçu.  

Carolina gritou com sua voz/escrita destemida e escancarou ao mundo 

detalhes a respeito das condições de vida de uma comunidade, denunciando o 

descaso por parte dos governantes e a vida difícil que levavam, sem acesso à 

educação, à saúde, ao saneamento básico e à alimentação, enfim, sem acesso às 

mínimas exigências de uma vida cidadã. A escritora eternizou suas dificuldades 

diárias em busca de saciar a fome do estômago e da cultura. Ela derrubou barreiras 

que separavam “o quarto de despejo da sala de estar”, revelando o poder que 

leitura, literatura e escrita têm quando são utilizadas como um dispositivo1 de poder 

e consequente elemento de transformação. O que levava Carolina a se sentir 

diferente dos outros favelados? Uma das possibilidades para responder a essa 

questão são os processos de subjetivação que a tornaram uma mulher viril, ou seja, 

um sujeito ávido pelo saber, transformado em arma de resistência e de luta. 

Assim, toda essa biografia, rapidamente repertoriada como porta de entrada 

para esta pesquisa, instiga-nos a percorrer um trajejo teórico analítico que visa, 

primordialmente, dar visibilidade aos efeitos de mulher viril (re)produzidos 

discursivamente na sua escrita. Para isso, ancoramo-nos teórica e 

metodologicamente na Análise do Discurso de linha francesa, tendo as formulações 

arquegenealógicas do filósofo Michel Foucault como norteadoras de nossas 

investigações.  

                                                           
1
 Dispositivo é, grosso modo, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são 
os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos” 
(FOUCAULT, 2009c, p. 244). 
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Dito de outro modo, nosso objetivo geral é contribuir com os estudos 

foucaultianos do discurso a partir de uma análise do Diário de uma favelada, sob o 

mirante da virilidade. Propomo-nos, pois, analisar os processos de subjetivação da 

mulher, focalizando, prioritariamente, as redes de memórias, as quais estão 

atreladas às práticas de insubmissão, às contracondutas e à resistência face às 

normatizações de gênero, raça e condição social que envolvem a prática de escrita 

da autora. 

Já os objetivos específicos são: i) explanar conceitos fundamentais e 

fundantes da arquegenealogia foucaultiana, de modo a constituir o arcabouço 

teórico que possibilite a produção da mulher viril; ii) compreender os exercícios de 

poder e de resistência a partir da prática de escrita da autora, entendida como uma 

arma de luta contra as submissões das mulheres ao poder patriarcal e racista; iii) 

demonstrar de que forma a conduta de um corpo feminino, como lugar de discursos, 

procura determinar as fronteiras entre o feminino e o masculino e ser capaz de 

produzir saberes e verdades sobre suas formas de resistência, condutas, 

contracondutas e virilidade em busca da sobrevivência. 

Para atingirmos esses objetivos, organizamos nosso trabalho em três 

capítulos, além desta introdução. No primeiro, apresentaremos alguns elementos 

que delineiam a arquegenealogia foucaultiana, notadamente a relação entre história, 

enunciado, discurso, vontades de verdade e exercícios de poder-saber. São 

conceitos e noções que nos possibilitarão a compreensão das condutas e 

contracondutas de Carolina Maria de Jesus, mulher insubmissa, que, por meio de 

seus discursos de denúncias sociais, mostrou as mazelas de uma grande parcela da 

sociedade esquecida pelo poder público da época. 

No segundo capítulo, dedicamo-nos a algumas ponderações sobre a vontade 

de resistência de Carolina Maria de Jesus por meio de sua escrita, retornando à 

história das mulheres negras, mais precisamente à história das mulheres criadas 

para servir aos homens.  

Finalizamos com o terceiro capítulo, no qual buscamos compreender quais 

dispositivos e estratégias são adotados para decifrar o corpo de Carolina nas redes 

de discursos que nos levam ao percurso do olhar, a normalização do que deveria ser 

considerado anormal, a fome e as carências relatadas pela escritora favelada. 

Buscamos compreender, ainda, como esse corpo feminino e viril, enquanto discurso, 

nos possibilita-nos pensar no desenvolvimento da virilidade feminina capaz de 
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invadir os espaços públicos, destinados somente aos homens e desmistificar a 

inferioridade do sujeito mulher negra quanto à utilização/interdição desses espaços.  

 Carolina desenvolveu estratégias de resistência/poder na favela para manter-

se viva, afinal, a sua busca pela sobrevivência era árdua, constante e diária. Para 

Foucault, o poder pode vir de todas as partes e de todos os lugares, pois ele não se 

encontra apenas nas mãos das instituições ou do estado. O poder se exerce a partir 

de diversos pontos em todas as camadas da sociedade, nas relações entre 

dominados e dominadores, nas famílias e, obviamente, isso inclui a favela. O poder 

é uma força que cruza o corpo social, “não há poder que se exerça sem uma mira ou 

objetivo. A racionalidade do poder está nas táticas utilizadas para atingir 

determinado fim. Onde há poder há resistência” (FOUCAULT, 2012, p. 105). 

Carolina exerceu seu poder por meio da escrita. Escrevendo seu diário ela relatou, 

denunciou, protegeu-se e, o mais importante, resistiu.  

Lembremo-nos de que Carolina Maria de Jesus lançou seu livro e despontou 

como algo novo, inesperado, trazendo à superfície, com os relatos diários, uma 

realidade que muitos desconheciam ou faziam de conta não existir. Nos enunciados, 

em sua identificação com as minorias, Carolina resiste. No encalço desses 

enunciados, interessam-nos os efeitos de memória que permanecem vivos ou 

reconstruídos. Isso porque a obra Quarto de Despejo nos possibilita pensar na 

relação indissociável entre discurso, história e sujeito. Possibilita-nos, igualmente, 

considerar a memória, o esquecimento dos enunciados e o resgate de elementos da 

produção de sentidos, condutas, contracondutas, insubmissão e virilidade no 

universo feminino de uma época. 

Figura 5 – Carolina e a favela do Canindé 

 

Fonte: Arquivo Jornal Última Hora, 1960. 

 



20 

 

 

 

 

 

1. ARQUEGENEALOGIA FOUCAULTIANA: DO ENUNCIADO AO DISPOSITIVO 

DE PODER 

 

Paul-Michel Foucault (1926-1984) foi filósofo, historiador, ativista político e 

professor, cujo trabalho visava, fundamentalmente “criar uma história dos diferentes 

modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” 

(FOUCAULT, 1995, p.231). Foucault foi, como ele mesmo se definia, um pirotécnico:  

 
Eu me interesso muito pelo trabalho que os historiadores fazem, mas quero 
fazer outro. [...] O que eu faço não é absolutamente uma filosofia. E também 
não é uma ciência cujas justificativas ou demonstrações temos o direito de 
exigir-lhe. Eu sou um pirotécnico. Fabrico alguma coisa que serve, 
finalmente, para um cerco, uma guerra, uma destruição. Não sou a favor da 
destruição, mas sou a favor de que se possa passar, de que se possa 
avançar, de que se possa fazer caírem os muros. Um pirotécnico é 
inicialmente um geólogo. Ele olha as camadas do terreno, as dobras, as 
falhas. O que é fácil cavar? O que vai resistir? Observa de que maneira as 
fortalezas estão implantadas. Perscruta os relevos que podem ser utilizados 
para esconder-se ou lançar-se de assalto. Uma vez tudo isto bem 
delimitado, resta o experimental, o tatear. Enviam-se informes de 
reconhecimento, alocam-se vigias, mandam-se fazer relatórios. Define-se, 
em seguida, a tática que será empregada (FOUCAULT, 2006, p. 69). 

 

Viveu na França até a sua morte, em 1984, mas sua voz atravessou as décadas 

seguintes, reverberando até os dias de hoje. Como o próprio autor comentava, os 

seus livros poderiam ser considerados caixas de ferramentas, pois qualquer pessoa 

poderia abrir e procurar o que melhor lhe servisse para agir ou pensar, dependendo 

da interpretação, do contexto ou do objetivo do trabalho. 

Para Foucault, o importante não era fornecer uma teoria pronta, mas várias 

questões que possibilitassem uma diversidade de análises. Sendo assim, a 

liberdade foi norteadora em sua obra. A maior preocupação dele eram os temas das 

práticas sociais, utilizando como método a história, para tentar compreender e 

transformar a sociedade da época. Ele se afasta da teoria da racionalidade dos 

objetos, já que seus estudos estão centrados no homem2 moderno, seu objeto de 

estudo. Dessa maneira, apresenta originalidade de investigação de objetos, já que, 

                                                           
2
Para Foucault, o sujeito não é um ser inteiramente responsável por suas escolhas e criador dos 

próprios valores, mas um sujeito cujas ações e pensamentos são indissociáveis da época em que 
eles se desenvolvem (BERT, 2013, p. 37). 
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por meio dos estudos arqueológicos, ocorre um descolamento produzido por sua 

teoria em relação à epistemologia: o pesquisador vai da ciência racional, como 

exemplo a matemática, para a análise do homem moderno e o desenvolvimento da 

história dos saberes (MACHADO, 2009, p. 9).  

Didaticamente, a academia dividiu a obra de Foucault em três fases: a 

Arqueológica, situada nos anos de 1960, na qual se abordaram questões sobre as 

práticas sociais, com as seguintes publicações: História da Loucura na Idade 

Clássica (1961), O Nascimento da Clínica (1963), As Palavras e as Coisas (1966) e 

A Arqueologia do Saber (1969). A segunda fase é a Genealógica, com o estudo dos 

poderes, durante a década de 1970, destacando-se as obras: Vigiar e Punir (1975) e 

História da Sexualidade, volume I (1976). Na última fase, ele realizou estudos sobre 

a ética antiga, nos anos de 1980, com as técnicas de si, resultando nos livros 

História da Sexualidade II: o uso dos prazeres e História da Sexualidade: o cuidado 

de si, ambos de 1984. O conjunto dessas três fases e temas é denominado em 

termos de uma arquegenealogia, que parte de uma preocupação sobre a produção 

dos saberes articulados com as práticas sociais, visando, notadamente, 

compreender como e por que os saberes surgem e se transformam. Já em sua 

genealogia, Foucault expande suas reflexões arqueológicas, entendendo os saberes 

como elementos de um dispositivo. Assim:  

 

Se a arqueologia tem como objetivo descrever as regras que regem as 
práticas discursivas que produzem sujeitos por meio dos saberes, a 
genealogia do poder propõe diagnosticar e compreender a racionalidade 
das práticas sociais que nos subjetivaram pelos seus efeitos e nos 
objetivaram pelas suas tecnologias, e a genealogia da ética busca 
problematizar as práticas de si e os processos de subjetivação que ligam o 
sujeito à verdade. Esses três momentos do percurso arquegenealógico de 
Michel Foucault – situado entre os anos de1960 a 1984 – são atravessados 
e sustentados por uma teoria do discurso (GREGOLIN, 2015, p 09). 

 

Seus pensamentos foram uma importante fonte de inspiração para 

discussões de assuntos considerados polêmicos como: feminismo, 

homossexualidade, política, entre outros tantos voltados para a vida dos “homens 

infames” (FOUCAULT, 2003). Tais temas, para o autor, não deveriam ser tratados 

de forma isolada, afinal, o importante eram as práticas da sociedade. Ele queria 

saber como seria a reação diante de seus textos, conhecer as práticas homofóbicas, 

antifeministas ou racistas que circulavam na sociedade. Por meio da sua 

arquegenealogia, Foucault pretendeu, enfim, repensar o sujeito não mais 
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considerado “uma fonte autônoma e transparente de saber”, na medida em que “é 

constituído em redes de práticas sociais que incorporam relações de poder e 

exclusões” (OKSALA, 2011, p. 23). 

Importa, para pensarmos mais à frente, nas produções de discursos que 

fizeram de Carolina Maria de Jesus uma mulher viril - presa e liberada de seu Quarto 

de Despejo.  Repertoriaremos, na sequência, alguns conceitos fundamentais da 

arquegenealogia, tais como: história, enunciado, discurso, vontade de verdade, 

poder.  

  

1.2 O retorno à história 

 

 A propósito da complexa relação entre palavras e coisas, escreve Foucault: 

 
Os discursos, tais como podemos ouvi-los, tais como podemos lê-los sob a 
forma do texto, não são, como se poderia esperar, um puro e simples 
entrecruzamento de coisas e palavras: trama obscura das coisas, cadeia 
manifesta, visível e colorida das palavras; gostaria de mostrar que o 
discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre 
uma realidade e uma língua, o intrincamento entre o léxico e uma 
experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 
analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços 
aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 
conjunto de regras próprias das práticas discursivas (FOUCAULT, 2009a, p. 
54-55)  
 

 

Dito de outro modo, a relação do homem com o mundo não é direta: entre as 

coisas (os objetos) do mundo e os homens existem as palavras, ou, no campo 

teórico da Análise do Discurso francesa, existe o DISCURSO. Não existe, tampouco, 

uma relação direta entre o mundo e as palavras, na medida em que estas não 

etiquetam o mundo. Daí ser necessário considerar as condições sóciohistóricas de 

existência dos enunciados e a historicidade inscrita nos processos discursivos. No 

diário de Carolina Maria de Jesus, por exemplo, o que ela escreve somente pode ser 

lido/interpretado se for considerada a indissociabilidade entre a linguagem e a 

exterioridade. 

 O acesso à exterioridade se dá mediante análise do modo como os sentidos 

são trabalhados no texto e, isso, implica retornar à história, descrever o 

acontecimento discursivo e considerar que a história não é simplesmente uma forma 

de memória dos fatos ocorridos. Na esteira arqueológica, os documentos históricos 

não são fontes de verdades irrefutáveis, tal como se pensava no âmbito da História 
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tradicional, mas sim acontecimentos discursivos e, por isso, são analisados como 

monumentos:  

 
[…] em nossos dias, a história é o que transforma documentos em 
monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos 
homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido 
uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados 
pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos. Havia um tempo 
em que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros 
inertes, dos objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, se 
voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um 
discurso histórico; que poderíamos dizer, jogando um pouco com as 
palavras, que a história, em nossos dias, se volta para a arqueologia – para 
a descrição intrínseca do monumento (FOUCAULT, 2009a, p. 8). 
 

 
Como consequências, encontramos a irrupção de rupturas, sendo necessário 

definir relações, constituir séries de acontecimentos ou definir quais os tipos de 

relações e seus limites. Desligando-se das cronologias, onde o que tem importância 

não são somente os acontecimentos de grande repercussão social ou política, mas 

também os mínimos acontecimentos diários, a história passa a ser vista como 

“modelo geral de uma consciência que adquire, progride e que tem memória” 

(FOUCAULT, 2009a, p. 9).  

A segunda consequência é o surgimento da noção de descontinuidade, noção 

que até era abolida da história.  la é “instrumento e objeto de pesquisa, delimita o 

campo de que é o efeito, permite individualizar os domínios” (FOUCAULT, 2009a, p. 

10). Como terceira consequência, os temas abordados pela história deixam de ser 

apenas os grandes acontecimentos, privilegiados por uma história global que 

procura reconstruir grandes civilizações, grandes heróis. Isso tudo dá lugar a uma 

nova história, à chamada história geral, com a constituição de um corpus coerente 

de documentos, com princípios de escolhas, definição do nível de análises, 

especificação de métodos de estudo. Trata-se, pois, de recusar uma descrição 

global que “cinge todos os fenômenos em torno de um centro único – princípio, 

significação, espírito, visão de mundo, forma de conjunto”, passando-se a uma 

história geral que desdobra, ao contrário da tradição, “o espaço de uma dispersão” 

(FOUCAUT, 2009a, p.12). 

Como última consequência dessas mudanças ocorridas na história, surgem 

os problemas metodológicos: como constituir um corpus coerente? Qual é o 

princípio de escolha e de definição da análise desses acontecimentos? Seria preciso 
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a especificação de um método de análise e a determinação das relações numéricas, 

lógicas, etc.).  

A história como função fundadora do sujeito é a garantia que se tem de que 

tudo o que ficou perdido na história, um dia poderá ser recuperado e vivenciado 

novamente com outra roupagem, mantendo suas diferenças fixadas no tempo e na 

época de cada sujeito ou sociedade.  Essa nova história se opõe à imobilidade das 

estruturas, pois é viva e contínua.  

Veremos mais à frente, que Carolina Maria de Jesus fez parte dessa história 

viva, pois suas denúncias e insubmissões permitiram-lhe integrar novos 

acontecimentos e práticas até então não permitidas às mulheres que, como ela, 

eram fadadas a viver à margem, constituindo-se como “vidas infames”, nos termos 

de Foucault (2003). 

Em suma, problemas teóricos ocorrem em relação à tradicional história do 

pensamento e do conhecimento. O primeiro problema se refere à (i) noção de 

tradição, que atribui importância ao tempo e à sua continuidade; (ii) noção de 

influência; (iii) fenômenos de semelhança ou repetição; noções de desenvolvimento 

e de evolução, com o reagrupamento dos acontecimentos discursivos.  

Para que os discursos possam ser analisados, é preciso renunciar à noção de 

um acontecimento verdadeiro, na medida em que sua origem jamais será atingida. 

Ele se caracteriza pela repetição histórica, daí se considerar que todo discurso se 

funda sobre um já-dito, não em apenas uma frase ou texto, mas em discursos 

silenciosos, cujas atualidades dos sentidos possibilitam os gestos de interpretação 

de textos outros, formando uma continuidade mediante uma rede interdiscursiva 

fundamental e fundante de quaisquer discursos. Foucault afirma que as 

continuidades constituem “o conjunto de todos os enunciados efetivos (quer tenham 

sido falados ou escritos), em sua dispersão de acontecimentos na instância própria 

de cada um” (FOUCAULT, 2009a, p. 30). 

Assim, para que possamos ler e compreender a produção discursiva de 

Quarto de Despejo e ali analisarmos os nós discursivos que prendem/libertam uma 

mulher viril, não poderemos perder de vista o seguinte: 

 entre o texto de Carolina Maria de Jesus e sua exterioridade –  isso é, 

entre a língua, o sujeito e a história – impõe-se uma relação indissociável; 
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 não se trata de procurar uma verdade por trás do texto, na medida em que  

sob o documento não há sentidos escondidos ou uma verdade oculta; o 

que temos são enunciados e relações; 

 o que Carolina escreve parte de uma posição do sujeito, e isso significa 

que os sentidos de seu diário são determinados/sustentados 

historicamente. Não há, pois, uma intenção primordial no seu texto que 

partiria de um sujeito consciente, de “carne e osso”; 

 por fim, sendo todo discurso produzido sob certas determinações 

históricas, ele é constituído como um lugar no qual saber e poder se 

articulam.  

Com efeito, o conjunto de enunciados que se materializam na obra de 

Carolina foi selecionado, controlado, organizado e disseminado por procedimentos 

que determinam o que pode e o que não pode ser dito em certo momento histórico.  

E o mais interessante aqui é que os enunciados que aqui analisamos são, em 

grande parte, uma reação ao que “não pode ser dito”, por isso a resistência é a mais 

forte estratégia discursiva que destacaremos. Sua obra é um convite para 

pensarmos sobre a sua busca constante por inclusão no meio literário. Por meio do 

discurso da exclusão em sua escrita, utiliza sua própria realidade, a de viver à 

margem, como uma tentativa de deslocamento social e de deixar a sua condição de 

miséria e fome e ir em direção a um lugar idealizado. 

Essas premissas teóricas nos levam a explicar a centralidade do conceito de 

enunciado na Arqueologia do Saber, sobretudo para compreendermos a noção de 

discurso. 

Na retomada da história, de acontecimentos vividos no passado, enunciados 

são resgatados com outros sentidos. Assim, encontramos o núcleo das 

subjetividades. Para Foucault, o que “permanece por trás da história manifesta e que 

encontra, sob os acontecimentos, uma outra história, mais séria, mais secreta, mais 

fundamental, mais próxima da origem, mais ligada ao seu horizonte último” 

(FOUCAULT, 2009a, p. 137). O que estava submerso por trás das palavras escritas 

por Carolina, essa retomada do passado, vivenciado de outra forma no presente, 

carrega consigo uma carga de enunciados do momento histórico em que se 

produzem os discursos de segregação racial e questões de gênero, tão presentes, 

também, atualmente. O sujeito, ao ser exposto a acontecimentos ocorridos em 

tempos longínquos, não retoma apenas um enunciado individual, mas, também, uma 
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consciência coletiva e suas subjetividades, e os papeis acabam por serem definidos. 

Não importa o autor do enunciado, mas o que ele diz e o lugar que ocupa na 

sociedade.  

 

1.3 O que é enunciado? 

 

Em que pese a natureza semiológica dos enunciados – pois podemos pensar 

em textos verbais, visuais ou verbo-visuais -, nosso objeto é essencialmente verbal. 

Partimos do princípio de que os acontecimentos discursivos relatados em Quarto de 

Despejo se valem da língua, de um sistema linguístico definido por regras tanto 

estruturais quanto discursivas. 

 O que é enunciado para Michel Foucault? Partindo do estudo das formações 

discursivas e das regras de sua existência em pesquisas sobre objetos, conceitos ou 

estratégias de aparecimentos dos discursos, Foucault constata que o discurso é um 

domínio geral de todos os enunciados, um grupo de individualização considerado 

como prática e, ao mesmo tempo, entende o enunciado como unidade elementar do 

discurso. Explica que “o enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, 

proposição ou atos de linguagem, não se apoia nos mesmos critérios [...] é 

indispensável para que se possa dizer se há ou não frase, proposição, ato de 

linguagem” (FOUCAULT, 2009a, p. 97).  

Para os lógicos, o que importa são as proposições; para os gramáticos, as 

frases; para outros analistas, os atos de fala. Arqueologicamente, para o estudo dos 

enunciados, não importam as suas regras de formações, mas o seu acontecimento e 

as infinitas interpretações que podem emergir de suas manifestações verbais.  

O enunciado não pode ficar preso a estruturas, pois “podemos encontrar 

enunciados sem estrutura proposicional: sem reconhecer nenhuma frase; mais 

enunciados do que atos de fala. O enunciado funciona como suporte de todas estas 

abordagens descritivas” (FOUCAULT, 2009a, p. 95). Não podendo ser considerado 

uma estrutura, ele se situa no nível de uma função de existência, que faz sentido ou 

não. O enunciado está no limite da existência dos signos por meio de uma relação 

mútua com a língua, sendo que um não existe sem o outro, ficando a língua 

responsável pela construção de enunciados possíveis.  

Os enunciados possuem relações de sentido e relações de verdades. Não 

estão atrelados a um indivíduo, frase ou proposição, estão ligados a um referencial: 
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“o referencial forma o lugar, a condição, o campo de emergência, o estado das 

coisas e das relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado” (FOUCAULT, 

2009a, p. 103). Para que seja possível evidenciar a existência de um enunciado, ou 

seja, de uma função enunciativa, é necessário que a frase ou a proposição estejam 

relacionadas a um contexto, uma vez que “um enunciado tem sempre as margens 

povoadas de outros enunciados” (FOUCAULT, 2009a, p. 110), onde os já-ditos 

retomam sua utilização. Nessas conversações e interligações, os enunciados são 

reatualizados e replicados em outros discursos.  

Como exemplo, vale adiantar que Carolina resgata com sua escrita a 

discriminação vivida em relação às questões de raça e gênero de uma época. 

Experiências imersas em outros campos enunciativos que estão longe de ser 

considerados livres ou neutros, tal como explanaremos em nosso exercício de 

análise. 

Os enunciados se manifestam em uma materialidade, como palavras, frases 

impressas ou faladas, utilizadas como suporte, e determinam uma data ou um lugar, 

criando um contexto. “A enunciação é um acontecimento que não se repete; tem 

uma singularidade situada e datada que não se pode reduzir” (FOUCAULT, 2009a, 

p. 114). 

Os enunciados circulam. Eles transitam, imersos em uma rede, constituindo-

se como os nós de uma trama e utilizados de acordo com os papéis a serem 

desempenhados. Pode ocorrer que informações transmitidas em determinado 

momento histórico sejam retomadas e repassadas de maneiras simplificadas, 

formando-se no mesmo enunciado inicial, significando que: “o novo não está no que 

é dito, mas no acontecimento de sua volta” (FOUCAULT, 1996, p. 26).  

 Quanto à descrição dos enunciados, Foucault sugere que tomemos alguns 

cuidados, como: fixar o vocabulário ou “performance verbal ou linguística”, que 

consiste em todo “conjunto de signos efetivamente produzidos a partir de uma língua 

natural” (FOUCAULT, 2009a, p.121), onde as regras de formação desses discursos 

se estabelecem. Questões como lugar, tempo e contexto passam a serem questões 

secundárias, ficando qualquer sujeito exposto às diversas performances verbais e à 

repetitividade dos enunciados, uma vez que: “O discurso é constituído por um 

conjunto de sequências de signos, enquanto enunciados, isto é, enquanto lhes 

podemos atribuir modalidades particulares de existência” (FOUCAULT, 2009a, p. 

122).  



28 

 

 

 Segundo cuidado: o enunciado não pode ser isolado da frase ou da 

proposição, sendo necessário definir as condições de produção e sua existência em 

um jogo de posições que determinado sujeito ocupa na sociedade, como os 

discursos dos favelados e marginalizados, os quais formam um sentido, um motivo 

para existir, “não como acontecimento passageiro ou um objeto inerte, mas como 

uma materialidade repetível” (FOUCAULT, 2009a, p. 123). 

 A manifestação do enunciado não é estabelecida por limites, pois está 

sempre dentro de uma frase ou proposição, representado por signos que podem ser 

listas de séries ao acaso ou quadros. Para que se possa analisar o enunciado, é 

necessário um dado enunciativo, que de forma “quase-invisível” se expressa por 

meio da linguagem, que “parece sempre povoada pelo outro, pelo ausente, pelo 

distante” (FOUCAULT, 2009a, p. 126), tomada como objeto que descreve e analisa 

este corpus ou dados enunciativos. Ainda segundo o autor, “a linguagem, na 

instância de seu aparecimento e de seu modo de ser, é o enunciado” (p. 128).  

 Os enunciados, nessa linha de análise, organizam-se em domínios, a partir de 

agrupamentos de unidades históricas. É preciso compreender o enunciado, 

considerando que “a análise das formações discursivas está bem centrada na 

descrição do enunciado em sua especificidade (...) as dimensões próprias do 

enunciado é que estão utilizadas na demarcação das formações discursivas” 

(FOUCAULT, 2009a p. 130). Os enunciados dependem de uma forma gramatical 

aceitável, de um referencial, de um sujeito, de um campo associado, de uma 

materialidade, compreendendo como formação discursiva:  

 
grupos de enunciados ou seja, “performances verbais” que vão além do 
nível da frase, das proposições ou formulações. Descrever enunciados “é 
tentar revelar o que se poderá individualizar na formação discursiva [...] é o 
sistema enunciativo geral ao qual obedece um grupo de performances 
verbais – sistema que não rege sozinho, já que obedece, ainda, e segundo 
suas outras dimensões, aos sistemas lógicos, linguísticos, psicológicos 
(FOUCAULT, 2009a, p. 131).  
 
 

 Ao fazer o estudo dos quatro domínios das funções enunciativas ou seja, 

formação dos objetos, posições subjetivas, conceitos e escolha das estratégias, 

constatando que essas formações discursivas são independentes do texto ou dos 

livros e utilizam enunciados evidenciados em suas regularidades e não em regras 

rígidas, Foucault chega às seguintes conclusões: a) as formações discursivas 

revelam níveis específicos do enunciado e suas análises estão relacionadas; b) um 
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enunciado pertence a uma formação discursiva e é definido por sua regularidade e 

pela dispersão dos fatos; c) discursos são compostos por um conjunto de 

enunciados que se confirmam na mesma formação discursiva; e d) prática discursiva 

não se constitui pelas frases, inferências ou competência do falante, mas no mesmo 

conjunto de regras que são determinadas pelo tempo e espaço histórico, nas 

mesmas áreas: social, econômica ou linguística. 

 Tendo, então, que os enunciados são compostos por discursos, 

compreendemos discursos como um ponto central nos estudos foucaultianos, com a 

preocupação de que por meio dos discursos algo é dito por alguém em um 

determinado tempo histórico, sendo, então, o discurso considerado um 

acontecimento, onde as práticas discursivas não existem sem ele e que são capazes 

de estabelecer e descrever relações:  

 
É, pois, a partir da reflexão sobre as transformações históricas do fazer e do 
dizer na sociedade ocidental – práticas discursivas que provocam fraturas, 
brechas e rearranjos nas configurações do saber-poder – que se edifica o 
pensamento foucaultiano. Essa busca pelos discursos ele não a faz em um 
lugar disciplinar estabelecido: não está centralmente na Filosofia, na 
Antropologia (GREGOLIN, 2015, p.7). 
 

 
 Ao pensar na verdade e nos mecanismos sociais que controlam e classificam 

a produção dos discursos e como os saberes são atribuídos na sociedade de 

controle, verificamos que nem todos podem se expressar em determinados lugares.  

Porém, Carolina Maria de Jesus não se deixou classificar. Sua contraconduta a 

levou a lugares até então nunca concebidos e permitidos para uma mulher negra e 

favelada.  

 

1.4 Os enunciados na Ordem do Discurso 

 

Nas redes de discursos tramadas historicamente, não encontraremos a 

vontade de conhecer a verdade se não obedecermos às regras discursivas que 

reativamos em cada um de nossos discursos. Para que o discurso seja aceito 

como verdade em determinada época, ele deve seguir regras internas que variam 

de acordo com quem diz, em que lugar e em que época histórica esse discurso é 

dito. Sendo assim, deparamo-nos com o risco do dizer.  Todo discurso está 

envolvido em riscos e perigos e, nessas redes discursivas, podemos ser 



30 

 

 

interditados, rejeitados. Portanto, falar ou escrever não são permitidos para 

qualquer pessoa. Ao sermos expostos aos tabus ou rituais do discurso, onde o 

direito de falar ou escrever pertence apenas a pessoas autorizadas para isso, como 

os padres, professores e escritores reconhecidos pelo cânone literário, somos 

controlados. Carolina, em sua ousadia de ser escritora, rompe essas regularidades.  

Segundo Foucault (1996), como vimos, a produção do discurso é sempre 

controlada, e esse controle se processa pela exclusão e pelas vontades de 

verdade. Um tipo de separação rege a vontade de saber, que é a segregação do 

discurso verdadeiro, pronunciado por quem tem direito, considerando que este está 

ligado ao exercício do poder.  

 Segregar a vontade de saber vai propiciar grandes mudanças nas ciências e 

novas formas de vontade de verdade, as quais diferem da vontade de saber da 

Idade Clássica: a ocorrência da vontade de conhecimentos, ver em vez de ler, 

verificar em vez de comentar, realizar experiências. Neste momento histórico surge a 

ciência. A vontade de verdade “produz um tipo de poder, o poder de repartir, 

classificar, pôr os objetos sob o escrutínio do olhar. Diversas instituições científicas 

médicas, pedagógicas, ritualizar sua aplicação, fornecem meios para valorizar e 

distribuir a vontade de verdade” (ARAÚJO, 2004, p. 235). Nesses sistemas de 

exclusão ligados a instituições, a vontade de verdade é distribuída por meio da 

pressão e da coação. Assim, “na vontade de verdade o que está em jogo é o desejo 

e o poder, ela se transforma em uma maquinaria para excluir; a verdade justifica a 

interdição e a define” (FOUCAULT, 1996, p. 20).  

Além desses procedimentos externos de exclusão, na ordem do discurso 

encontramos ainda os procedimentos internos de interdição dos discursos 

pronunciados. No momento em que um saber se ancora em um discurso da 

verdade, isso implica exclusão, separação e interdição do poder. 

 Os procedimentos internos ao discurso – comentário, disciplina e autor – se 

referem à rarefação desses discursos. Eles classificam, ordenam e distribuem o 

discurso no acontecimento e no acaso. Dessa maneira, definem como esses 

discursos passam a ser considerados por certas disciplinas e como os objetos serão 

aceitos, rejeitados ou controlados.  

 Sobre esses procedimentos, verificamos que o comentário é considerado 

uma narrativa de outras narrativas. Aquilo que se conta e se repete, são os textos 

ritualizados ou coisas ditas que se conservam em determinada época. Existem os 
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discursos de origem e os discursos que se dizem; são os ditos e os que estão ainda 

por dizer. Geralmente, essas características são encontradas nos textos religiosos, 

jurídicos, literários e científicos. O comentário será uma repetição daquilo que 

comenta; um discurso novo surge a partir das coisas, dos sentimentos e dos 

pensamentos e nos permite construir novos discursos, ou seja, recuperar o que 

estava articulado silenciosamente no texto de origem ou, ainda, que algo seja dito 

para além do texto e estabelecer que o novo esteja no acontecimento.  

Quanto ao autor, ele não é entendido como o sujeito fundante que 

pronunciou ou escreveu um texto, uma vez que existem discursos que circulam sem 

autor definido. O autor é regra na literatura, filosofia, ciência.  

Durante a Idade Média, o autor do discurso científico era indispensável, pois 

se tratava de um indicador de verdade. No discurso literário, a função do autor se 

reforça: o que circulava livremente na Idade Média, agora é exigido: “De onde vem? 

Quem escreveu?” (FOUCAULT, 1996, p. 28). O autor precisa prestar atenção à 

unidade do texto – deve revelar ou sustentar o que escreveu, pois ele tem a 

capacidade de dar à linguagem da ficção suas unidades, coerência, sua inserção do 

real. A escrita se transforma em conversas que circulam no cotidiano, logo, não 

importa quem escreveu. O que ele escreve não retrata quem ele realmente é, o seu 

“eu”. Isso vai depender da época e do momento histórico. 

Com relação à disciplina, Foucault parte do princípio da limitação que se 

constrói conforme um jogo restrito. Somente quem tem domínio dos objetos, 

métodos, corpus de estudo, regras definidas e instrumentos tem o direito ao 

discurso. Sendo assim, é a disciplina que determina quem pode se servir desses 

procedimentos. Carolina, por ser totalmente indisciplinada e não se adequar ao que 

dizem as regras, rompe com os padrões considerados normais de somente falar, 

escrever, se manifestar quando se tem esse direito. Assim, essa quebra da 

normalização dos discursos a transforma em objeto de estudo.  

A disciplina se difere do comentário no ponto em que todos podem comentar 

o texto instituidor e, por intermédio da disciplina, a possibilidade da construção de 

novos enunciados ou a formulação de outras proposições. Foucault toma como 

exemplo a medicina, área que evidencia que nem todas as verdades podem ser 

ditas, uma vez que ela é feita de erros e verdades. Apenas quem tem conhecimento 

técnico pode fazer uso do discurso médico. De acordo com Foucault (1996, p. 36), 

“A disciplina é o princípio de controle do discurso”, pois fixa limites. 
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Existe outro grupo de procedimentos de sujeição do discurso: a rarefação 

dos sujeitos. Esta serve para determinar as condições de produção. Para terem 

direito a falar, os indivíduos precisam seguir algumas regras, satisfazer exigências, 

ser qualificados a fazê-lo. Como exemplo, o autor cita o discurso religioso, em que 

somente o padre possui o poder para praticar determinado ato, ou seja, “declarar 

que agora são marido e mulher”. Nesse grupo dos autorizados a falar, também 

encontramos juízes, médicos, pedagogos, psicólogos. São os papeis determinados 

e estabelecidos pelo poder.  

Há, também, uma nova forma de sujeição: as sociedades do discurso. Estas 

têm como função conservar e produzir discursos, isto é, controlando os discursos, 

fazem com que estes circulem apenas em espaços restritos, como se fosse um jogo 

do segredo e da divulgação. Entendemos, assim, que é possível atribuir essas 

formas de sociedade do discurso a alguns escritores. 

O autor cita, ainda, a apropriação social dos discursos por determinadas 

categorias de sujeitos praticadas pelas escolas, instituições consideradas grandes 

controladoras de todos os discursos. Nessas instituições encontramos: 

 
A ritualização da palavra, senão uma qualificação e uma fixação dos papeis 
para os sujeitos que falam, senão a constituição de um grupo doutrinário ao 
menos difuso; senão uma distribuição e apropriação do discurso com seus 
poderes e seus saberes? (FOUCAULT, 1996, p. 44-45).  

 

Todos esses sistemas de sujeição impõem limitações e exclusões que 

influenciam o pensamento do homem ocidental. Como forma de escapar do controle 

dos discursos, devemos questionar a vontade de verdade, devolver ao discurso o 

status de acontecimento e abolir a soberania do significante.  Essa foi a postura 

adotada pela escritora Carolina Maria de Jesus: a de questionar e resistir diante das 

imposições dessas sociedades doutrinadas e doutrinadoras.  

Carolina não tinha domínio da linguagem padrão, mas seus enunciados 

reverberavam na sociedade. Sua escrita, considerada “errada” para os gramáticos 

ou literatos da época, não foi o bastante para impedi-la de mostrar a realidade da 

favela: “a linguagem fraturada de Carolina deve ser entendida pelo que de fato é: a 

tentativa de uma pessoa das camadas subalternas de dominar os códigos da cidade 

letrada” (SOUSA, 2012, p. 21).   
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1.5 Discurso e poder 

  

Em sua fase genealógica, Michel Foucault concentra-se na relação entre os 

saberes e os poderes, focalizando, notadamente, as vontades (jogos) de verdade 

em relação às prisões, hospitais, enfim, aos diversos sistemas de poder. 

Preocupado em entender como o sujeito exerce e sofre as relações de poder, ele 

deu visibilidade a inúmeras técnicas do poder que individualizaram o ser humano, 

objetivando-o como louco e não louco, doente e não doente, delinquente e não 

delinquente etc. Ele mostrou que o sujeito é dividido, no seu interior, em relação aos 

outros, e que esse sujeito é colocado nas relações de produção, significação e 

poder, as quais devem ser utilizadas como ferramentas de estudo dos corpos 

sujeitados pelo poder das instituições e do Estado.  

De início, é importante ter claro que, nessa perspectiva de análise, o poder 

não é algo que alguém possa deter, tomar, assegurar, tampouco é estável e 

permanente. Ele circula e atinge a todos em suas microrrelações sociais. Isso 

porque ele não é “algo que se adquira, arrebate ou compartilhe algo que se possa 

guardar ou deixar escapar; o poder se exerce a partir de inúmeros pontos em meio a 

relações desiguais e móveis” (FOUCAULT, 2012, p. 104).  

A analítica foucaultiana aborda três tipos de poder: (i) o poder soberano, (ii) o 

poder disciplinar e (iii) o biopoder. Há ainda o poder pastoral, cujo funcionamento 

assemelha-se ao soberano. Vejamos, pois, sucintamente, como se dá cada um 

desses poderes, de modo a pensar a virilidade de Carolina de Jesus, orientada e 

definida em meio a intensas batalhas discursivas derivadas de jogos de poder/saber: 

(i) O poder soberano: centralizado na figura do rei, notadamente entre os 

séculos XVI e XVII. O soberano tinha em suas mãos o poder de vida ou morte sobre 

os condenados, pois somente a ele cabia o direito de punir. Assim, “diante da justiça 

do soberano, todas as vozes devem se calar” (FOUCAULT, 2012, p. 33). O suplício 

em praça pública era a forma utilizada para punições de graves crimes realizados na 

corte, uma técnica da produção graduada de sofrimentos, que ia do grau zero de 

suplício, por meio da decapitação do acusado, a grandes concentrações de 

suplícios, sendo que o tempo do sofrimento variava de acordo com a gravidade do 

crime praticado. O suplício fazia parte de um ritual com elementos punitivos 

calculados, ou seja, não se tratava simplesmente de uma “raiva sem lei”. Por meio 

do suplício, o que poderia vir à tona era a verdade do crime. Quanto à vítima, esta 
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deveria ficar marcada para sempre, afinal, o método tinha a função de “purgar”. Os 

sinais deixados no corpo do supliciado seriam exemplo para os outros membros da 

sociedade, produzindo imagens que ficariam para sempre guardadas na memória do 

indivíduo e da sociedade. A forma de punir agia diretamente sobre o corpo físico dos 

condenados. 

 
O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas não é só: esta 
produção é regulada. O suplício faz relacionar o tipo de ferimento físico, a 
quantidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do 
crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. Há um código 
jurídico da dor; a pena, quando é supliciante, não se abate sobre o corpo ao 
acaso ou em bloco; ela é calculada de acordo com regras detalhadas; 
número de golpes de açoite, localização do ferrete em brasa, tempo de 
agonia na fogueira ou na roda (o tribunal decide se é o caso estrangular o 
paciente imediatamente, em vez de deixa-lo morrer, e ao fim de quanto 
tempo este gesto de piedade deve intervir), tipo de mutilação a impor (mão 
decepada, lábios ou língua furados) (FOUCAULT, 2006, p. 31).  

  

(ii) O poder disciplinar: esse poder surge, porque, na Idade Média, passa a 

ocorrer a humanização dos castigos. A ilegalidade do ataque aos corpos começa a 

se tornar evidente e outros meios se manifestam como, por exemplo, a vigilância 

penal. Sendo assim, a punição deixa de ser exercida sobre os corpos para passar a 

atingir a alma dos indivíduos:  

 
Significa um esforço para ajustar os mecanismos de poder que enquadram 
a existência dos indivíduos: significa uma adaptação e harmonia dos 
instrumentos que se encarregam de vigiar o comportamento cotidiano das 
pessoas, sua identidade, atividade, gestos aparentemente sem importância: 
significa outra política a respeito dessa multiplicidade de corpos e forças 
que uma população representa (FOUCAULT, 2006, p. 66).  
 

 Esse novo tipo de poder foi a grande invenção da sociedade burguesa, 

aspecto fundamental para a implantação do Capitalismo. Ele se exerce a partir de 

um jogo de heterogeneidades, em que vários discursos se cruzam e os diversos 

aparelhos do saber ou dos saberes constituídos se manifestam. Nesse contexto, os 

sujeitos deixam de obedecer ao rei e passam a seguir leis e normas. O poder 

soberano sobrevive na ideologia do direito, nos códigos jurídicos. Assim, ocorre a 

democratização da soberania, que permanece envolta pelos mecanismos de 

coerção disciplinar. O discurso disciplinar é o discurso da regra, então passamos a 

vivenciar a normalização no campo das ciências humanas e as disciplinas adotam 

um discurso arbitrário: uma nova forma de poder, de saber e de dominação de 

saberes (FOUCAULT, 2008, p. 51). 
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Com o aumento das riquezas e de indivíduos nas cidades, surgem métodos 

de vigilância dos corpos. Os mecanismos de poder se encarregam de “vigiar o 

comportamento cotidiano das pessoas, sua identidade, atividade, gestos”. As 

técnicas deslocam a punição das mãos do soberano para a defesa da sociedade, “o 

corpo passa a se tornar objeto e alvo do poder (...) o corpo que se manipula, se 

modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil e dócil” (FOUCAULT, 

2012, p. 117). Assim, o poder disciplinar atinge o corpo: 

 
O corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas 
aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua 
utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e 
econômicos – tudo isso assegura por procedimentos de poder que 
caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo humano 
(FOUCAULT, 2012, p. 151). 

 

A evolução das punições, resultando em lugares para corrigir, foi 

materializada no surgimento de instituições como prisões, escolas e indústrias, 

lugares que acarretam o controle dos corpos. No poder disciplinar, ocorre a sujeição 

constante dos corpos, com o poder de torná-los dóceis e úteis. A coerção aplicada 

aos corpos faz com que a sua condição de dominação seja aumentada. 

Dessa maneira, a produção do discurso passa a ser controlada, selecionada e 

organizada. Logo, os sujeitos descobrem que “não se pode dizer tudo, que não se 

pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode 

falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 1996, p. 9). A sociedade começa a conhecer 

os procedimentos de exclusão, como interdições, tabu do objeto, direito de apenas 

alguns falarem. Os discursos passam a ser apenas permitidos para pessoas 

habilitadas como médicos, padres, juízes. Sendo assim, o discurso carrega terríveis 

perigos, não sendo liberado a todos o falar. Esse controle se processa pela 

exclusão: “na vontade de verdade o que está em jogo é o desejo e o poder, ela se 

transforma em uma maquinaria para excluir; a verdade justifica a interdição e a 

define” (FOUCAULT, 1996, p. 20). 

(iii) O biopoder: surge no momento em que as preocupações com os homens 

começa a ser biológica. Ocorrem transformações nos mecanismos de poder com a 

utilização do controle dos corpos e a criação da sociedade dos corpos dóceis 

adaptados aos interesses econômicos. A existência passa a ser uma preocupação 

de toda a sociedade a partir da preservação da vida e da espécie.  Essa nova forma 

de poder  
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[...] centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do 
ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os 
nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a 
longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais 
processos são assumidos mediante uma série de intervenções e controles 
reguladores: uma bio-política da população (FOUCAULT, 2012, p. 152).   

 

 A principal função do Estado deixa de ser a de matar e passa a ser a de 

garantir as condições de vida, estabelecendo a administração dos corpos com o 

desenvolvimento de técnicas de controle e sujeição dos indivíduos. Os 

procedimentos de segregação e de hierarquização do corpo social, característicos 

do biopoder, foram essenciais para o desenvolvimento do capitalismo e o 

ajustamento do homem ao capital. Outra importância destacada por Foucault, 

relativa ao biopoder, foi o desenvolvimento de normas de condutas a partir do 

surgimento de leis capazes de aplicar mecanismos reguladores e corretivos das 

infrações. 

 Partindo do pressuposto, portanto, de que “o poder não é um objeto natural, 

uma coisa: é uma prática social e, como tal, constituída historicamente” (MACHADO, 

2009, p. 10), na sequência desta pesquisa, interessa-nos destacar sequências 

enunciativas de Quarto de Despejo para dar visibilidade aos poderes que sempre 

fizeram parte das relações entre os sujeitos. Sobretudo, interessa-nos os exercícios 

do poder em uma favela a partir dos discursos de uma mulher que se coloca na 

posição de porta-voz dos excluídos: “Aqui na favela quase todos lutam com 

dificuldades para viver. Mas quem se manifesta o que sofre é só eu. E faço isto em 

prol dos outros” (J SUS, 1960, p. 36). 

 Sua escrita, ou seja, as práticas discursivas e as redes de discursos que a 

envolve, é um exercício de luta contra valores e normas que definem quem somos 

nós. E essa luta é a resistência, elemento caro e necessário para quaisquer 

exercícios de poder.  

A resistência se dá, necessariamente, onde há poder, porque ela é 
inseparável das relações de poder; assim, tanto a resistência funda as 
relações de poder, quanto ela é, às vezes, o resultado dessas relações; na 
medida em que as relações de poder estão em todo lugar, a resistência é a 
possibilidade de criar espaços de lutas e de agenciar possibilidades de 
transformação em toda parte (REVEL, 2005, p. 75).  
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2. VONTADE DE SABER E RESISTÊNCIA  

 

Morar na favela é uma constante luta pela sobrevivência, entretanto, ainda 

assim, Carolina não se abateu, pois se apresenta como uma mulher questionadora, 

defensora dos fragilizados na comunidade e escreveu: “quem não conhece a fome 

há de dizer. ‘Quem escreve isso é louco’. Mas quem passa fome há de dizer: - Muito 

bem, Carolina. Os gêneros alimentícios deve ser ao alcance de todos” (J SUS, 

1960, p. 39).  

Em vários momentos a escritora deixou pistas da sua forte personalidade, daí 

sua virilidade e resistência: “As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é 

igual a de Carlos Lacerda que irrita os nervos. E não há nervos que suporta. Mas eu 

sou forte. Não deixo nada me impressionar-me profundamente. Não me abato” 

(JESUS, 1960, p. 22, grifo nosso).  

Ao mesmo tempo em que não se identificava com os moradores, colocou-se 

entre eles: “Devo incluir-me, porque 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” (J SUS, 1960, p. 38).  

Fonte: PINHEIRO, João; BARBOSA, Sirlene. Carolina   n.p 

Figura 6 – Identidade: favelada 
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Apesar de todas as dificuldades, Carolina procurou fazer valer os seus 

saberes descontínuos, desqualificados e não legítimos para a sociedade, 

demonstrando vontade de superação e práticas emancipatórias constantes. Ao 

enunciar sua rotina, ela mostrou maneiras de procurar novas formas de encarar a 

vida, de querer se destacar em relação aos moradores da favela. Tentou revelar por 

meio de acontecimentos corriqueiros a sua resistência, criando espaços de lutas, a 

fim de gerar novas possibilidades de transformação.  

Na década de 1950, quando Carolina escrevia seu diário, não existia mais a 

figura do rei todo poderoso, com poderes para decidir sobre a vida ou a morte, mas, 

sim, a figura do Estado, que, de acordo com Foucault (2009a), é a evolução do 

poder soberano. Na escrita de Carolina, encontramos relatos sobre a figura de pais 

e maridos que possuíam direitos legais para conduzir as mulheres como melhor lhes 

agradasse. Naquele período histórico, a violência contra as mulheres poderia tomar 

proporções de suplício. Foram encontrados registros com muitas ocorrências de 

esposos que tiravam a vida de suas companheiras em legítima defesa da honra. A 

traição muitas vezes resultava em morte e o assassino se beneficiava com o 

“argumento de que se achava em estado de completa privação de sentidos e 

inteligência no ato de cometer o crime, ou seja, acometido de loucura ou desvario 

momentâneo. Na prática, reconhecia-se ao homem o direito de dispor da vida da 

mulher” (SOIB T, 2008, p. 381-382). 

A honra masculina deveria ser resguardada a qualquer custo. Na favela, 

praticamente todos os dias ocorriam casos de violência contra a mulher, os quais 

eram de conhecimento dos vizinhos devido à escassa privacidade. As mulheres 

pobres, por não fazerem parte do ideal feminino de rainhas do lar, sofriam com 

abusos praticados por seus companheiros. Sobre isso relata Carolina ao presenciar 

cenas de violência contra as mulheres: “O Anselmo apareceu aqui em 1950 com 

uma mulher que estava grávida. Quando a mulher deu a luz, um menino, ele 

começou a maltratá-la. Ela estava de dieta e ele lhe expancava e lhe expulsava de 

casa” (J SUS, 1960, p. 107). Ou ainda: “  elas, tem que mendigar e ainda apanhar. 

Parece tambor. A noite enquanto elas pedem socorro eu tranquilamente no meu 

barraco ouço valsas vienenses” (J SUS, 1960, p. 18).  ssas são algumas das 

justificavas que levam Carolina a não querer ser igual às moradoras da favela. Ela 

prefere ser escritora, não quer ter um homem ao seu lado. 
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Os favelados ficavam sujeitados, condenados ao bom comportamento, à 

obediência por diversos pontos de controle em toda a sociedade, tendo em mente 

que poder “é um modo de ação de alguns sobre outros” (FOUCAULT, 2009b, 240). 

Nessa linha de análise, entendemos que a igreja também assume o papel 

disciplinador. A instituição passa a se fazer presente na comunidade com a 

distribuição de pães e agasalhos para os carentes, realizando sua ação social, 

visando a conversão dos moradores da favela, como nos mostra Carolina: 

“Compareceu o vicentino que cuidava dela.  le não tem nojo dos favelados. Cuida 

dos míseros favelados com carinho. Isto competia ao Serviço Social” (J SUS, 1960, 

p. 34).    também: “O Frei Luiz hoje nos visitou com seu carro capela. Nos disse que 

vai ensinar o catecismo as crianças para fazer a primeira comunhão. E aos sábados 

vem nos ensinar a conhecer os trechos bíblicos” (J SUS, 1960, p. 81).  

Carolina registrou em seu diário tais práticas, mostrando a instituição religiosa 

na posição de controladora, pois esta tenta moralizar os moradores. Temos aqui, 

portanto, a atualização de uma prática quase imemorável, pois desde a idade média 

o poder pastoral exerce poder sobre as famílias e, em especial, sobre as mulheres.  

Carolina Maria de Jesus foi a primeira escritora negra a questionar de forma 

desconcertante o lugar de onde vinha e a situação dos menos favorecidos na cidade 

de São Paulo.  la denunciou as hipocrisias da sociedade da “alvenaria”, como 

costumava chamar os moradores vizinhos da favela. Tinha na denúncia a 

sustentação dos discursos, sentidos outros, sedimentados no imaginário da 

sociedade, enunciados que traziam à memória a história de questões ligadas à raça 

e ao gênero, confrontos e efeitos de sentidos na constituição dos sujeitos, os quais 

eram capazes de definir quem foi a escritora como sujeito: mãe, mulher, escritora, 

catadora de lixo, viril, insubmissa. 

Atenta à importância para a comunidade do Canindé, por diversas vezes 

Carolina relatou passagens de preconceitos contra os negros e, principalmente, por 

ser uma mulher negra, sentiu na pele as consequências de tantos anos de 

escravidão vividos no Brasil Colônia, como fica evidente nessa sequência 

enunciativa: “-Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você’. Todos tem um 

ideal. O meu é gostar de ler” (J SUS, 1960, p. 27).  

A naturalização das diferenças de tratamento entre os sujeitos em um 

determinado contexto histórico, predominando a condição de homem, branco, 

jovem, classe média como modelo a ser seguido, provocou em Carolina a 
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necessidade de combater práticas de exclusão e preconceitos. Como escritora das 

minorias e da resistência, ela mostrou essas diferenças direcionadas aos negros, 

mulheres e favelados, ou seja, sujeitos enredados em fortes tramas/redes de 

poderes e saberes.   

Investigar enunciados na obra de Carolina faz com que possamos verificar 

não somente os enunciados como discursos de uma história tradicional de vidas em 

completa invisibilidade social. Com a “multiplicação das rupturas nas histórias das 

ideias” (FOUCAULT, 2005, p.8), verificamos os enfrentamentos e as batalhas 

discursivas adotadas para passar a existir diante da sociedade indiferente às 

mazelas daquela comunidade, bem como os efeitos do poder, saber e resistência 

em Carolina Maria de Jesus, no contexto histórico brasileiro dos anos de 1950.  

Em sua escrita, evidenciamos que as relações de poder e de subjetivação 

giram em torno de gênero, classe social, idade e raça, ou seja, das diferenças 

sociais, econômicas e políticas. Conforme Foucault, o objetivo do estudo do poder 

nas relações de uma sociedade não está na constituição das instituições ou na 

cultura, mas no sujeito. De acordo com ele, “o sujeito é dividido no seu interior em 

relação aos outros” (2009, p. 231).  sse sujeito é colocado nas relações de 

produção, significação e poder, as quais devem ser utilizadas como ferramenta de 

estudo dos corpos sujeitados pelo poder das instituições e do Estado. 

Carolina Maria de Jesus lançou seu livro e despontou como algo novo, 

inesperado, trazendo à superfície, com os relatos diários, uma realidade que muitos 

desconheciam ou faziam de conta não existir. Em Quarto de Despejo, os enunciados 

apontam para relações de poder, inseridos em formações discursivas e constitutivos 

da memória e dos efeitos dessas memórias em formulações de redes de 

significações da história dos sujeitos. Isso porque a atualidade carrega, 

inevitavelmente, marcas dessas memórias.  

Sendo assim, o exercício do poder na forma da escrita foi o fator responsável 

pelos processos de subjetividade de Carolina, escritora que tinha a noção de que 

era diferente dos outros moradores. Foi esse poder que a subjetivou como uma 

mulher independente, forte, viril, capaz de resistir às imposições e situações de 

dificuldades. Nos discursos tomados como verdades, as enunciações das 

representações sociais apresentam relações histórico-sociais entre poder e relações 

de poder.   
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O que era perfeito vinha do branco europeu, enquanto a cultura e os 

costumes dos povos do novo mundo eram considerados imperfeitos e selvagens. 

Carolina era negra e, em vários momentos do seu diário, aponta situações em que 

vivenciou manifestações de racismo.  Foucault observa que o racismo nasce por 

preocupações com o sangue e a lei: na gestão da sexualidade, por parte do Estado, 

com os casamentos; o povoamento das cidades; as condutas de saúde e higiene e 

uma preocupação em “manter a pureza do sangue e fazer triunfar a raça” 

(FOUCAULT, 2012, p. 163).  

Carolina Maria de Jesus, ainda em nossos dias, pode ser considerada uma 

escritora pouco lida e pouco estudada no Brasil. Suas obras salientam questões 

ligadas às memórias da escravidão, discriminação das mulheres, principalmente as 

que vivem às margens da sociedade, entre outros dramas vivenciados, assim como 

os relatos de sua busca incessante pelo reconhecimento como escritora.  

Ela tinha grande preocupação em ser escritora, demonstrar sua capacidade e, 

de certa forma, por mais que não admitisse, representar o povo da favela. Por 

diversas vezes, em sua obra, tomou a voz dos menos favorecidos, declarando que 

iria fazer denúncias de uns ou de outros.  

Feminista, no sentido de nunca se deixar dominar por homem algum, sempre 

defendia a ideia de que não queria depender de homens e sofreria o que fosse para 

criar seus filhos sozinha. Era um pensamento muito além daquele das mulheres da 

sua época, pois a grande maioria tinha como objetivo de vida casar e constituir 

família.  

Quando falou a respeito de questões de raça, Carolina manifestou orgulho em 

ser negra e relatou que quando apresentava seus trabalhos para algumas pessoas, 

na esperança de ser reconhecida como escritora, era da seguinte forma:  

 
[...] Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles 
respondia-me: - Pena que você é preta.  Esquecendo eles que eu adoro a 
minha pele negra, e o meu cabelo rustico. Eu até acho o cabelo de negro 
mais iducado que o cabelo do branco. Porque o cabelo de preto onde põe, 
fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça 
e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu 
quero voltar sempre preta (JESUS, 1960, p.65). 
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2.1 O poder da leitura e da escrita  

 

Figura 7 – Paixão pela Leitura 

 

Fonte: Arquivo Jornal Última Hora, 1960. 

 

 Carolina era apaixonada por leitura e declarava que gostaria de poder viver 

mais de 100 anos para que tivesse tempo de ler todos os livros do mundo. Em um 

momento histórico controlado por regras anônimas, onde o dizer era indizível para a 

sua época, analisaremos o quanto a escrita possibilitou a escritora favelada 

expressar o sentimento de poder diante de uma sociedade patriarcal e machista. 

Trataremos do discurso como constituição do sujeito e dos efeitos de sentidos 

produzidos nas relações de poder, instituídas por séries de acontecimentos e 

práticas discursivas em Quarto de Despejo. 

Percebemos que Carolina exerceu relações de poder em suas práticas 

diárias. Levada a agir de acordo com o que esperavam de uma favelada, ou seja, 

ganhar a vida catando papéis e outros tipos de materiais, de alguma maneira 

consentiu que essas forças agissem e a controlassem, visualizando a única forma 
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de fugir desse determinismo com o poder que a escrita lhe proporcionava. Afinal, “o 

poder só existe em atos” (FOUCAULT, 2009b, p 240).  

De acordo com Foucault, as relações de poder utilizam estratégias, isto é, 

“escolha de soluções vencedoras”. São os meios empregados nas relações de 

poder e não há relações de poder sem luta, insubmissão ou resistência. Em outras 

palavras, “as relações de poder e a insubmissão da liberdade não podem, então, ser 

separadas” (FOUCAULT, 2009b, p.244). As estratégias de lutas são tipos de poder 

que reduzem o outro à impotência total, e existe relação direta entre estratégia de 

luta e relação de poder.  Esse poder se manifestou em Carolina no momento em que 

ela se colocou como sujeito poderoso diante dos demais sujeitos da favela.  

Em sua microfísica do poder, Foucault questiona:  

 
Quem exerce o poder? Onde o exerce? Atualmente se sabe, mais ou 
menos, quem explora para onde vai o lucro, por que mãos ele passa e onde 
ele se reinveste, mas o poder... sabe-se muito bem que não são os 
governantes que o detém. Mas a noção de “classe dirigente” nem é muito 
clara e nem muito elaborada. “dominar”, “dirigir”, “governar”, “grupo de 
poder”, “aparelho de  stado”, etc. é todo um conjunto de ações que exige 
análise. Além disso, seria necessário saber até onde se exerce o poder, 
através de que revezamentos e até que instâncias. Onde há poder ele se 
exerce. Ninguém é propriamente falando, seu titular; e no, entanto, ele 
sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros do 
outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui 
(FOUCAULT, 2009c, p.75). 

 
Carolina viveu no domínio do ter e não ter poder. Ela tinha noção da 

importância do conhecimento, dos atos dos dirigentes, de quem comanda a favela, 

das suas condições de vulnerabilidade social, mas se esforçou para possuir e 

marcar seu lugar na sociedade. Quando se colocou no quarto de despejo da cidade 

de São Paulo, revelou que carregava conhecimento de suas precariedades, mas, 

mesmo assim, não se deixava abater. 

Conforme Foucault (2016, p.39), “a única pátria real, o único chão sobre o 

qual podemos nos deter e nos abrigar é a língua, aquela que aprendemos desde a 

infância”. O ato de escrever transforma possibilidades, descobre-se que, o que não é 

possível expressar em palavras ditas, pode ser manifestado pela palavra escrita, e 

isso, de certa forma, torna a escrita perigosa, ou seja, significa “entrar nesta ordem 

arriscada do discurso” (FOUCAULT, 1996, p. 7).   

Em Quarto de Despejo, os perigos da escrita se manifestam por meio da 

grafia que não seguia os padrões da linguagem permitida, ou seja, o português 

padrão, o que pode ser utilizado para classificar o sujeito. Isso porque, apesar de 
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sermos iguais perante a lei, somos discriminados no momento em que nos 

expressamos. Em outras palavras, a forma como utilizamos a escrita determina o 

modo “correto” de nos comunicarmos com os outros, o que, de certa forma, acaba 

enquadrando o sujeito nas relações de poder. Outro perigo se dá pela forma como 

ela se coloca perante a sociedade quando mostra problemas e carências sociais. 

Apesar de a escrita de Carolina ser considerada imprópria por muitos que a 

julgavam até mesmo sem valor literário, ela escreveu. A mulher mexeu com as 

estruturas da elite cultural paulistana dos anos 1960, acostumada a tratar com 

grandes e reconhecidos nomes da literatura. Aceitar que uma mulher negra e 

semianalfabeta fizesse parte desse ambiente formal não foi fácil, o que para 

Foucault é, de certa forma, algo positivo: “a desvalorização é um instrumento de 

saber e que se não sacudimos a ordem habitual das hierarquias de valores, os 

segredos do saber jamais se desvelam” (FOUCAULT, 2016, p. 54). Carolina, mesmo 

desvalorizada, abalou as estruturas do cânone literário de sua época.  

 

Figura 8 – A escritora 

 

Fonte: PINHEIRO, João; BARBOSA, Sirlene. Carolina, 2016, n.p. 

 

Com a obra Quarto de Despejo, Carolina se tornou conhecida e lida, 

adquirida, consumida. A produção midiática em torno da obra fez com que a 

escritora se tornasse admitida pelo grande público, curioso em saber como era 

possível uma pessoa da periferia, praticamente sem instrução formal, ser capaz de 

produzir literatura. Sua escrita estimulou a curiosidade por parte do público 

consumidor, fazendo com que Carolina de Jesus mostrasse a sua capacidade 
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criativa por meio da escrita. Foucault levanta essas questões sobre como é possível 

para sujeitos excluídos pela loucura, por doenças e, no caso de Carolina, por ser 

sujeito mulher, negra, praticamente analfabeta, produzir literatura. Para ele, “a obra 

que vem de indivíduos que a sociedade desclassificou – e consequentemente 

excluiu – como doente, pode funcionar de maneira positiva” (FOUCAULT, 2016, p. 

59).  

Carolina escrevia sobre a realidade como um diagnóstico da sociedade 

enferma da favela. Por meio da língua, construía seus discursos e enunciados, 

tentando esgotar as denúncias. Sabia que não era autorizada a falar em qualquer 

lugar e que “escrever é bem diferente que falar” (FOUCAULT, 2016, p. 66). Assim, 

usava sua escrita como ferramenta de defesa e de ataque. Defesa contra as 

mazelas da favela e ataque contra o poder do Estado.  

Escrevia não somente para se tornar conhecida e sair da favela, mas também 

para fugir da sua própria realidade, criar um mundo paralelo, uma vez que:  

 

[...] vida que se tem ao redor, ao lado, fora, longe da folha de papel, essa 
vida não é divertida, mas tediosa e cheia de problemas, que está exposta 
aos outros, se desmancha nesse retangulozinho de papel que temos abaixo 
dos olhos e de que somos mestres (FOUCAULT, 2016, p. 66).  
 

Para Carolina, a escrita possibilitava:  

 

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 todas as 
qualidades [...] é preciso criar este ambiente de fantasia, para esquecer que 
estou na favela (JESUS, 1960, p.60).  

 

Nem todo integrante de uma sociedade tem acesso à cultura, à escrita e, 

principalmente, ao domínio da língua padrão, o que geralmente pertence às pessoas 

que fazem parte do discurso de dominação. Carolina não pretendia, com sua escrita, 

apenas demonstrar as condições de vida dos favelados, mas ser ouvida e 

respeitada. Sua obra tem essa vertente mobilizadora e, mesmo sem possuir total 

domínio da chamada “escrita padrão”, a autora ultrapassou as diferenças e se 

tornou representante e voz dos favelados.  la demonstra que “escrever, no fundo, é 

tentar fazer fluir, pelos canais misteriosos da pena e da escrita, toda substância, não 

apenas da existência, mas do corpo, nesses traços minúsculos que depositamos 

sobre o papel”. (FOUCAULT, 2016, p. 66).  
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 Ao escrever, Carolina ultrapassou as barreiras impostas por suas condições 

sóciohistóricas, o que vai muito além do permitido para uma mulher favelada. A 

escrita se transformou em obrigação diária, fuga, criação de novos mundos, forma 

de esquecer a fome e as carências. O gosto pela escrita pode ser justificado por 

diversos motivos. Para Foucault (2016, p. 67), o mais importante talvez seja que 

“obedecer a essa obrigação que não se sabe de onde vem nem como se impôs a 

você, obedecer a essa lei, decerto narcísica, que pesa sobre você e o domina por 

toda parte, é isso, acredito, o prazer de escrever”.  ssas palavras se harmonizam 

com o sentimento demonstrado por Carolina, pois, além de fazer denúncias, a 

escritora favelada encontrava prazer em ter o domínio da leitura e da escrita.  

 

2.2  Redes de memória  

 

 Os enunciados nos propiciam atualizar a memória: “no enunciado, há uma 

articulação dialética entre singularidade e repetição: de um lado, é um gesto; de 

outro, liga-se a uma memória, tem uma materialidade; é único, mas está aberto à 

repetição e se liga ao passado e ao futuro” (GR GOLIN, 2004, p.9). Repetir, lembrar 

e esquecer fazem parte do sujeito falante, aquele que enuncia o discurso, e que, ao 

enunciar, coloca-se ilusoriamente na origem do dizer, não tendo consciência de que 

os discursos se encontram no âmbito do já-dito, na ordem do interdiscurso e no 

domínio da memória, ou seja, os discursos podem ser: 

 

[...] retomados nas redes redescobertas da leitura; quando muito, podem ser 
aí descobertos como portadores de marcas que remetem à instância de sua 
enunciação [...] essas marcas, uma vez decifradas, podem liberar por uma 
espécie de memória que atravessa o tempo, significações, pensamentos, 
desejos, fantasmas sepultados (FOUCAULT, 2009a, p. 139).  

 
  

Ao nos deparamos com os estudos da memória, passamos nosso olhar para 

as teorias da análise do discurso desenvolvidas por Michel Pechêux e outros 

estudiosos que abordam questões sobre a produção dos sujeitos, práticas 

discursivas e papel da memória.  

Pêcheux (1938-1983), fundador da Análise do Discurso na França dos anos 

de 1960, teve suas teorias pautadas nos estudos das relações entre a Linguística, 

Ciências Sociais e História. Naquele período histórico, os estudos da AD estavam 

pautados em discussões sobre língua e linguagem, baseados no estruturalismo e na 
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gramática transformacional, os quais negavam a existência do sujeito. As relações 

se estabeleciam focadas em uma realidade que não dependia unicamente dos 

indivíduos, pois “focalizava-se o signo e não o sentido, o espaço e não o tempo, o 

objeto e não o sujeito, a relação e não o conteúdo/significado, a cultura e não a 

natureza” (WITZ L, 2011, p. 103).  

Com o desenvolvimento de suas teorias, a linguagem deixa de ser vista como 

um sistema de regras e passa a ser pensada como prática discursiva. Segundo 

Pêcheux, é pela atuação do sujeito que se constrói o discurso e “as relações com o 

objeto em Análise do Discurso funcionam na conexão língua–discurso–ideologia” 

(BARROS, 2015, p. 74).  

Pêcheux desenvolve em suas teorias novos sentidos de circulação nos 

processos de interpretação do texto que, até o momento, eram baseados no 

estruturalismo3. Com uma nova prática de leitura, colocou sob o foco de suas 

análises o discurso, a questão do sentido e a sua relação com os sujeitos 

atravessados pela linguagem e pela ideologia.  

Surge, então, a análise e a interpretação de um novo objeto: o discurso, 

entendido “como um conceito que não se confunde nem com o discurso empírico 

sustentado por um sujeito nem com o texto, um conceito que estoura qualquer 

concepção comunicacional da linguagem” (MALDIDI R, 2003, p.21). Para Pêcheux, 

o sujeito do discurso se constitui pelos esquecimentos, como elemento de 

observação do sujeito em seu próprio discurso, interpelado por sua própria formação 

discursiva, 

 

Pelo discurso de funciona como memória, e no eixo da constituição, 
relaciona-se ao esquecimento número 1, da ordem do inconsciente, 
considerando que a memória não é totalmente acessível ao sujeito, mas 
ressoa como um já-dito, já significado em outro lugar. O discurso sobre, 
abarca o esquecimento número 2, que é da ordem do pré-consciente e, pela 
memória – irrompe no intradiscurso e ancora/sustenta o discurso sobre, na 
atualidade, constituindo a unidade imaginária de sentido do texto 
(VENTURINI, 2014, p. 126 - 127).  

 
 
A memória surge como uma questão efetiva envolta por acontecimentos 

capazes de serem inscritos como práticas sociais; residem na memória discursiva e 

                                                           
3
 No momento estruturalista em que se propunha estudar o texto nele mesmo e por ele mesmo, até 

porque se acreditava, segundo Greimas (apud DOSSE, 2007), que fora do texto não havia salvação, 
outras correntes teóricas de estudo da língua(gem) se construíram a partir do pressuposto de que era 
necessário e urgente repensar o imanentismo do texto (WITZEL, 2011, p. 104). 
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se manifestam pelas retomadas ou remissões de acontecimentos passados. 

Memória é o não dito e tudo que ressoa, ou então, “a memória discursiva seria 

aquilo que, em face de um texto, surge como acontecimento a ler, e que vem 

restabelecer os implícitos” (PÊCH UX, 2010, p. 52).    continua o autor: 

 
Uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plana, cujas 
bordas seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido 
homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessário um 
espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de 
retomadas, de conflitos de regularização; um espaço de desdobramentos, 
réplicas, polêmicas, contra-discursos” (PÊCH UX, 2010, p. 56). 

 

Jean-Jacques Courtine, responsável por “trazer Michel Foucault” nos estudos 

da Ad, estuda o estatuto da memória partindo do conceito de campo associado, 

conforme a Arqueologia do saber, analisando discursos políticos. Essas 

preocupações com a ordem dos discursos que dividem as lembranças dos eventos 

históricos em pedaços, dos discursos que estão presentes na memória coletiva, são 

enunciados capazes de consagrar uns e anular outros. Nessas ocorrências, não é 

da língua que Courtine está falando, mas do discurso.  le fala “Não na ordem 

gramatical, mas na ordem do enunciável, na ordem que constitui o sujeito falante em 

sujeito de seu discurso ao qual ele se assujeita em contrapartida” (COURTINE, 

1999, p. 16).  

O domínio da memória é constituído “por um conjunto de sequências 

discursivas pré-existente” (COURTIN , 2014, p. 111), como as lembranças, 

redefinições, esquecimentos, rupturas, os já-ditos. Na instância de um interdiscurso, 

entendido como espaço do repetível, “o sujeito não tem nenhum lugar que lhe seja 

assinalável, que ressoa no domínio da memória somente uma voz sem nome” 

(COURTINE, 1999, p. 19). 

 Os discursos são produtos da história. O sujeito se coloca em determinadas 

posições ao enunciar, adotando suas próprias marcas ou características no 

discurso.  ssas formulações levam à ideia do discurso primeiro um ‘eu’, ‘aqui’ e 

‘agora’, ou seja, as marcas deixadas pelo assujeitamento. O sujeito, ao dizer, 

imagina ser o dono do discurso, ter o poder do discurso fundante, mas na verdade 

são “formulações constitutivas de uma relação imaginária do momento da 

enunciação com o domínio da memória” (COURTIN , 1999, p. 20), um jogo entre o 

sabido e o não-sabido. 
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Conforme Foucault (2009a), é necessário saber a que o enunciado se refere, 

qual o tema, e não apenas aquilo que é dito. Por meio desse referencial, é possível 

estabelecer o sentido e relacioná-lo a um campo adjacente, o qual é composto por 

tramas complexas. Essas tramas permitem que os enunciados possam pertencer a 

contextos determinados e representativos em que se inscrevem em outras 

formulações, como se fosse um jogo de contestações ou afirmações capazes de 

modificar, adaptar e se opor a outros enunciados. Para ele, os enunciados 

reatualizam outros enunciados. Esse referencial (implícito ou explícito) propicia o 

surgimento de novos enunciados posteriores, ligado um campo enunciativo, e 

“apresenta relações com o passado e abre um futuro eventual: não há enunciado em 

geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo 

parte de uma série ou conjunto, desempenhando um papel no meio de outro” 

(FOUCAULT, 2009a, p. 112).  

Foucault sugere que os enunciados permanecem na memória e são 

conservados por meio do acúmulo. Discursos proferidos no passado passam a fazer 

parte do esquecimento e podem ser retomados por meio da leitura, decifração ou 

memória, considerando que a memória intelectual dos homens não tem condições 

de conservar um discurso com todas as palavras e, para que sejam resgatadas, ou 

então para que a conservação de documentos históricos possa ser realizada, existe 

a necessidade de uma materialidade.  Nesse jogo da memória, o enunciado não 

deve ser apenas visto como um retorno de algo que estava imerso, como diz 

Foucault, em um sono. Não deve ser visto como algo pertencente a apenas um 

sujeito, ao momento de sua origem, qual seja a sua interpretação ou racionalidade, 

mas, sim, visto em sua exterioridade, suas formas de acúmulo, bem como onde 

pode estabelecer sua positividade.  

Em relação ao arquivo4, é ele que permite que diversos autores inscritos na 

mesma formação discursiva se comuniquem pela positividade de seus discursos. 

Conforme Foucault (2009a, p. 144), “por meio de identidades formais, continuidades 

temáticas, translação de conceitos, jogos polêmicos”, os sujeitos podem 

desempenhar ‘a priori histórico’, que deve ser compreendido como: 

                                                           
4
 Ao invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras que traduzem, em 

caracteres visíveis, pensamentos constituídos antes e em outro lugar, temos na densidade das 
práticas discursivas sistemas que instauram os enunciados como acontecimentos (tendo suas 
condições e seu domínio de aparecimento) e coisas (compreendendo sua possibilidade e seu campo 
de utilização). São todos esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um lado, coisas de 
outro) que proponho chamar de arquivo (FOUCAULT, 2009, p. 146). 
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A condição de emergência dos enunciados, a lei de sua coexistência com 
outros, a forma específica de seu modo de ser, os princípios segundo os 
quais subsistem, se transformam ou desaparecem. O a priori histórico é, 
enfim o conjunto das regras que caracterizam uma prática discursiva em um 
certo espaço e tempo (GREGOLIN, 2006, p. 91).  

 
 

Com a história das coisas efetivamente ditas, este a priori procura dar conta 

dos enunciados em sua dispersão, nas falhas e nas lacunas, para esclarecer que os 

discursos não possuem apenas um sentido ou uma verdade, mas, sim, uma história.  

 Essa retomada da história não é intemporal, pois ela se define por regras que 

caracterizam uma prática discursiva, sendo que “o a priori das positividades não é 

somente o sistema de uma dispersão temporal; ele próprio é um conjunto 

transformável” (FOUCAULT, 2009, p. 145).  A priori é uma figura empírica que 

permite que o discurso possa acolher ou utilizar esta ou aquela estrutura formal, 

pontos de junção da história, lugares, domínios, determinado tempo ou espaço em 

sua regularidade. Encontramos nessas práticas discursivas os enunciados como 

acontecimentos e condições de aparecimento e, por outro lado, as coisas com suas 

possibilidades e campo de utilização, sistemas de enunciados e coisas que são 

nomeados por Foucault como arquivo.  

Segundo o estudioso, não se trata da soma dos textos, documentos ou 

identidade de uma cultura, nem de uma instituição que uma sociedade pretenda 

preservar, mas, sim, de que tantas coisas ditas há milhares de anos possam 

permanecer na memória dos homens, discursos que surgem graças a um jogo de 

relações, seguindo regularidades específicas que pertençam ao sistema de 

discursividade. 

Ressalta Foucault: “o arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema 

que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares” (2009, 

p. 147). Por meio do arquivo, as coisas ditas podem permanecer e não 

desaparecem ao simples acaso. Conforme suas regularidades e aparecimentos, as 

coisas de tempos longínquos podem chegar até nós, porque ele protege o 

enunciado-acontecimento e o seu sistema de enunciabilidade atualiza o enunciado-

coisa e o seu sistema de funcionamento. O arquivo reativa as práticas de 

multiplicidade dos enunciados e não tem tradição ou esquecimento. Ele permite um 

novo campo de exercício da palavra e novas regras de aparecimento e manifestação 

dos enunciados. 
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Não é possível descrever exaustivamente o arquivo5, pois ele possui suas 

próprias regras e seus modos de aparecimento e existência. De acordo com 

Foucault, ao nos aproximarmos do arquivo, percebemos que ao mesmo tempo em 

que está próximo de nós e distante da nossa atualidade, é o tempo que nos cerca e 

que nos delimita, são os discursos que deixam de ser nossos.   mais: “por meio do 

arquivo podemos estabelecer diferenças em nossa história e nossa razão” 

(FOUCAULT, 2009, p. 149).  

Não podemos deixar de observar que a escrita de Carolina é determinada por 

formas de resistências, tendo a materialização da discursividade em torno das 

memórias ligadas às questões de raça, gênero, de subjetividades vinculadas ao 

poder e às relações de poder e saber na sociedade.  

Por meio dos enunciados e na irrupção dos acontecimentos, nas redes 

enunciativas de Carolina, constatamos a emergência da descrição de um discurso 

memorialista6 e em contato com a memória, evidenciando que “no enunciado, há 

uma articulação dialética entre singularidade e repetição: de um lado, é um gesto; de 

outro, liga-se a uma memória, tem uma materialidade; é único, mas está aberto à 

repetição e se liga ao passado e ao futuro” (GR GOLIN, 2004, p. 9).  

A construção do sujeito se dá pela história e por meio das resistências diárias 

contra as relações de poderes e saberes na construção das subjetividades. Todo 

enunciado está ligado a uma memória e os enunciados “têm sempre margens 

povoadas de outros enunciados, que de uma forma ou de outra, reatualizam outros 

enunciados”, ou seja, o enunciado circula (FOUCAULT, 2009, p.111). 

Foucault descreve que os enunciados não precisam retomar o passado, ao 

contrário: eles devem reformular e se deixar modificar. O já-dito, esse jogo entre a 

memória e o esquecimento, em sua positividade, mostra como os textos “falavam as 

mesmas coisas”, com a mesma formação discursiva para que, na dispersão dessa 

exterioridade, estabeleçam-se as positividades dos enunciados. Com a história das 

coisas efetivamente ditas, este a priori histórico procura dar conta dos enunciados 

                                                           
5
Ao estudar o arquivo, as descrições das formações discursivas, as positividades e os campos 

enunciativos, pela arqueologia, não para buscar um começo, mas para verificar o nível de existência 
da função enunciativa, da formação discursiva que o arquivo faz parte. Para o autor, “a arqueologia 
descreve os discursos como práticas específicas no elemento do arquivo” (FOUCAULT, 2009, p. 
149).  
6
 [De memorial + ista] s. Autor de memórias: “antigamente o memorialista dava o melhor de suas 

energias para desmascarar o personagem que conhecia e amava mais do que ninguém: a si mesmo” 
(David Streifield, em Jornal do Brasil, 31.10.1998). Cf. memorista. (FERREIRA, 2004, p. 1309).  
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em sua dispersão, nas falhas e nas lacunas, para esclarecer que os discursos não 

possuem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história: 

 
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, 1960, p. 160). 

 

Foucault nos leva a questionar quais memórias e subjetividades ressoam em 

Carolina Maria de Jesus, ou seja, se são memórias da infância, da história de um 

grupo social em determinado momento histórico brasileiro, de uma mulher além do 

seu temponão permanece na continuidade. Transgressora, a escritora favelada 

rompeu com a normalidade das condições de vida de miséria e se coloca entre as 

relações de força e poderes 7constituídos pelo  stado: “os políticos sabem que eu 

sou poetisa.   que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido” 

(JESUS, 1960, p.40) ou, então, quando declara:  

 
O preto é perseguido porque 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 lhe dar conforto e riquezas. É por isso que os judeus quase todos 
são ricos. Já nós os pretos não tivemos um profeta para orar por nós 
(JESUS, 1960, p. 118).  

 

Em Quarto de Despejo encontramos, ainda, traços da memória coletiva, como 

descreve Maurice Halbwachs. Somente podemos buscar na lembrança 

acontecimentos recordados por outras pessoas pertencentes ao grupo ao qual 

pertencemos. Segundo Halbwachs (2004, p. 41), “para que se possa falar de 

memória coletiva quando evocamos um acontecimento que teve lugar na vida do 

grupo e que considerávamos [...] basta pensar em um objeto para que nos 

comportemos como membros de um grupo”. Carolina, mesmo sem ter a noção 

desse pertencimento, relata: “Nós somos pobres, viemos para as margens do rio” 

(JESUS, 1960, p. 55). 

Por mais que não aceitasse pertencer à favela e estivesse sempre em busca 

de outra forma de existência, sonhando morar na alvenaria, Carolina fazia parte da 

comunidade. Para Halbwachs, não existe a possibilidade de sermos sós em uma 

sociedade. Pelo fato de estarmos inseridos no meio social, até mesmo nossos 

                                                           
7
Uma analítica do poder está em ação; uma analítica das subjetividades, ou seja, o estudo da 

maneira pela qual os sujeitos podem ser, ao mesmo tempo, produzidos por práticas ou discursos 
objetivantes, mas também se produzirem a si mesmos mediante procedimentos de subjetivação 
essencialmente ligados a momentos de conflitualidade e de antagonismo (BERT, 2013, p. 90).  
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pensamentos e atos nos identificam como pertencentes ao meio em que estamos 

inseridos.  

Apesar de não se identificar com a favela e, principalmente, com os 

moradores, em Quarto de Despejo Carolina “produz memória no registro dos 

acontecimentos históricos, culturais” (DAVALLON, 2010, p. 7).  m seus escritos, 

revela a história da existência de sujeitos que escapam dos padrões de corpos 

dóceis criados pelo poder do Estado, mostrando formas de resistência, na medida 

em que poderes constituídos repensem questões de luta e de existência da 

comunidade. Em sua obra, encontramos os discursos das margens, dos 

marginalizados na e pela sociedade.  

Carolina produziu novos efeitos de memória por meio das batalhas 

discursivas em torno da discriminação das mulheres negras, violência contra 

crianças, fome, entre outras. Partindo das interações com os demais, o fato de a 

escritora estar inserida em diversas relações sociais e se considerar diferente, um 

ser mulher empoderada faz com que resgate memórias que seguem uma trajetória 

de vida de sofrimento e dor.   

Sua obra foi uma grande surpresa para os leitores de sua época. Carolina 

produziu algo inesperado para uma favelada, pois ela abala as estruturas de uma 

literatura, até então, apenas destinada aos altamente letrados. Em sua narrativa do 

cotidiano, revelado de forma dura e realista, criou novos ambientes de memórias, 

resgatados e vivenciados pela escritora da favela.  

Ditas essas palavras, passaremos a olhar para a história do mito da criação 

da mulher que, movida pelas diferenças raciais, com o passar dos tempos se 

manifesta pelas diferenças entre brancas da classe média e negras pobres, as quais 

podem ser determinantes para o resgate das memórias históricas que encontramos 

na obra de Carolina Maria de Jesus. Em Quarto de Despejo, identificamos 

evidências da discursividade sóciohistórica que envolve o sujeito, em especial, as 

mulheres.  

 

2.2.1 Memórias sobre vontade de verdades na história das mulheres 

 

 Iniciamos esse percurso histórico refletindo sobre o mito da criação da mulher 

e de onde vêm os sentidos que, ainda hoje, subjetivam a mulher como um ser 

inferior ao homem. Se todo discurso/enunciado atualiza outros 
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discursos/enunciados, vale retomarmos o mito da criação para verificarmos os 

vestígios de saberes e poderes, que muito claramente definiram a mulher como um 

ser para o homem.  

 Assim, no arquivo da memória, a história das mulheres questiona a 

diversidade e as experiências de valores universais, “e hoje constitui uma tomada de 

consciência identitária, uma tentativa de memória e, mais ainda, de releitura dos 

acontecimentos e das evoluções, de medida da diferença dos sexos, isto é, de 

gênero” (P RROT, 2007, p. 168).  

 Para decifrar o corpo feminino, quanto ao mito da criação da mulher, 

encontramos, a princípio, em Schimitt-Pantel (2003), relatos sobre o 

estabelecimento desse “ser”. De acordo com a crença Judaica Cristã, a mulher foi 

criada como “categoria secundária”. Segundo a autora, consta a seguinte afirmação 

sobre a criação na Bíblia Sagrada: 

 

Deus moldou no barro o homem e os demais animais, mas percebendo que 
o homem estava muito solitário, em um dia fez com que este dormisse 
profundamente, e, de uma de suas costelas, fez a mulher, o que levou Deus 
a expressar as seguintes palavras: “ sta sim, é osso de meus ossos e 
carne da minha carne!  la será chamada ‘mulher’, porque foi tirada do 
homem!” (SCHIMITT-PANTEL, 2003, p. 135).  
 

Percebemos, a partir dessa ótica, que a mulher foi criada para servir o homem e 

que, desde o mito da criação de Eva, tinha somente uma utilidade:  agradá-lo. 

Destacamos o relato do apóstolo Paulo, retirado da primeira epístola de Timóteo, 

também da Bíblia Sagrada: “ u não permito que a mulher ensine ou domine o 

homem. Que ela conserve, pois, o silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, 

depois  va” (SCHIMITT-PANTEL, 2003, p.136).  

No mito Grego da criação da mulher, encontramos a figura de Pandora, do 

escritor Hesíodo, que cria a primeira mulher para ser a representante da “raça 

feminina”.  la surge como representação da degradação moral e do pecado, ou 

seja, emerge de pensamentos extremamente negativos sobre as mulheres. As obras 

de Hesíodo serviram de “referência para autores gregos” (SCHIMITT-PANTEL, 

2003, p. 134), isso é, repercutindo ideias que colocavam a mulher como uma 

ameaça aos homens.  

 De acordo com Michele Perrot (2003), na história da Grécia Antiga, Aristóteles 

foi o que mais falou sobre a superioridade dos homens. Para o filósofo, as mulheres: 
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[...] se movem nas fronteiras da civilidade e da selvageria, do humano ao 
animal. É uma ameaça potencial para a vida harmoniosa da coletividade [...] 
As mulheres são diferentes por terem uma modelagem inacabada, homem 
incompleto, falta-lhes alguma coisa, são defeituosas. [...] o homem é o 
criador, A mulher é fria, passiva, um vaso criado para ser um bom 
receptáculo (PERROT, 2007, p. 23).  

 

A mulher não tinha direito sobre o seu corpo e, inclusive, as aparições em 

público eram proibidas, como diria Pitágoras: uma mulher em público está sempre 

deslocada. A mulher era apenas uma demonstração do poder do marido, que 

poderia evidenciar suas riquezas até mesmo por meio das vestimentas ou joias que 

a esposa ostentava. A beleza feminina também era considerada um bem 

pertencente ao homem, o que reforçava a virilidade masculina, pois: “no palco do 

teatro, nos muros da cidade, a mulher é o espetáculo do homem” (P RROT, 2003, 

p. 14). 

As mulheres deveriam ser silenciadas, ficar obedientes e submissas aos seus 

maridos. O apóstolo Paulo, na primeira Epístola a Timóteo, fala do silêncio e 

sujeição das mulheres. A mulher criada de uma costela de Adão.  

Para Augusto Comte, as mulheres eram menos inteligentes que os homens, 

evidenciando, mais uma vez, a sua inferioridade. Na antiguidade, as mulheres eram 

representadas pelo olhar dos homens, destinadas ao silêncio. Eram construídas de 

acordo com o imaginário masculino. Elas eram expectadoras da sua própria 

existência, como se fossem submissas de si mesmas, extremamente subjetivadas.  

 Para Perrot (2007), existem diversas razões que procuram justificar a 

invisibilidade das mulheres no universo masculino na Grécia Antiga. A primeira diz 

respeito ao fato de que o que não é visto, não é lembrado. Assim, a maioria das 

mulheres responsáveis pelos cuidados com a família e afazeres domésticos não 

aparecia, pois “eram invisíveis”. Mas, esse silêncio, para os gregos, “faz parte da 

ordem das coisas [...] sua fala em público é indecente” (P RROT, 2007, p. 17), sua 

exposição seria a desordem. 

 A segunda razão seria a de que as próprias mulheres se desvalorizavam, 

concordando com a afirmativa de que deviam permanecer em silêncio. O fato de 

serem encontrados poucos registros escritos sobre as condições das mulheres, 

deve-se ao acesso tardio à escrita, prática considerada importante somente para os 

homens. Isso levava as mulheres a acharem que não deveriam participar da vida 

pública, que elas não tinham relevância fora de seus lares, onde podiam permanecer 
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seguras e protegidas pelos homens. Os poucos registros que faziam sobre suas 

vidas, como diários, ou anotações cotidianas, eram destruídos por elas mesmas, 

ficando submersas no silêncio.  

 Como terceira razão, temos que as descrições das mulheres realizadas pelos 

homens sempre trazem um estereótipo: as mulheres geralmente são exageradas e 

histéricas. E mais: são marcadas pelas desigualdades entre os sexos, em que as 

mulheres não são descritas na realidade, mas são imaginadas, idealizadas, 

representadas. Além disso, as mulheres destinadas ao silêncio não aparecem nos 

escritos dos gregos, pois somente se relatavam as vitórias dos homens em grandes 

batalhas. As mulheres permaneciam no espaço privado, preservavam sua 

virgindade e se dedicavam às orações. As rainhas não apareciam por sua bondade, 

mas quando eram cruéis. Para que fossem notadas, elas precisavam ser 

escandalosas. 

 Com o passar dos tempos, a história das mulheres foi reinventada, pois não 

se encontravam registros ou documentos que pudessem dar visibilidade às 

mulheres, tornando-se uma preocupação por parte de vários estudiosos e 

feministas. Percebe-se que um profundo silêncio envolve as vidas submersas no 

esquecimento, no qual se anula a humanidade nas mulheres. É nesse lugar que se 

encontra a verdadeira História das mulheres.  

 As mulheres somente começaram a surgir na história a partir do século XVIII, 

na França, com Catarina de Médici, apontada como inconveniente no poder, 

justamente por ser mulher. A mulher não deveria ter poder, “não há nada mais povo 

do que a mulher” (P RROT, 2007, p.18). Na visão masculina, a mulher, por ser do 

povo, deveria permanecer com o povo.  

 Somente durante o período entre as duas grandes guerras é que as mulheres 

passaram a ter acesso ao conhecimento e o direito de frequentar a universidade, 

cujo acesso despertou nelas o interesse de conhecer sua história, de ser sujeito e 

também objeto da sua própria história.  

 Para Perrot, a história das mulheres surgiu nos EUA e na Grã-Bretanha em 

1960 e na França em 1970. Somente nessa década a mulher foi vista como objeto 

de estudo. Elas apareciam como sujeitos a partir das preocupações com os 

controles, poder disciplinar, controle da natalidade, da idade para contrair núpcias, 

da mortalidade, ou seja, uma dimensão sexualizada dos comportamentos. Quando 
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elas iam para as ruas, tomando os espaços públicos destinados aos homens,  no 

caso de alguma manifestação, sempre eram taxadas de “histéricas8”. 

 Ao fazer o resgate da história das mulheres é que se percebe que não 

existem muitos registros em seus nomes, geralmente são em nome dos maridos. As 

próprias mulheres destroem seus vestígios, atitude que leva à falta de fontes para 

estudos sobre elas, “no teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra” 

(PERROT, 2007, p.22). 

Quanto aos discursos, das mulheres muito se falava, porque elas reinavam no 

imaginário masculino, eram estereotipadas, criadas de acordo com os desejos dos 

homens, “preenchem suas noites, e ocupam seus sonhos” (P RROT, 2007, p. 167). 

 ram criadas e educadas para o casamento, “ápice da condição de mulher”, 

geralmente por interesse das famílias. Segundo Perrot, o casamento por amor surge 

apenas a partir do século XX.  

Após o casamento, a mulher se tornava extremamente dependente do 

esposo. Para Foucault, o vínculo conjugal serve para definir quais os papeis a serem 

adotados, “serve para definir um modo de existência” (FOUCAULT, 2014, p. 200). 

Um deveria fazer aquilo que o outro não poderia fazer: desempenhar tarefas, 

atividades do lar, de acordo com os papeis estabelecidos pela sociedade da época. 

Ao marido era permitido guiar os passos da esposa, sempre aconselhando, dando 

lições, dirigindo suas atividades domésticas. Os deveres conjugais das mulheres, 

então, eram: a maternidade, os afazeres da casa, cuidados com a beleza; sendo 

permitido ao marido aplicar-lhes corretivos, como se elas fossem crianças rebeldes, 

uma vez que: “quem ama castiga. Bater em mulher é uma prática tolerada, admitida, 

desde que não seja excessiva. Se os vizinhos escutam os gritos de uma mulher 

maltratada, não interferem. O homem deve ser o rei em sua casa” (P RROT, 2007, 

p. 48). A mulher casada era propriedade de alguém, logo, deveria ser velada.  O 

corpo das mulheres e, especialmente, a virgindade, pertenciam aos homens, e eles 

poderiam ter o controle de todas as vontades femininas. 

                                                           
8
  As mulheres atingidas por esse mal são levadas para o ato venéreo por “um impulso muito forte” e, 
“qualquer ideia de pudor, nelas se esvanece. Mas é, sem dúvida, a histeria que melhor representa, do 
lado feminino, as doenças provocadas pela tensão excessiva dos órgãos genitais. [...] todos os 
sintomas derivam da retenção dos humores que se produz quando as regras estão suspensas ou 
quando a mulher interrompe suas relações sexuais: daí a histeria que se pode constatar nas 
mulheres viúvas “sobretudo quando sendo bem regradas antes da viuvez, fecundas e usando 
habitualmente das aproximações do homem, elas ficam privadas de tudo isso (FOUCAULT, 2014, p. 
144). 
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Devido ao aumento da população, o Estado procurou assumir o controle e a 

natalidade se torna um fato social. Com isso, as mulheres passaram a ter o direito 

de escolher ou não a maternidade. Foi nesse contexto que surgiram os 

contraceptivos, uma verdadeira revolução nos costumes da época.  

 As mulheres tinham sede de conhecimento e, gradativamente, mudanças 

ocorreram na Europa:  no ano de 1888, surgiram as escolas primárias para as 

meninas; em 1900, as escolas secundárias e, em 1950, as mulheres tiveram acesso 

às universidades. As meninas alcançaram a educação formal, mas em locais 

diferentes dos meninos. Somente nas décadas de 60 e 70, ocorreu a mistura dos 

sexos nas escolas francesas. Para Perrot (2007), esse era um sinal da evolução da 

igualdade entre os sexos.  

O ato de escrever, pensar, pintar, esculpir, ou compor músicas, não fazia 

parte do universo feminino. Para se ter uma noção das dificuldades enfrentadas 

pelas mulheres ao terem acesso ao trabalho, até a costura e a cozinha, afazeres 

que pertenciam ao dia a dia delas, para serem valorizadas, tiveram que passar por 

homens, com a figura dos grandes cozinheiros ou da alta costura. A escrita de 

mulheres ficava restrita ao ambiente privado. Publicar era praticamente impensável. 

Porém, elas conseguiram espaço por meio do romance, ingressando na literatura, 

apesar da resistência em aceitá-las como escritoras.  

Na sociedade estabilizada, o trabalho doméstico das mulheres é fundamental. 

É a marca da sua identidade: “dona de casa perfeita é o modelo sonhado da boa 

educação, e torna-se um objeto de desejo para os homens e uma obsessão para as 

mulheres de boas famílias” (P RROT, 2007, p.114). O pano, a pá, a vassoura e o 

esfregão continuam a ser os seus instrumentos mais constantes.   

Segundo Perrot, para Kant, “a mulher é a casa”. Para terem acesso ao 

trabalho fora da segurança de seus lares, as mulheres tiveram que enfrentar muita 

resistência por parte da sociedade habituada com seu silêncio e suposta 

passividade. Ao homem, o espaço público era uma honra, enquanto isso, a mulher 

pública era uma vergonha, considerada mulher de rua, do bordel.  

Nos séculos XIX e XX, elas se movimentaram e foram responsáveis por 

grande parte do êxodo rural: as mulheres do campo foram enviadas para as cidades 

com o objetivo de trabalharem como criadas, operárias ou domésticas urbanas. Ao 

chegarem às cidades, ficavam sob os olhos dos patrões, que muitas vezes se 

aproveitavam de sua pouca idade. Muitas fugiram e conquistaram a tão sonhada 
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liberdade, pois “o que elas buscavam não era somente trabalho nas cidades, mas 

sim, liberdade” (P RROT, 2007, p. 137).   

O período entre guerras também marcou a expansão do espaço das 

mulheres, época responsável por grande parte da abertura rumo à igualdade entre 

os sexos. As mulheres se arriscaram em novas disciplinas como: psicanálise, 

etnografia, fotografia, entre outras, ocupações consideradas menores, permitidas ao 

universo feminino que se apoderou e transformou esses espaços. Após as guerras, 

as mulheres conduziram arados, automóveis e bondes, gerenciaram seus 

orçamentos, aprenderam a lidar com dinheiro, receberam melhores salários. 

Adotaram modos masculinos como, por exemplo, fumar na presença de outras 

pessoas e ocupar espaços públicos, ações que antes somente eram permitidas aos 

homens. Ocorre, portanto, uma nítida ruptura nos hábitos.  

Com o retorno dos homens às casas, a ordem natural das coisas seria a 

retomada dos antigos costumes, isto é, “Recolocar as coisas e os sexos em seus 

devidos lugares” (P RROT, 2007, p. 144). Algumas mulheres se deixaram levar e 

voltaram a ter uma vida pacata e caseira novamente, reduzidas, mais uma vez, ao 

silêncio, enquanto outras se engajaram em sindicatos para agir em ações coletivas. 

As mulheres que resolveram resistir ao espaço doméstico e pertencer ao espaço 

público, sofreram duras críticas. Para elas, somente era permitido e destinado serem 

as guardiãs da casa e da comida, como forma de subjetivação.  

A subjetivação entendida como a maneira pela qual o indivíduo pode se 

constituir enquanto sujeito moral de suas condutas e os esforços para permitir que 

se sujeitem as regras de sua existência, ou seja, as práticas sobre seus próprios 

atos, agem como uma forma de controle sobre a alma, sobre o pensamento do 

sujeito. Ao se enquadrar aos padrões impostos pela sociedade de sua época e de 

tentar saber quem realmente é para que possa dizer aos outros, esse sujeito procura 

a verdade e formas de compreender sobre si próprio.  

 Partindo dessas afirmações de Foucault, a respeito da subjetivação do 

sujeito, verificando que o sujeito está submisso a “processos por meio dos quais o 

‘eu’ é construído e modificado por si próprio” (FOUCAULT, 2012, p. 206), faremos a 

recuperação de alguns fragmentos da história sobre quem é o sujeito-mulher-negra. 

A história da inclusão desse corpo negro feminino na sociedade escravocrata 

patriarcal brasileira do século XIX, as produções históricas das verdades e os efeitos 

de memórias que produzem sentidos a esses sujeitos, guiam-nos a evidenciar a 
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repetição de discursos que se consolidaram historicamente e delineiam, 

discursivamente, a irrupção de Carolina Maria de Jesus e do seu Quarto de Despejo.  

 Nas décadas de 1950 e 1960, no Brasil, as distinções entre brancos e negros 

eram mais evidentes, sendo que, com o passar do tempo e a evolução da história, 

retratos de outras épocas podem ser resgatados e atualizados na memória das 

mulheres no Brasil. As mulheres brancas, consideradas de “boa família”, surgem 

como observadoras de uma realidade distante, a realidade das mulheres pobres e 

negras, classificações estas realizadas pelo olhar masculino e predominante. Dessa 

forma, temos como proposta nesse estágio de nossas pesquisas, a discussão dessa 

relação entre a realidade das mulheres burguesas e brancas em contraponto com a 

realidade das mulheres pobres, na sua maioria negras e solteiras, como Carolina 

Maria de Jesus.  

 Partindo da realidade burguesa, encontramos a igreja católica como 

instituição que sempre esteve presente nas relações entre as famílias e que sempre 

exerceu certa forma de dominação dentro delas, incentivando a mulher a ser 

extremamente submissa ao homem.  

 
A relação de poder já implícita na escravidão se reproduzia nas relações 
mais íntimas entre marido e mulher, condenando esta a ser uma escrava 
doméstica, cuja existência se justificasse em cuidar da casa, cozinhar, lavar 
a roupa, servir ao chefe de família com sexo, dando-lhe filhos que 
assegurassem sua descendência e servindo como modelo para a sociedade 
com que sonhava a Igreja (DEL PRIORE, 2013, p. 10).  

 

As mulheres, geralmente, dedicavam-se às prendas domésticas e pouco 

saíam de suas casas. Quando saiam, era somente na companhia de seus esposos. 

Cada vez mais os papeis ficavam definidos e a mulher destinada ao lar, ao privado. 

Ser vista na rua após a “Ave-Maria9” era sinal de desonra e cada vez mais as 

diferenças entre as mulheres casadas e as solteiras também ficavam em evidência. 

A educação não era para as mulheres. Sair de casa era somente para ir às missas. 

Os maridos, geralmente, eram arranjados pelos pais, segundo as condições 

financeiras e sociais do futuro pretendente. Se a esposa adoecesse, era o marido 

quem a examinava, com acompanhamento de um médico que não poderia tocar na 

mulher. Os partos eram realizados por parteiras e “aparadeiras”. Mulheres adúlteras 

                                                           
9
A Hora da Ave-Maria refere-se à hora do Ângelus [Do latim Angelus, a primeira palavra da oração 
“AngelusDominiNuntiavet Marie”]. S.m. 1. Esta oração era rezada ao amanhecer, ao meio-dia e ao 
anoitecer (FERREIRA, 2008, p. 138).  
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recebiam severos castigos ou até mesmo a sentença de morte. Essas eram as 

condições das mulheres no Brasil do século XIX.  

 As solteiras eram consideradas imorais e não tinham o respeito da sociedade. 

Sempre vulneráveis, viviam nos limites da desclassificação social, sem segurança.  

 Em alguns casos de suspeita de adultério, a esposa poderia sofrer todo tipo 

de repreensão, como por exemplo, ser amarradas a cercas, ficar expostas ao tempo 

e sem receber alimentação, pois a prática do espancamento  

 
Era sancionada pela lei e pelos costumes, entendendo-se ser uma eficiente 
estratégia que possibilitava um exercício de poder e de controle sobre as 
mulheres. Os rastros de tal prática são muito repetidamente apreendidos na 
atualidade, pois bem se sabe que a prática não desaparece com o 
desaparecimento da lei (WITZEL, 2011, p. 40). 

 

 O racismo também era prática comum. Estudos comprovam que desde a 

linguagem chula até a falta de respeito utilizada pelos senhores escravagistas, em 

relação aos escravos, ainda era destinada às mulheres negras, muito tempo após a 

abolição:  

 
Os convites diretos para fornicação eram feitos predominantemente às 
negras e pardas, fossem escravas ou forras. Afinal, a misoginia – ódio das 
mulheres – racista da sociedade colonial as classificava como fáceis, alvos 
naturais de investidas sexuais, com quem se podia ir direto ao assunto sem 
causar melindres. O ditado popular parecia se confirmar: Branca para casar, 
mulata para foder e negra para trabalhar (DEL PRIORE, 2013, p. 24).  

 
 

Todavia, as relações começaram a apresentar algumas mudanças. Altamente 

combatido pela igreja católica, em menos de 10 anos da implantação da lei, já havia 

no Brasil mais casamentos no civil10 do que no religioso. No início do século XX, 

surgiu o “modelo de amor romântico”, com casamentos por amor. Revistas da época 

pregavam fórmulas para garantir um bom e sólido casamento, com a ideia de lar, 

casa limpa e arrumada, comida que o marido gosta. Emergiu, assim, a noção de 

rainha do lar e o casamento passou a ser símbolo de moralidade:   

 
A Revista Feminina publicava uma coluna intitulada “o cardápio do meu 
marido”, e em certo artigo admoestava as casadas para que não se 
tornassem “baleias”. Concluía o articulista: ‘  se quiserdes completar a 
vossa felicidade, o ciúme, varrei-o para sempre das vossas casas, dando de 
quando em vez, ao vosso marido, um dedinho de liberdade’ (D L PRIOR , 
2013, p. 38).  

                                                           
10

 Por meio do Decreto número 181, de 24 de janeiro de 1890, se estabelece o casamento civil (DEL 
PRIORE, 2013). 
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 Com a chegada do século XX e a ascensão da classe média, as mulheres 

passaram a ter mais espaço na sociedade, como informações, lazer e consumo. As 

inteligentes eram consideradas um perigo para a ordem social. A modernidade 

trouxe hábitos até então nunca imaginados: as mulheres começaram a sair mais de 

casa, a ter maior proximidade com a moda, as piscinas, contato com outros homens, 

cinemas e viagens. Os filmes americanos invadiram as telas brasileiras, trazendo 

amores impossíveis e maior liberdade para as jovens. Com a urbanização e a 

industrialização dos anos 1940, o voto feminino para as mulheres maiores de 21 

anos entrou na pauta das eleições. 

 Após o término da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1950, o Brasil passa 

pelo período chamado de desenvolvimentista11, marcado por profundas 

transformações na sociedade. As moças passaram a sair mais de casa e a ter maior 

liberdade, mas, mesmo assim, o casamento ainda era a forma de ter segurança. As 

mulheres permaneciam recebendo educação para o casamento, maternidade e 

cuidados com a casa.  

 Em meio à complexa rede de discursos que definem o ser mulher, ganha 

especial relevo, conforme os propósitos dessa pesquisa, as condições das mulheres 

pobres, geralmente negras, tendo em vista que a pobreza e a miséria são os 

principais elementos que alicerçam a vida e a escrita de nossa protagonista, 

Carolina Maria de Jesus.  

 Diante disso, podemos crer que, “falar da história das mulheres é 

empreender uma espécie de viagem através do tempo, deslocando-se para longe, lá 

onde é possível localizar vestígios dispersos de uma historicidade produzindo 

sujeitos femininos e sentidos sobre eles” (WITZ L, 2011, p. 38).  

 A mulher é olhada como um objeto de estudo, porém, existe uma grande 

dificuldade em se obter fontes para buscar reconstruir a atuação das mulheres.  Não 

existem registros organizados e quanto às mulheres pobres, analfabetas, em sua 

maioria, a situação se agrava. Para aproximação do cotidiano das mulheres pobres, 

as pesquisas foram realizadas por meio de buscas a documentos e registros 

                                                           
11

 As ideias-força do desenvolvimentismo eram: 1) a industrialização é a via da superação da pobreza 
e do subdesenvolvimento; 2) um país não consegue industrializar-se só através dos impulsos do 
mercado, sendo necessária a intervenção do Estado (intervencionismo); 3) o planejamento estatal é 
que deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos necessários; 4) a 
participação do Estado na economia é benéfica, captando recursos e investindo onde o investimento 
privado for insuficiente (PEREIRA, 2011, p. 122). 
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policiais da época, únicas fontes possíveis para tentar reconstruir sua história. Os 

processos criminais “constituem uma das poucas alternativas nesse esforço de 

desvendar as preocupações e táticas relativas à sobrevivência, crenças, às 

aspirações, aos conflitos e solidariedade entre familiares e amigos, vizinhos; as 

expectativas que norteavam sua existência e conformavam sua cultura” (SOIB T, 

2012, p. 364). 

Com a aceleração da urbanização, as maiores cidades do Brasil passaram 

por processos de higienização, o qual consistiu em limpar os grandes centros de 

pessoas indesejáveis. Em São Paulo, os moradores de ruas e pobres foram 

despejados do centro da cidade para as margens do rio Tietê, processo do qual não 

escapa a nossa escritora Carolina que, ao ser acomodada em áreas distantes do 

centro da cidade de São Paulo, relata: “nós somos pobres, viemos para as margens 

do rio. As margens do rio são lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é 

considerado marginais” (J SUS, 1960, p.55). 

 No Rio de Janeiro, foram expulsos para os morros, tendo suas moradias 

desapropriadas e demolidas pelo governo. As mulheres pobres tiveram que deixar 

de exercer seus afazeres em casa para se submeter aos desvalorizados trabalhos 

domésticos como forma de complemento da renda familiar ou, ainda, a profissões 

exercidas apenas pelo sexo feminino, como: lavadeiras, bordadeiras, cartomantes, 

floristas, entre outras. A rua simbolizava o desvio.  

Permanecer em seus lares era simplesmente impossível para mulheres que 

precisavam sair de suas casas para ganhar o sustento da família. Para as mulheres 

das classes populares, “toda a sua maneira de sobreviver implicava em liberdade de 

circulação pela cidade” (SOIB T, 2012, p. 365). 

 Carolina Maria de Jesus dependia exclusivamente de seu acesso às ruas da 

cidade de São Paulo para sobreviver. Para ela, era impossível seguir ou cumprir os 

preceitos que a boa família paulistana pregava de mulheres restritas ao lar. Carolina 

rompeu com essas práticas do ideal feminino na época, já que relata: “Cheguei em 

casa, aliás no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu 

levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou 

sempre em falta” (J SUS, 1960, p. 14). 

As mulheres das classes menos favorecidas resistiram, foram em busca de 

seu espaço e reconhecimento nas grandes cidades. Carolina foi uma prova dessa 

resistência das mulheres, pois não se deixava intimidar. Ela corria as ruas da cidade, 
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o trabalho a fazia enfrentar as barreiras.  Mulheres como Carolina encontravam na 

rua o seu local de trabalho. Nas ruas, ela comia, catava suas esperanças e recolhia 

o sustento da família, dificuldades que a mulher burguesa não enfrentava, pois era 

destinada ao lar.  

Comprovando a postura do enfrentamento de barreira pelas mulheres pobres, 

Carolina diz: “Trabalhei até as 11,30. Quando cheguei em casa era 24 horas” 

(JESUS, 1960, p. 16). As mulheres pobres, principalmente das favelas, eram muitas 

vezes responsáveis pelo único sustento da família, e a liberdade das ruas era de 

vital importância, investidas no mundo do trabalho, coisa que até então era 

compreendida como obrigação dos homens. Trabalhar fora não se enquadrava nos 

padrões femininos da época, afinal, o que seria normal era a delicadeza, submissão, 

fragilidade, recato, entre tantos outros atributos da boa mulher de família. As 

“mulheres populares”, por outro lado, trabalhavam muito, faziam força, carregavam 

objetos pesados. E essa era a realidade de Carolina:  

 

Que suplicio catar papel atualmente! Tenho que levar a milha filha Vera 
Eunice. Ela está com dois anos, e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o 
saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso na cabeça e suporto o 
peso da Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me. Depois domino-
me. Ela não tem culpa de estar no mundo (JESUS, 1960, p. 24).   

 
 

 As mulheres pobres brigavam, falavam palavrões, não se encaixavam nos 

estereótipos da mulher ideal. Elas tinham maior liberdade de expressão, de 

locomoção, de conviver em todos os lugares. Apesar de competir muitas vezes com 

os homens em seus afazeres, sua renda era menor. Trabalhar ainda era 

considerado coisa para os homens. 

 Mesmo com a condição de terem livre acesso às ruas, as mulheres pobres, 

na sua grande maioria, mantinham o ideal das mulheres ricas: o casamento, ato que 

nem sempre era formalizado, uma vez que casar, para os homens, significava 

assumir responsabilidades, ter bens, garantir o sustento da família e, isso, para a 

maioria desses homens pobres, fazia parte do imaginário, do sonho, que nem 

sempre poderia ser realizado. Sendo assim, grande parte dos casais menos 

favorecidos financeiramente adotava o sistema de concubinato. Por terem a 

consciência dessas dificuldades do companheiro em ser o provedor do lar, as 

mulheres pobres preferiam manter sua independência, sabendo que deveriam, 
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muitas vezes, ser elas as responsáveis por manter o seu sustento e garantir sua 

autonomia. Os filhos, frutos dessas relações, ficavam a encargo delas.  

Viver em concubinato, na época de 1950, não era digno das moças de boas 

famílias. As moças pobres deixavam os nomes de família e adotavam apenas o 

primeiro nome como forma de preservação da vergonha da família, e viviam no 

anonimato.  

Possuir uma família, filhos e zelar pelo marido pertencia apenas às mulheres 

das classes mais favorecidas e famílias tradicionais. Para as pobres, as uniões 

estavam pautadas em outro padrão de moralidade. Mesmo sem realizar casamentos 

formais, as mulheres que conviviam com seus companheiros mereciam “certo” 

respeito entre essas mulheres. Os comentários eram sobre seus “casamentos”. O 

que se percebe é que “a condição de casada”, por si só, pressupunha um 

comportamento irrepreensível da mulher e “Isso parece denotar a influência da 

cultura dominante sobre as camadas populares” (SOIB T, 2012, p. 369).  

O casamento, mesmo que de maneira informal, transformava as mulheres em 

“mulher de respeito” nas relações com as outras integrantes das classes populares. 

Era um diferencial de respeito e, de certa maneira, honra. Carolina tinha outro 

pensamento sobre o casamento e rompeu com a normalidade das mulheres 

populares. Ao ter contato com algum pretenso marido, Carolina reage: “Nossos 

olhares se encontraram e eu lhe disse: Vê se não volta mais aqui. Eu já estou velha. 

Não quero homens. Quero só os meus filhos” (J SUS, 1960, p. 100), preferindo ser 

independente.  

No meio popular, garantir a sobrevivência era parte da rotina das mulheres, 

as quais, em sua grande maioria, proviam a casa e iam contra os valores 

dominantes na época, como por exemplo, de que o homem era quem obtinha o 

sustento e a manutenção da casa. As mulheres pobres apresentavam mais 

autonomia que as mulheres burguesas. Quando aquelas não possuíam empregos, 

improvisavam suas fontes de subsistência. Carolina catava lixo e pertencia a esse 

grupo de mulheres sozinhas e autônomas. Assim, elas tinham maiores 

possibilidades de vender seus serviços.  

Segundo Soibet (2012, p. 379-380), nesse momento histórico, em São Paulo:  

 
Em meio à tradicional ausência masculina, as mulheres pobres lutavam pela 
sobrevivência submetendo-se a atividades mal vistas pelos poderosos, 
como artesanato caseiro e o comércio ambulante que na concepção 
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daqueles só sujavam enfeavam a cidade. Mães solteiras e concubinas 
eram, igualmente, alvos do preconceito por estarem à margem do esquema 
de organização familiar burguês, concebido como universal.  

 
 

Carolina sai para “enfear” a cidade de São Paulo, seu trabalho está nas ruas, 

ela cata lixo, cata letras, cata esperanças e, com isso, sofre com o preconceito em 

cada esquina ou rua que passa. Por diversas vezes, é xingada e tocada por não 

fazer parte da paisagem da sala de visitas, espaço que, para Carolina é o centro da 

cidade de São Paulo, ficando o seu lugar reservado ao quarto de despejo, a favela, 

de onde, na visão dos poderosos, nunca deveria sair. 

 

2.3 Mulheres negras no Brasil: outras Carolinas 

  

 Analisar discursos implica considerar as condições sóciohistóricas de 

emergência dos enunciados, como ensinou Foucault (2009a). Assim, importa dar 

visibilidade às barreiras de toda ordem que se impuseram à mulher de um modo 

geral, e à mulher negra, de maneira particular, com o intuito de tomar conhecimento 

das barreiras enfrentadas pelas mulheres. Para discursivizar o corpo da mulher 

negra no Brasil, faremos, aqui, um breve relato sobre sua história, desde a sua 

chegada ao país até os nossos dias, retomada por meio de discursos que foram 

produzidos e que se fizeram presentes, também, na rotina de Carolina.  

 Desde a vinda das primeiras escravizadas negras ao território brasileiro, 

houve luta constante pelas igualdades social e racial. Carolina Maria de Jesus 

seguiu o exemplo dessas mulheres, com demonstrações de resistência aos poderes 

constituídos e modos de subjetivação e sobrevivência diante de tantas dificuldades e 

busca de superação dos preconceitos de gênero e de raça. A escritora, por meio da 

escrita, procurou resgatar os vazios e os esquecimentos, dando voz a mulheres 

silenciadas por uma história oficial que permanecia masculina e branca, e por 

histórias produzidas e reproduzidas durante os tempos. Lembremo-nos que sempre 

é necessário retomar a história para apreender e compreender os sentidos dos 

discursos enunciados.  

Compreender as diferenças de tratamento dispensado aos negros, implica 

voltar nosso olhar para a história e verificar que o corpo negro, no mundo europeu, 

era considerado estranho. Ao serem levados para a Europa, os primeiros negros e, 

principalmente, as mulheres negras, causaram espanto, uma vez que, diante do 
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corpo feminino até então conhecido, as diferenças na cor da pele e no formato do 

corpo eram evidentes.  

 O que era conhecido do europeu em relação ao corpo das negras era a 

Vênus Hotentote, mulher negra que foi levada para ser exposta como anomalia em 

feiras e exposições realizadas no século XVIII.   ssas “festas do olhar” ou “a história 

das monstruosidades como espetáculo” (COURTIN , 2013, p. 87) eram muito 

comuns. Na etnia hotentote, as mulheres apresentam corpos com características 

marcantes, como: “uma espécie de avental frontal, ou avental hotentote, que 

denotava a hipertrofia de seus lábios vaginais, bem como esteatopigia12, o que lhe 

conferia acúmulo de gordura nas nádegas, fazendo-as maiores e mais salientes em 

relação ao padrão europeu” (BRAGA, 2015, p. 39-40). Dito de outro modo, na 

Europa, os negros eram trazidos para a diversão do povo, sendo colocados em 

posição de inferioridade, sobretudo as mulheres. 

 

Figura 9 – Vênus Hotentote 

 

Fonte: BRAGA, 2015, p. 131. 

 

Nessas diferenças entre os brancos civilizados e os negros selvagens, como 

evidência da segregação em relação à raça e ao sexo, as mulheres negras, por 

apresentarem tais hipertrofias dos seios e nádegas, levaram o branco europeu a 

vincular seu corpo “ao alto desejo sexual”, a “superexitação sexual” (BRAGA, 2015, 

p. 44), ao animal que não controla seus instintos, característica considerada típica 

da mulher africana. Após sua morte, a Vênus Hotentote teve seu corpo amplamente 

                                                           
12

[De esteatomia] Acúmulo excessivo de gordura nas nádegas, que ocorre especialmente nas 

mulheres e é frequente nos hotentotes, boximanes e pigmeus (FERREIRA, 2004, p. 825).  
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dissecado e estudado, levando os cientistas a concluírem que se tratava de um 

corpo humano. As partes genitais que causavam tanto espanto, foram conservadas 

em formol para estudos, bem como expostas ao público no Museu de História 

Natural, na França, até o ano de 2002, quando, então, Nelson Mandela solicitou a 

devolução de seus restos mortais para que fosse sepultada com honras de estado. 

Observamos como o olhar lançado sobre os negros e como o corpo negro pode ser 

inscrito nessas redes de memórias, possibilitando a compreensão do olhar sobre o 

corpo feminino negro na atualidade. 

O Brasil carrega na memória e, em muitas práticas do período escravocrata, 

cicatrizes profundas em que os negros eram vistos como mercadorias. Ao ter 

contato com o pensamento daquela época, evidenciamos o que permaneceu na 

memória e o que pode ser conservado ou descartado, suas continuidades e 

descontinuidades, eleitos para serem inscritos como parte do arquivo que, conforme 

Foucault (2009, p. 147), “é o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como 

acontecimentos singulares”, como os sistemas de funcionamento desses discursos, 

modos de subjetivação das mulheres negras. 

 As mulheres escravizadas, vindas de diversos pontos da África, após serem 

expostas a atrocidades e exploração sexual nos navios negreiros, ao atracar em 

terras brasileiras, em péssimas condições sanitárias, 

 
mal alimentadas e cansadas de percorrer muitas milhas, as africanas 
aprisionadas chegavam aos pontos de partida em péssimas condições, 
eram submetidas a toda sorte de maus-tratos (...) por vezes, a elas permitia-
se permanecer no convés, onde o ar puro e a retirada dos ferros do 
tornozelo aliviavam as duras condições da viagem. Porém, a permanência 
no convés também as deixava à mercê dos marinheiros que “se serviam” 
sexualmente delas a qualquer hora do dia (SCHUMAHER, 2007. p. 21). 

 

Depois, eram levadas para os mercados e negociadas como mercadorias. Na 

comercialização desses corpos, as mulheres negras tinham seu destino atrelado às 

fazendas para a realização de diversos tipos de atividades: “tiveram que servir até a 

exaustão, como mão e corpo para toda e qualquer obra” (SCHUMAH R, 2007, p. 

23).  

Registros históricos encontrados mencionam as características do corpo 

feminino negro, como peitos e nádegas volumosas, o que fez com que essas 

diferenças de corpo das negras, em relação ao corpo das mulheres europeias, 

vindas para o Brasil, fossem consideradas atributos sexuais de indecência. O que se 
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buscava, ao adquirir uma escrava, era o corpo bem formado: “a preferência sempre 

esteve voltada aos negros bonitos de corpo e de rosto, altos e com todos os dentes 

(...) ainda que sustentassem a fama de maus escravos, estavam entre aqueles 

considerados mais bonitos de corpo, principalmente as mulheres” (BRAGA, 2015, 

64). Geralmente, essas mulheres eram destinadas aos trabalhos domésticos na 

cozinha, como arrumadeiras, mas, também, para servir aos desejos dos seus 

senhores. A beleza, pois, era o que mais interessava aos brasileiros na hora da 

importação dos escravos. A profissão que Carolina exerceu até ter seu primeiro filho 

foi a de empregada doméstica, assim como sua mãe.  

No século XIX, a relação que se estabelece entre brancos e negros, 

principalmente em relação às mulheres negras, é de muita promiscuidade, pois da 

 
relação entre senhores e escravas, surgiu um sem-número de filhos 
ilegítimos espalhados pelo sistema, o sangue branco misturado com o suor 
negro, a seleção minuciosa de negras destinadas ao trabalho doméstico, os 
ciúmes despertados nas senhoras (BRAGA, 2015, p. 68).  

 
A iniciação sexual dos filhos dos senhores, “o menino branco”, era atribuída à 

devassidão das negras. Na escravidão, os papeis sexuais eram estabelecidos: “no 

branco, havia interesse que passava não apenas no interesse sexual, mas também 

no interesse econômico, era do ventre negro que assegurava o crescimento de sua 

posse” (BRAGA, 2015, p. 70). Segundo a autora, os jovens eram criados para serem 

verdadeiros “garanhões”, tendo sempre à sua disposição as negras e as mulatas 

pertencentes ao plantel de escravas que contribuíam “para a precoce depravação do 

menino branco da classe senhoril, mas não por si, nem como expressão de sua raça 

ou do seu meio sangue, mas como parte de um sistema de economia e de família: o 

patriarcado brasileiro” (FR YR , 2006, p.457). Para Freyre, no Brasil, a criação dos 

meninos passou por um processo de “vícios de educação” que formou a constituição 

do regime escravocrata. 

Carolina faz relatos de memórias trazidas de sua infância em Sacramento, 

sua cidade de nascimento, de meninos brancos que abusavam das meninas 

“pretinhas” e, por não serem repreendidos pelos pais, geralmente pessoas ilustres 

da alta sociedade, esse tipo de atitude era considerado normal, bem como a 

naturalização da supremacia branca sobre o negro e, principalmente, sobre as 

negras.  
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A partir da libertação dos escravos, com a assinatura da Lei Áurea, em 1888, 

surgiu uma nova realidade para o corpo negro, especialmente para as mulheres. 

Teve início um trabalho de reconstrução da imagem do afro-brasileiro, com 

preocupações políticas e educativas. Passou a ocorrer a tentativa de desconstrução 

da imagem do negro preguiçoso e alcoolizado e, quanto às negras, a imagem de 

mulheres fáceis e sempre disponíveis. O que se buscava era uma reformulação da 

memória dos estereótipos do negro, mostrar à população brasileira que eles 

conseguiam se enquadrar na sociedade dos brancos e seriam capazes de se 

adaptar aos preceitos morais e religiosos da época, deixando-se os “vícios” 

adquiridos no período escravocrata.  

Após o período de adaptação aos novos padrões de vida impostos aos 

negros libertos, surgiu a imprensa negra, com a intenção de levar cultura e 

educação ao alcance de todos os negros. Passou a existir, de certa forma, um 

resgate da imagem e da alma desses negros, em uma necessidade de superar os 

comportamentos incutidos por tantos anos de escravidão e apagar a imagem de 

uma “raça atrasada” (BRAGA, 2015, p. 92).  Nesse período, surgiram diversos 

jornais escritos por negros e para os negros. Como forma de valorização da raça, 

apareceram os primeiros concursos de beleza, tanto feminino quanto masculino. 

Para as mulheres, a ideia era afastar a fama de negras fáceis, prostitutas e, para os 

homens, a ideia de serem desocupados, bêbados e rebeldes. Nas mulheres se 

buscava a beleza; nos homens, os mais simpáticos, característica que, segundo 

Braga (2015), era uma forma de encontrar atributos morais no homem. 

As mulheres negras necessitavam de uma segunda libertação, fazer com que 

as portas do mercado de trabalho se abrissem para elas, para que pudessem 

exercer profissões destinadas exclusivamente às mulheres brancas: “ser professora, 

trabalhar no comércio, ser telefonista, que não apenas a beleza fosse valorizada, 

mas, principalmente, a capacidade de pensamento e inteligência de uma raça tão 

desvalorizada” (BRAGA, 2015, p.100). Segundo a autora, esses concursos de 

beleza, muito mais que evidenciar a beleza da mulher negra, serviam para mostrar 

as virtudes da raça quando se elegia a candidata mais inteligente. Assim, “Nesse 

momento, a beleza negra não passa pelo corpo, mas pela sua moral” (BRAGA, 

2015, p.101).  

Surgiram, também, preocupações com a apresentação desses negros com o 

ideal sonhado: o padrão dos cabelos lisos para as mulheres negras. Salões 
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especializados em cabelos da raça negra são transformados no verdadeiro sonho 

feminino. Isso demonstra o quanto as negras foram subjetivadas pelo olhar do 

branco sob si mesmas, o quanto elas “dançam conforme a música” (BRAGA, 2015, 

p. 106).  Esses resquícios de submissão dos negros à raça tida como superior, os 

brancos, ainda perdura até as três primeiras décadas do século XX.  

Os negros habitavam sob péssimas condições sanitárias, moravam em 

cortiços ou barracos, não conseguiam ter empregos regulares, viviam apenas de 

biscates ou pequenos serviços. Essas denúncias são evidenciadas nas declarações 

prestadas pelas vencedoras dos concursos de Miss, na demonstração de uma 

busca por reconhecimento e oportunidade de mostrar que os negros eram capazes 

de pensar e desempenhar diversas funções no mercado de trabalho e que apenas 

lhes faltavam oportunidades.  

Os negros se encontravam em extremas situações de exclusão perante a 

sociedade, as quais eram denunciadas por Carolina, o que comprova que, mesmo 

com o passar do tempo, os negros ainda viviam em precárias condições: “cheguei 

na favela: eu não acho jeito de dizer cheguei em casa. Casa é casa. Barracão é 

barracão. O barraco tanto no interior como no exterior estava sujo” (J SUS, 1960, p. 

48). 

Em relação às mulheres, o que se buscava era uma maior integração e 

moralização, um estilo de vida honrado, procurando acabar com a carga que 

carregavam de serem “lascivas, volúveis, mulheres à toa, prostitutas” (BRAGA, 

2015, p.109). Como forma de inserção no mercado de trabalho, o primeiro campo a 

se abrir foi o de empregadas domésticas, profissão que culturalmente pertencia às 

negras. Já “O homem deveria ser forte, provedor da família e ocupante dos espaços 

públicos; em contrapartida, a mulher deveria ser frágil, carinhosa e ficar confinada ao 

espaço privado do lar, provavelmente cuidando da prole e das tarefas domésticas” 

(BRAGA, 2015, p.110).  

A educação surgiu como suporte para a evolução dos negros no Brasil, pois 

somente por ela é que conseguiriam sair do sistema rústico no qual foram criados e 

acostumados a viver no período escravocrata. Por intermédio da educação, visava-

se transformar o negro segundo os padrões de comportamento aceitáveis para a 

época, ou seja, “ajustar o comportamento do negro, formatando-o num dado padrão 

de comportamento social e moral” (BRAGA, 2015, p. 113), enquadrando-se ao que 

Foucault chama de racismo do estado, uma forma moderna da  
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política do povoamento, da família, do casamento, da educação 
hierarquizada, e uma longa série de intervenções permanentes ao nível do 
corpo, das condutas, da saúde, da vida cotidiana, receberam então cor e 
justificação em função da preocupação mítica de proteger a pureza do 
sangue e fazer triunfar a raça (FOUCAULT, 2012, p. 162-163).  
 
 

No Brasil, por muitas décadas, os termos mulato e moreno foram utilizados 

como forma de descrever uma característica da mistura das raças, da miscigenação 

brasileira. Somente a partir da década de 1980, o termo negro voltou a ser utilizado. 

Nesse período da história, tiveram início os movimentos negros no Brasil, o 

desenvolvimento do nacionalismo, “uma descontinuidade em termos políticos” 

(BRAGA, 2015, p. 202). O corpo da mulata, no período da escravidão, ficou marcado 

pela cobiça, sempre disponível e, após a escravidão, como produto da miscigenação 

e democracia racial.   

Todo esse discurso sobre como eram vistas e tratadas as mulheres negras no 

Brasil patriarcal, leva-nos a pensar sobre a subjetivação dessas mulheres em 

enunciados que foram ditos na época e que reverberam até nossos dias. Apesar de 

tantos avanços sociais, no Brasil ainda encontramos declarações, ações e atitudes 

que vêm carregadas de sentidos outros. A subjetividade é algo que, segundo 

Foucault, se transforma em uma atitude, um modo de vida que permeia o sujeito; 

são comportamentos refletidos, desenvolvidos e ensinados que  se transformam em 

práticas cotidianas que regem o comportamento do sujeito13,  e se manifestam em 

Carolina como formas de resistência.  

 

2.4  Formas de resistência 

 

Entre a teoria do poder e as práticas sociais, há as possibilidades de 

resistência, sendo esse o ponto de partida: “usar a resistência como um catalisador 

químico de modo a esclarecer as relações de poder, localizar seu ponto de 

aplicação e os métodos empregados, analisar o poder através do antagonismo das 

estratégias” (FOUCAULT, 2009b, 234).  

                                                           
13

 Uma analítica do poder está em ação; uma analítica das subjetividades, ou seja, o estudo da 
maneira pela qual os sujeitos podem ser, ao mesmo tempo, produzidos por práticas ou discursos 
objetivantes, mas também se produzirem a si mesmos mediante procedimentos de subjetivação 
essencialmente ligados a momentos de conflitualidade e de antagonismo (BERT, 2013, p. 90).  
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Repetimos: o poder é um modo de ação sobre as ações dos outros. Só existe 

poder se existir a resistência. O sujeito é formado pelos sentidos dessas unidades 

dos discursos e a importância do discurso está centrada no acontecimento.  

Nas relações de poder encontradas em Quarto de Despejo, verificamos os 

pontos, os nós e os focos de resistências que provocam certos comportamentos em 

determinados grupos do corpo social. Por meio de enunciados, restabelecem-se 

valores sociais e culturais pertencentes ao imaginário coletivo em sua historicidade. 

O que foi dito no passado, materializa-se no presente em sua enunciabilidade, 

possibilitando a existência de pontos de resistências móveis e transitórios, as 

clivagens que se deslocam, resistências que atravessam as estratificações sociais e 

individuais e são capazes de provocar mudanças. 

 Ao abordarmos os poderes e as relações de poder na obra, deparamo-nos 

com os jogos de verdade, as relações entre a produção dos saberes e o controle 

dos poderes; verificamos os valores de verdade na escrita de Carolina, as relações 

dos enunciados com quem os enuncia. Carolina, enquanto moradora da favela, 

carrega conhecimento e experiência a respeito dos acontecimentos relatados, as 

relações do sujeito e seus saberes/poderes. Sendo assim, a escritora tem a posição 

de sujeito favelado autorizado a falar daquele lugar e da sua história.  

Considerando uma relação mais aproximada entre a teoria do poder e as 

práticas sociais, Foucault (2009) apresenta as possibilidades de resistência contra 

as formas do poder, sendo este o ponto de partida: “usar a resistência como um 

catalisador químico de modo a esclarecer as relações de poder, localizar seu ponto 

de aplicação e os métodos empregados, analisar o poder através do antagonismo 

das estratégias” (p. 234). O poder, nessa amnésia, está em todas as partes e 

transita como se fosse um nó em uma rede de relações, nas lutas cotidianas que 

surgem com a tomada de consciência em torno da seguinte questão: “quem somos 

nós?”  

De acordo com Foucault (2009), não são apenas nos grandes acontecimentos 

que devemos estabelecer relações de poder, mas, também, nos acontecimentos 

quase imperceptíveis. Para o autor, não existe poder sem resistência. O poder está 

em todas as partes e se manifesta em múltiplas formas de resistência. A partir do 

momento em que o sujeito faz o que não quer realmente fazer, ele se insere nas 

relações de poder, fazendo uso, portanto, da resistência. Nessa dialética entre poder 

e resistência, um não existe sem o outro. O poder só é exercido se o sujeito possuir 
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a liberdade de resistir em diversos campos do comportamento, com possibilidades 

de condutas outras. Reações 

diferentes daquelas esperadas se 

configuram na possibilidade 

de resistir à dominação e às relações 

de poder.  

As relações de poder se 

estabelecem a partir do momento em 

que passamos a compreender 

a resistência, sendo que ela, por sua 

vez, só pode existir nesse campo 

estratégico. Para Foucault, a 

resistência surge com o controle das 

condutas a partir do momento em 

que essas contrariam a vontade dos 

soberanos, do Estado ou do poder dominante. Assim, há diversas formas de resistir: 

estudo das condutas, revoltas de condutas, insubmissão, contracondutas, 

evidenciando que um dos maiores exemplos de tais práticas está no poder pastoral.  

 

 

Figura 10 – Formas de resistência 
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Fonte: PINHEIRO, João; BARBOSA, Sirlene. Carolina, 2016. 

 

Em sua Aula de 1º de março de 1978, no Collège de France, Foucault retoma 

o tema sobre o pastorado, com o objetivo de ressaltar que, para ele, o pastorado 

vem a ser um conjunto de técnicas e procedimentos que definiam o controle da 

“economia das almas” (FOUCAULT, 2008, p. 254).  conomia das Almas, para os 

gregos, significava o controle da família, dos bens, das riquezas. Com o pastorado, 

essa economia das almas toma outras proporções e passa a ser encarada como 

controle da comunidade dos cristãos e domínio sobre cada indivíduo em particular. 

Deixa de ser apenas significativa para a família, tornando-se um controle e salvação 

da alma do indivíduo.  

Era Regime das almas para os latinos e, para os franceses, economia das 

almas. Essas formas de controle são justamente as condutas. Conforme Foucault, a 

palavra conduta se refere a duas coisas: 

 
A conduta é de fato, a atividade que consiste em conduzir, a condução, se 
vocês quiserem, mas é também a maneira como uma pessoa conduz, a 
maneira como se deixa conduzir, a maneira como é conduzida e como, 
afinal de contas, ela se comporta sob o efeito de uma conduta que seria ato 
de conduta ou condução (FOUCAULT, 2008, p. 255). 

 

 A noção de conduta das almas é o elemento fundamental para a introdução 

do pastorado cristão na sociedade ocidental. O poder pastoral é um poder finalizado 

que não se exerce sobre cidade, território, Estado ou soberano. É um tipo de poder 

que visa a todos e a cada um dos indivíduos. O chefe da cidade deveria ser visto 

como um pastor de ovelhas, mas essa versão é rejeitada. Naquele momento 

histórico, surgiu a figura do homem político, aquele que tinha a função de transmitir 

ordens, saber a respeito da arte de comandar seres vivos que vivem em rebanhos, 

em particular os seres humanos, passando a ser visto como homem político ou um 

pastor dos homens.  

 O modelo pastor-divindade desaparece à medida que o homem político se 

preocupa com a condução da comunidade. O pastorado permanece, mas 

subordinado à política. Existem relações entre o pastorado e o governo, ou seja, a 

política, que é a arte de saber governar os homens, prevalece. Foucault esclarece 

que a governamentalidade passa a existir a partir do fim do pastorado, sendo ela:  
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Um conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 
reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem 
específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 
população, por principal forma de saber a economia política e por 
instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança (FOUCAULT, 
2008, p. 143).  

 

 Segundo o autor, desde o século XVIII, vivemos a era da 

governamentalização do Estado e foi isso que permitiu ao Estado sobreviver, tal 

como existe agora:  o Estado de governo definido pela massa da população, com 

seu volume, sua densidade, em que o território que ocupa é apenas um 

componente. Segundo Focault (2009, p. 293), “este estado de governo que tem 

essencialmente como alvo a população e utiliza instrumentalização do saber 

econômico, corresponderia a uma sociedade controlada pelos dispositivos de 

segurança”. 

Governar passou a ser encarado como uma arte e, com o passar do tempo, 

tornou-se uma ciência política que se manifesta em redes de relações entre a 

população, o território e a riqueza. As redes se estabeleceram com a passagem do 

domínio do soberano para um regime de técnicas e táticas de governo em torno do 

nascimento da economia política, permitindo definir o que é público e o que é 

privado, o que pertence ao Estado e o que é da população. O principal objetivo do 

Estado era a população, que tem sua conduta controlada e direcionada por meio de 

dispositivos de segurança.  

Com o desenvolvimento do poder político, o poder pastoral passou a ser 

exposto a uma série de limitadores em relação ao poder de conduzir os indivíduos. 

Surgiram formas de resistência ao poder pastoral como, por exemplo, em relação à 

prática da confissão, prática que até então era imposta aos cristãos e que, neste 

momento, começou a ser questionada. Com o surgimento de práticas consideradas 

não cristãs, destacaram-se as heresias e bruxarias praticadas, desde então, por 

uma parcela maior da sociedade em confronto direto com o poder pastoral que 

começou a perder seu domínio. 

 Ao perceber que não detinha mais esse tipo de controle, o poder se enredou 

em confronto com movimentos de resistências, insubmissões, desvios de conduta, o 

que para Foucault representa  

 
Algo que poderíamos chamar de revoltas específicas de conduta [...] são 
movimentos que tem por objetivo outra conduta, isto é: querer ser 
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conduzido de outro modo, por outros condutores e por outros pastores, para 
outros objetivos e para outras formas de salvação, por meio de outros 
procedimentos e métodos (FOUCAULT, 2008, p. 256 -257).  

 

 Os indivíduos buscaram outras maneiras de se conduzir, manifestando 

formas de resistências ao poder constituído. Essas reações foram encontradas em 

diversos movimentos: até mesmo para a formação do próprio pastorado a 

resistência se fez presente, na medida em que o poder pastoral surgiu em meio a 

uma relação de enfrentamentos, hostilidades e guerras contra seitas gnósticas. 

Essas revoltas de condutas, ações contra as leis, contra o pastorado e as 

desordens, constituíram relações fundadoras de contraconduta.  

Nesse contexto, o problema da conduta deixou de ser responsabilidade do 

soberano ou do pastorado e passou para a política. Os sujeitos buscavam outras 

formas de serem conduzidos e:  

 
Objetivos políticos mais nítidos, sejam por meio de complôs, revoluções 
políticas, revoluções sociais, mas sempre com um aspecto de busca de 
outra conduta: ser conduzido de outro modo, por outros homens, na direção 
de outros objetivos que não proposto pela governamentalidade oficial, 
aparente e visível na sociedade (FOUCAULT, 2008, p. 262).  

 

Nasceu, assim, uma nova ordem social, um novo modo de pensar as relações 

sociais. Essas atualizadas maneiras de governar permitiram outras formas de 

resistência às relações de poder e levaram ao desenvolvimento de uma desordem: 

“uma correlação imediata e fundadora entre a conduta e a contraconduta” 

(FOUCAULT, 2008, p. 258). 

 Foucault destaca, ainda, questões sobre as especificidades das revoltas de 

conduta, referindo-se às revoltas políticas e econômicas do poder. Quando o 

governo começa a querer controlar a conduta da população, os conflitos que até 

então eram direcionados ao poder pastoral e às instituições religiosas passam a ser 

direcionadas às instituições políticas. Como exemplo: negar-se a participar da guerra 

quando esta deixa de ser uma questão de voluntariado, mas, sim, uma imposição do 

Estado, a ser vista como a ética do bom ou do mal soldado; recusa da educação 

física, deserção-insubmissão, contraconduta moral etc.  

O desenvolvimento de sociedades secretas, como a franco-maçonaria, 

composta por elementos políticos e responsável por complôs, revoluções políticas e 

sociais, resulta de outras formas de serem conduzidos, por outros homens, que não 

pela governamentalidade oficial proposta pelo Estado. Organizações que 
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clandestinidade oferecem a possibilidade de condutas alternativas, como se fossem 

partidos políticos, mas que, segundo Foucault, são outras formas de conduzir ou se 

deixar conduzir, são “degraus para o exercício do poder” (FOUCAULT, 2008, p. 

262).   

A medicina, herdeira direta do pastorado, também suscita revoltas de 

condutas, como as recusas aos medicamentos, às técnicas de prevenção de 

doenças, às campanhas de vacinação, a negação por parte de algumas religiões em 

receber certos tratamentos médicos. 

Foucault utiliza esses exemplos de resistências, recusas, revoltas, 

desobediências, insubmissões e dissidências para finalmente chegar ao termo 

contraconduta, o qual ele considera mais apropriado para evidenciar procedimentos 

e práticas, no sentido de lutas relativas ao ato de conduzir os outros, talvez uma 

inconduta. A contraconduta permite: 

 
Analisar componentes na maneira como alguém age efetivamente no 
campo muito geral da política ou no campo muito geral das relações de 
poder. Isso permite identificar à dimensão, o componente de contraconduta, 
a dimensão de contraconduta que podemos encontrar perfeitamente nos 
delinquentes, nos loucos, nos doentes. Portanto, a análise dessa imensa 
família do que poderíamos chamar de contracondutas (FOUCAULT, 2008, 
p. 266).   

 

 

2.4.1 Conduta e contraconduta  

 

Contraconduta, para Foucault, é uma forma de resistência. Ela pode ser 

praticada contra as ordens instituídas pelo Estado, pela igreja ou pela comunidade. 

É um deslocamento dos focos de resistências e varia de acordo com o tempo 

histórico. Com efeito, analisaremos as condutas e as contracondutas da moradora 

da favela do Canindé, na década de 1950, Carolina Maria de Jesus, e suas atitudes 

nada submissas.  

 A maior parte das mulheres da época em que viveu Carolina, tinha em mente 

um ideal de vida: o casamento. Desde pequenas, em suas famílias, recebiam 

preparação para serem mulheres casadas, donas de casa e rainhas do lar. A 

conduta apropriada para a maioria das mulheres era a união matrimonial, ato que 

faria com que fossem consideradas mulheres “de família” que seguiam os padrões 

estabelecidos pela sociedade patriarcal.  
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 Mesmo nas classes marginalizadas, o casamento fazia parte do ideal das 

mulheres. Carolina, por sua vez, abominava o casamento, pois não se identificava 

com a ideia. Carolina preferia ler: “Manuel apareceu dizendo que quer casar comigo. 

Mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de 

gostar de uma mulher que não pode passar sem ler [...] prefiro viver só para o meu 

ideal” (J SUS, 1960, p. 50).  

Em diversas passagens de sua obra, Carolina procura ir contra o poder 

constituído e a normalidade das condutas adotadas pela maioria. Muitas imposições 

sociais seriam suficientes para que a escritora fosse apenas mais uma das tantas 

mulheres – negras, mães solteiras – a viver em favelas, mas ela não se deixa 

dominar e sua resistência se dá por meio da leitura e da escrita. Ela vai além das 

imposições sociais e, ao resistir, se transforma em uma representante dos excluídos. 

Carolina recusava a ideia do casamento: “não tenho marido, e nem quero!”(J SUS, 

1960, p. 25). 

Os trabalhos e afazeres domésticos eram exclusividade das mulheres. Elas 

nasciam para ficar em locais reservados, privados, como a casa, e atentas aos 

cuidados com os filhos. Os homens, por outro lado, eram destinados aos locais 

públicos, eram responsáveis pelo sustento da família. As mulheres, por serem 

consideradas delicadas e predestinadas à maternidade, deveriam permanecer em 

seus lares.  

Sendo assim, outra demonstração da contraconduta, fortemente ligada aos 

mecanismos de sobrevivência em Carolina de Jesus, é o fato de que, ao mesmo 

tempo em que é mãe, é provedora. Para manter seu sustento e o de seus três filhos, 

a mulher trabalhava fora: “Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora 

porque o frio era demais. Quando cheguei em casa era 22,30” (J SUS, 1960, p. 26). 

Ou então: “não quis falar com mais ninguém, porque precisava catar papel. 

Precisava do dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar pão. Trabalhei até as 

11,30. Cheguei em casa era 24 horas” (JESUS, 1960, p. 16). Trabalhando como 

catadora de papeis e materiais recicláveis (naquela época recebia o nome de 

catadora de lixo), ela vivia do lixo. 

Na época em que Carolina viveu, só o fato de uma mulher sair sozinha de 

casa, especialmente para trabalhar, era motivo de estranhamento e de 

contrariedade aos padrões. O que dizer, então, sobre voltar para casa tarde? 

Carolina praticava ações que não eram aceitáveis para mulheres reconhecidas 
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como “direitas”. A rua não pertencia às mulheres de boa índole, pois “a rua 

simbolizava o desvio”. Todavia, permanecer em casa era simplesmente impossível 

para as mulheres que precisavam conseguir o alimento da família. Para as mulheres 

das classes baixas, “toda a sua maneira de sobreviver implicava em liberdade de 

circulação pela cidade” (SOIB T, 2008, p. 365). 

 Nem todos os integrantes de uma sociedade têm acesso à cultura e à escrita, 

e o domínio da língua padrão geralmente pertence às pessoas que fazem parte do 

discurso de dominação. A maioria dos moradores da favela do Canindé, vizinhos de 

Carolina, não tinha instrução formal; eram praticamente todos analfabetos, sem 

envolvimento com as questões políticas ou culturais do país.  

 Essa forma de conduta que os moradores adotavam, de não se fazer ouvir, 

não emitir críticas ou tomada de posição diante da sociedade, aceitando sua 

condição de dominados e excluídos da vida civil, definia a subjetivação dos corpos. 

Não podemos dizer o mesmo de Carolina, pois suas contracondutas a faziam falar, 

denunciar, buscar novas formas de ser conduzida. Como não conseguia apoio e 

reconhecimento no Brasil, chegou a enviar seus livros para serem publicados em 

outros países:  

 
Fui no correio retirar os cadernos que retornaram dos Estados Unidos. [...] 
Cheguei na favela triste como se tivessem mutilado meus membros. O The 
Reader Digest devolvia os originais. A pior bofetada para quem escreve é a 
devolução de sua obra (JESUS, 1960, p. 147). 

 

 Carolina vai contra todas as expectativas geradas em torno de uma mulher 

negra e moradora da favela, afinal, ela queria ser ouvida, respeitada e reconhecida 

como escritora e não se deixava influenciar pela conduta dos demais favelados. Fez 

de seus saberes e poderes desqualificados, não legítimos, novas formas de 

sobrevivência. Ela tentava revelar por meio de acontecimentos corriqueiros a 

resistência e criou espaços de lutas com práticas de contracondutas, gerando novas 

possibilidades de transformação. Denunciou as péssimas condições de moradia e 

fome, questionou os governantes e relatou: “o que posso esperar do futuro? Um leito 

em Campos do Jordão. Eu quando estou com fome quero matar o Janio, quero 

enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades corta o afeto do povo 

pelos políticos” (J SUS, 1960, p. 34). Carolina não se calava: “...O Brasil precisa ser 

dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora” (J SUS, 

1960, p. 31).  
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 Com todos esses apontamentos em referência às condutas e contracondutas 

de Carolina Maria de Jesus, destacamos a virilidade em um corpo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENTRE A VIRILIDADE E A SOBREVIVÊNCIA FEMININA 

 

Figura 11 - Mulher viril 

 

Fonte: PINHEIRO, João; BARBOSA, Sirlene. Carolina, 2016. 
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A virilidade não é definida biologicamente, mas é construída pela sociedade. 

O macho humano é um produto viril. O menino, ao nascer, não tem noção de sua 

sexualidade, mas vai sendo moldado lentamente, por meio de práticas e imposições 

sociais, até que se transforme em um homem viril: “os traços específicos da 

virilidade tradicional não eram dados pela natureza, mas produzidos por um contexto 

cultural, social e político” (BAUBÉROT, 2013, p. 189). Os meninos são levados a 

acreditar que podem e devem agir de maneira diferente das meninas, eles são 

preparados desde pequenos para “a tomada de posição no encadeamento das 

relações de poder e de dominação” (BAUBÉROT, 2013, p. 190).  

A principal instituição responsável pela disseminação do hábito viril é a 

família. Ela ocupa papel fundamental no aprendizado dos papeis definidos para cada 

sexo. Desde a tenra idade, as crianças vão entrando em contato com a realidade da 

vida familiar e de sua condição na sociedade. Para as mulheres, o lar e o 

recolhimento, para os homens, as atividades externas. Essas diferenças aparecem 

de forma precoce:  

 
[...] vinte e quatro horas após o nascimento, os meninos já são mais 
frequentemente qualificados enquanto ‘maiores’ do que as meninas, que 
têm exatamente o mesmo tamanho e o peso deles. Suas mamadas duram 
mais, seus desmames e sua aprendizagem de higiene são tardios 
(BAUBÉROT, 2013, p. 192).   
 
 

A masculinidade na criança é definida antes mesmo que ela tenha noção de 

sua sexualidade, pois é criada de uma maneira que interioriza as normas de 

condutas aceitáveis para cada sexo, menino ou menina. Seguindo os modelos 

culturais reconhecidos pelas famílias e posição social, os meninos são expostos aos 

jogos de guerra e brinquedos que despertam a virilidade, enquanto as meninas são 

destinadas às bonecas e ao desenvolvimento de seus atributos femininos e da 

maternidade: “os brinquedos reproduzem certo número de estereótipos de gênero e 

encorajam o menino a manifestar, nos jogos, as qualidades e comportamentos 

propriamente viris” (BAUBÉROT, 2013, p. 194).   

Os homens são maiores e mais fortes que as mulheres, eles têm a força e a 

majestade inerentes aos machos. Como representantes dos machos da espécie 

humana, são sujeitos à energia, ambição, senso de iniciativa, comando, firmeza, 

autodomínio. Ser viril é apresentar extremo domínio e força, atributos que se 

manifestam e variam em diferentes períodos históricos, de acordo com culturas 
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específicas de cada universo social. Entretanto, o que fica estabelecido como 

determinante na virilidade e no masculino é que para se tornar viril não se pode 

perder a coragem, a honra, o domínio sexual e o poder. Independente do momento 

histórico, a virilidade se impõe.  

Como atributo masculino, a virilidade geralmente se refere aos pais de família, 

os quais já passaram pelos rituais de aceitação de macho viril impostos aos machos 

jovens. Estes devem passar por diversas etapas para comprovar sua virilidade, 

realizadas pela própria natureza biológica, somadas às instituições encarregadas de 

socializar e transmitir o hábito viril, responsáveis por sua inclusão na sociedade 

como homem viril. 

 Apesar de a virilidade não se referir ao universo feminino, uma nova visão e 

questionamentos surgem em torno das relações de poder. Virilidade não significa 

masculinidade ou, então, não é apenas definida como contrária à feminilidade. 

Homens podem agir de maneira menos viril do que a conduta esperada para um 

macho dominante e nem por isso ser considerados menos masculinos, assim como 

algumas mulheres podem agir de maneira viril, buscando honra, sacrifícios, coragem 

e superação.  

Essas observações em torno do macho viril, permitem-nos refletir sobre o 

corpo como objeto discursivo e produtor de sentidos, bem como os processos 

históricos de manifestações desse corpo por meio da virilidade, interrogando sobre o 

corpo viril, como pode se formar e quais realidades se articulam em torno dele.   

O corpo surgiu como objeto de estudo a partir do século XX e, até então, 

exercia papel secundário, uma vez que a alma exercia o papel principal. Para 

Courtine (2013), o corpo emergiu dos estudos de Freud sobre a histeria, em que o 

inconsciente falava através do corpo e, no campo filosófico, com Edmund Husserl, 

que tinha o corpo como origem de toda significação sendo, assim, o corpo ligado ao 

inconsciente e ao sujeito, inscrito na sociedade e na cultura, inseridos na história de 

cada época.   

Para Michel Foucault, teórico que compreendeu o corpo com seus 

“micropoderes” e individualidades da vida cotidiana, o corpo adquire relevância, em 

que essas individualidades inerentes a cada sujeito são capazes de fixar-lhe uma 

identidade própria, uma lei de verdade reconhecida pelos outros. Nesses 

mecanismos de poder que agem regulando os gestos e os comportamentos, o corpo 

torna-se o personagem principal da modernidade. Para ele, a identidade do sujeito 
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migrou para o corpo e esse corpo tornou-se um elemento do parecer e do aparecer, 

em uma sociedade do olhar de relance ou do julgamento a partir do visual. 

O corpo se encontra entre as relações de poder e o controle pelas disciplinas, 

uma vez que “o corpo é o ponto de partida e de chegada do poder, no âmbito das 

instituições, e seu caminho são as disciplinas” (GHIRALD LLI JR, 2007, p. 101). 

Sendo assim, procedimentos de poderes sobre esses corpos são capazes de 

transformá-los em máquinas, adestrá-los com funções de ampliação de suas 

aptidões, docilidades, utilidades econômicas e sociais.  

Surgem os controles reguladores dos corpos desenvolvidos pelas instituições 

que controlam a sociedade como o Estado, a medicina e a igreja, uma vez que só 

existe o poder das instituições se existir o corpo, e que é no corpo que o poder se 

manifesta, age e faz suas forças emergirem. Na mesma medida em que o poder é 

forte e produzido, ocorre a reinvindicação do corpo contra esse poder, ou seja, “o 

corpo é ao mesmo tempo ‘superfície de inscrição’, ‘lugar de dissociação do eu’, 

‘massa em perpétua desagregação’” (COURTIN , 2013, p. 18).  

O homem, ao perceber que o corpo passa a ser objeto de estudo e de trocas, 

que é um ser vivo em uma sociedade viva, tem força como corpo e como ser vivo. 

Esse ser biológico passa a refletir nas decisões políticas e o fato de viver cai em 

parte no campo do controle do saber e da intervenção do poder. Somos um corpo na 

terra e, como tal, ocupamos espaços na sociedade. Isso significa que somos tipos, 

um tipo de ser humano visível. Estamos em uma época em que tudo é feito para os 

olhos e não para a razão. Quem não tem um tipo, um look, não é nada em uma 

sociedade do espetáculo que logo deixa de ser espetáculo, na medida em que 

transforma este corpo em fantoches de uma sociedade do ver e se deixar ver.  

Como corpo, somos elementos para ser vistos, um corpo duplo e, a partir da 

descoberta dessa duplicidade do ser que se constitui como peça de uma grande 

engrenagem e ao mesmo tempo um “eu”, as pessoas não querem apenas ser vistas, 

mas possuem a necessidade de se apresentar sempre como jovens, saudáveis, 

como um corpo que se ajusta a uma engrenagem como se fosse uma máquina, 

recorrendo, para tal, a cirurgias plásticas, terapias, academias. Somente após sofrer 

tipos de ajustes necessários esse corpo volta a ser um “eu”, tem condições de 

voltar-se para si mesmo. Nessa sociedade do ver e ser visto, a estética substitui a 

ética e a moral e, conforme o uso desse corpo, o homem busca a explicação de sua 

identidade e define a sua personalidade.   
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 Discursos materializados em imagens e palavras são capazes de definir o 

corpo viril de acordo com cada época e lugar do corpo imerso na história e, esse 

corpo, inserido em redes de poder e resistência, faz parte do ideal de força, vigor 

físico, coragem, marcas da virilidade, geralmente, masculina, repetidas e 

sedimentadas em redes discursivas.  

 

3.1  Dispositivos da virilidade 

 

Em sua obra História da Sexualidade: a vontade da verdade, Foucault nos 

fala sobre o dispositivo, mas não de maneira explícita. Onde ele melhor nos explica 

a questão é na Microfísica do Poder, sendo que, em entrevista concedida, ele 

procura descrever o dispositivo que, embora debatido, o termo não foi devidamente 

definido por ele. O dispositivo se inscreve em uma rede de poderes e saberes que 

possibilitam a ligação entre enunciados e formações discursivas, além de possibilitar 

a organização dos arquivos. Por meio das práticas discursivas, ou não, em sua 

relação com os sujeitos, o dispositivo exerce sua função principal: a de produzir 

subjetividades.  

Ao ocupar determinados lugares como pai, empregado ou religioso, os 

dispositivos surgem como mecanismos de controle e, mesmo sem que esse sujeito 

se dê conta, está preso a uma rede de dispositivos.  Nesse jogo das relações de 

poder, os dispositivos autorizam ou limitam determinados discursos, sendo que todo 

dispositivo tem seu início no discurso, torna-se responsável pela transformação dos 

sujeitos e seus discursos e funciona como um nó em uma rede de relações 

discursivas e na produção de sentidos.  

Nessas redes, os discursos e ações são regulados, assim como os 

pensamentos e o que é dito. No agenciamento dos argumentos do discurso dos 

sujeitos, é possível garantir a sua eficiência colocando cada coisa em seu lugar. Por 

meio dos dispositivos, as diferenças fundamentais na sociedade determinam regras 

de conduta, uma vez que: 

 
Discurso e dispositivos abordam em comum os modos e as razões pelas 
quais são estabelecidas continuidades e descontinuidades dos saberes, 
práticas e, consequentemente, dos modos “de ser sujeito a”, e “d ser sujeito 
de”, ao longo da história (PIOV ZANI;CURCINO, 2014, p. 41).  
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Para Foucault, o dispositivo aparece com papel de importância estratégica em 

compor um diagnóstico da sociedade. Suas estratégias se baseavam nos níveis 

mais periféricos e aparecem com papel relevante. Suas análises deslocam-se das 

práticas discursivas para as não discursivas, ou seja, na irrupção dos 

acontecimentos. Quando essas estratégias são utilizadas nas relações de forças 

entre saberes e poderes na subjetivação dos sujeitos, conseguimos identificar um 

dispositivo que, na maioria das vezes, é utilizado estrategicamente para atingir 

determinado fim ou dar conta de algum problema.  

Nesse jogo de forças, o dispositivo surge como resposta a uma urgência 

histórica.  O sujeito, enquanto uma formação histórica, segue os moldes de cada 

época. Ele é regido pelos dispositivos de controle que se manifestam em 

determinados momentos históricos e, nesse contexto, os dispositivos se manifestam 

por meio dos discursos produzidos pelos sujeitos como máquinas que falam e fazem 

o que lhes for imposto pela sociedade. Os dispositivos estabelecem redes entre o 

dito e o não dito, como forma de controle da população nas redes de poderes e 

saberes que os regem. Na circulação dos enunciados de forma sutil, os dispositivos 

são capazes de padronizar, introduzir atitudes, gestos, roupas e comportamentos, 

tornando, assim, o sujeito cada vez mais dócil e obediente. 

Ao abordarmos o conceito de dispositivo, temos a intenção de possibilitar o 

entendimento de determinados dispositivos de poder presentes na obra Quarto de 

Despejo e como esses dispositivos são capazes de subjetivar o corpo feminino na 

sociedade de controle a partir das formações discursivas, nas quais Carolina se 

inscreve.  

 O homem toma consciência de que não é apenas um animal vivo, mas, sim, 

um animal político, e a manutenção da vida, mais que um direito, torna-se objeto de 

lutas políticas.  Nesse estágio de conhecimento de si mesmo, o poder soberano que 

decidia a vida e a morte do sujeito, dilui-se em disciplinas e controles da população.  

O homem deixa de existir e, por meio dos dispositivos de poder e virilidade, torna-se 

uma construção, e a imagem do que o homem é reflete a imagem que ele faz de si 

mesmo, sendo que esta depende das relações do corpo com as relações de poder.  

Em Carolina, abordamos a virilidade de um corpo feminino diante de tantas 

dificuldades para se sustentar na sociedade, especificamente na favela, lutando 

contra os processos de subjetivação feminina. A virilidade é entendida como 

dispositivo que surge como resposta de uma urgência: a sobrevivência. 
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Carolina, inserida em uma sociedade de controle, nutre-se de estratégias 

capazes de criar o dispositivo da virilidade e, assim, vai além da sua condição na 

sociedade de controle. Sua conduta nos remete a um período histórico em que o 

mercado de trabalho, por exemplo, era incompatível com as mulheres, por serem 

consideradas inferiores. Carolina, como mulher inserida nas formações discursivas 

de sua época, era considerada inferior na comparação com a superioridade dos 

homens, era controlada, interditada, proibida de entrar no mundo viril.  

A virilidade, como dissemos anteriormente, não é sinônimo de masculinidade, 

mas é aceita como normal no mundo masculino onde, além de demonstrações de 

força física e potência sexual, para os homens, ser viril é ter honra, astúcia e 

coragem. Ao compreender que o fato de ser mulher não deveria colocá-la em 

situação diferente dessas “qualidades masculinas”, Carolina age de acordo com as 

definições de o que seja a virilidade masculina, uma vez que o corpo viril é o corpo 

que conquista e atinge seus objetivos. Ela demonstra que a virilidade não está 

apenas na masculinidade, mas também nas atitudes diante de situações até então 

consideradas normais somente para os homens. A escritora, por meio do dispositivo 

da virilidade, irrompe com a normalidade de um corpo feminino dócil e controlado, 

ela “desnormaliza” a condição de inferioridade da mulher.  

Ao correr o risco de entrar nesse mundo fechado, somente permitido aos 

homens, a mulher, produzindo-se como sujeito viril, pode ser admirada por uns e/ou 

desprezada por outros. Isso vai ocorrer de acordo com o quanto esse corpo feminino 

consegue escapar dos padrões de normalização das submissões impostas, o quanto 

essa mulher ultrapassa a barreira do permitido para uma mulher. No caso de 

Carolina, os padrões de meiguice ou doçura, até então partes do mundo feminino, 

foram esquecidos ou superados por ela. Como mulher, Carolina era desprezada 

pelas outras moradoras da favela como trabalhadora admirada por sua força física e 

coragem, como escritora desqualificada. Em Carolina encontramos o apagamento 

do sujeito mulher dócil e, por isso, ela é considerada uma transgressora dos 

costumes de sua época. 

Na mudança de postura da mulher Carolina Maria de Jesus em relação à 

virilidade feminina na sociedade patriarcal, indica-se que sua contraconduta pode ter 

influenciado transformações em sua comunidade e trajetória de vida. Nesta 

descontinuidade histórica de submissão feminina, responsável por modificações nos 

poderes, saberes e na subjetivação enquanto mulher capaz de transpor as 
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condições de um determinado momento histórico, a fez fazer parte do arquivo e 

permanecer no jogo das memórias.  

As atitudes de insubmissão de Carolina revelam as estratégias utilizadas que 

propiciam condições nos processos de construção da existência dessa mulher viril. 

A virilidade feminina como dispositivo, coloca-nos as condições de produção desse 

sujeito e a invenção de uma virilidade diferente daquela somente voltada para o 

homem viril com força física e coragem. Ao olharmos para a virilidade feminina, 

deparamo-nos com novos enunciados relacionados às mulheres e, em especial, à 

Carolina Maria de Jesus.  

 A mulher pode ser apresentada como uma nova forma de expressão da 

virilidade, além da retomada das memórias que circulam sobre o sujeito mulher na 

história. Carolina surge como a fabricação de novas situações de virilidade que 

giram em torno do que é ser mulher viril na sociedade, um novo sujeito viril, 

responsável por novos discursos, enunciados e práticas que a levam a se inscrever 

como viril.  

 Segundo Foucault, o dispositivo está centrado naquilo que pode ser dito e não 

dito e, nessa rede de discursos, os sujeitos permanecem enredados nas malhas do 

poder.  

Essas redes de dispositivos determinam o que é feminino, o que é masculino 

e quais são as forças envolvidas nesse jogo das relações sociais. A sociedade, ao 

se deparar com novas práticas desse sujeito mulher, procura desenvolver 

estratégias para dar conta dessas mudanças na sociedade e, nesse jogo de forças, 

surgem novas formas de expressar a virilidade, novas formas de conduta, 

contracondutas e novas formas de discursivizar o sujeito mulher diante da virilidade 

que deixa de ser sinônimo de masculinidade e passa a apresentar novas 

preocupações com os corpos.  

Os atos, fatos e atitudes de Carolina atravessam os discursos da normalidade 

e ganham espaço, fazendo circular verdade sobre o sujeito mulher negra, os quais, 

quando resgatados pelo papel da memória, expressam novos modelos de condutas, 

existência e resistência, influenciando a formação e a formulação de um novo corpo 

social na constituição de um espaço de memória da/na favela.  

 

3.2  Carolina, mulher viril 
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O viril não é simplesmente o homo; o viril não é simplesmente o homem: “ele 

é antes ideal de força e virtude, segurança e maturidade, certeza e dominação” 

(VIGARELLO, 2013, p. 7). Perfeição e autocontrole, acompanhados da força e do 

vigor como representação da virilidade, apresentamos, aqui, uma primeira definição 

de virilidade. 

Por falta de capacitação para atividades laborativas que dependiam de 

educação formal, o que restava para Carolina era o trabalho braçal: empregada 

doméstica, lavadeira e, por fim, catadora de lixo. O trabalho braçal, geralmente 

atribuído aos homens, evidencia a virilidade. Isso com a definição dos corpos, força 

e resistência física, o que, de maneira geral, acaba por determinar a moral e 

estimular a cristalização de estereótipos de virilidade masculina. 

Esse tipo de determinação para o trabalho viril é o que encontramos em 

Carolina Maria de Jesus, mulher que, na atividade de catação do lixo, consegue a 

manutenção da família. Por meio de práticas e o uso de dispositivos de virilidade, 

tem no corpo o seu principal capital para o desenvolvimento do trabalho e, por isso, 

desenvolve um corpo viril como forma de poder e preparado para atividades que a 

obrigam a demonstrar determinados atributos: coragem, força física e determinação 

moral em um corpo feminino, aspectos até então somente permitidos a um corpo 

masculino. A escritora passa por um processo de virilização para poder ser 

reconhecida e para ter acesso aos espaços permitidos somente aos homens, uma 

vez que para as camadas mais pobres da sociedade, a virilidade não aparece como 

um código a ser seguido, mas sim, como forma de sobrevivência.  

 Na distribuição do trabalho, reforçando as identidades viris, Carolina se 

empenha na realização de saberes e fazeres até então definidos em: o que é do 

homem e no que é da mulher. Relembramos que o trabalho feminino, naquele 

momento histórico, década de 1960, somente era permitido com a autorização dos 

pais ou maridos. O trabalho feminino fora do ambiente doméstico era considerado 

nulo e não importante. Carolina rompe com essa continuidade e nos mostra um 

corpo feminino que foi além do esperado. Por ser mãe solteira, ela era o arrimo da 

família e lutava para ser aceita nesse espaço estritamente masculino.   

E contrariando os estereótipos impostos sobre o corpo feminino de docilidade 

e fragilidade, dona de um corpo viril, a escritora favelada supera essa condição de 

um corpo incapaz, mesmo contra questões biológicas que classificam o corpo 

feminino como mais fraco em comparação ao masculino. Carolina consegue superar 
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sua fraqueza corporal e recolhe grandes quantidades de material reciclado, como 

catadora de lixo. Carolina se viriliza, uma vez que seu trabalho necessita de força 

muscular e resistência física.  

Como mãe, Carolina não media esforços para o sustento dos filhos e sua luta 

diária a levou a demonstrações de um corpo viril: “Que suplício! Carregar a Vera e 

levar o saco na cabeça” (J SUS, 1960, p. 20). Para poder trabalhar, ela levava sua 

filha nos braços, além de carregar o material que encontrava por suas andanças 

pelo centro da cidade de São Paulo. Em virtude do esforço físico necessário, ouvia 

comentários como: “Êste serviço que a senhora faz é serviço de cavalo” (J SUS, 

1960, p. 55). 

A virilidade como memória e dominação masculina, não impede que a mulher 

– com seus papeis fixos de mãe, esposa, filha, um ser frágil e dependente dos 

homens, se constituída historicamente dessa maneira – possa se transformar em 

uma pessoa forte, capaz de enfrentar todas as situações adversas e contrárias ao 

universo feminino de “rainha do lar”.  

Somente a partir da metade do século XX as mulheres brasileiras 

conseguem, minimamente, romper com os padrões estabelecidos pelo machismo 

dominante. Em Quarto de Despejo, a realidade de Carolina demonstra uma vida de 

lutas e desafios constantes em busca da sobrevivência. Longe de se alinhar com o 

estereótipo de mulher frágil, pelo contrário, ela se dedicava ao mundo do trabalho.  

Sendo assim, Carolina recebe destaque e atenção dos leitores pelas 

demonstrações de contracondutas que a todo o momento se fazem presentes no 

relato das suas memórias. Resistência e insubmissão são características que 

demonstram o desejo feminino de questionar, de demonstrar revolta com a situação 

de vida dos favelados. Carolina não se conformava com o posicionamento das 

autoridades políticas e fazia críticas: “A democracia está perdendo os seus adeptos. 

No nosso paiz tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e 

os políticos fraquíssimos.   tudo que está fraco, morre um dia” (J SUS, 1960, p. 39). 

Carolina reclamava de um país tão rico como o Brasil, com tanta produtividade de 

grãos, mas que deixava seus filhos passarem fome.  

Carolina demonstrava grandes preocupações com a família, em manter o 

bem-estar dos filhos, apesar de tantas dificuldades. Preocupações que a colocavam 

na posição de sujeito mulher-mãe viril. Não descuidava principalmente de Vera 

 unice, sua única filha do sexo feminino: “tenho que levar a Vera  unice.  la está 
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com dois anos, e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a 

nos meus braços” (J SUS, 1960, p. 23). O fato de levar Vera com ela em todos os 

lugares, demonstrava maior preocupação pelo fato de se tratar de uma menina, o 

que demonstra, também, que a forma como as meninas são criadas é diferente dos 

meninos.  

As meninas são menos livres, presas às mães; os meninos desde pequenos 

são ensinados a enfrentar os jogos de coragem e força. Como formas de 

autoafirmação, recebem uma educação para a virilidade desde a tenra idade, “de 

acordo com estereótipos masculinos, como: honra, coragem, lealdade, vontade de 

dominação e o complexo de superioridade em relação às mulheres” (JABLONKA, 

2013, p. 38). 

 Em Quarto de Despejo, encontramos diversas cenas de violências contra 

mulheres e crianças da favela. A escritora relata, em 28 de maio: “quando começa 

as brigas os favelados deixam seus afazeres para presenciar o bate-fundos. De 

modo que quando a mulher sai correndo nua é um verdadeiro espetáculo para o Zé 

povinho” (J SUS, 1960, p.46). Carolina descreve com detalhes essas cenas, as 

quais nos proporcionam visualizar como a virilidade masculina é um código a ser 

seguido de qualquer maneira pelos moradores da favela e que esses códigos de 

conduta viril masculina são retomados historicamente, ou seja, quando a virilidade 

masculina se manifestava pela selvageria sem educação ou sem lei, no trabalho, na 

rua e, principalmente, em seus lares, no trato com suas esposas ou filhos. A força 

física e a dominação sobre as mulheres representavam o vigor e a virilidade 

masculina.  

Ela testemunhou passagens de homens que utilizaram a força física para 

exercer e reafirmar seu poder de macho viril diante da insubmissão feminina, em 

que o discurso que prevalece é o de que as mulheres recebem o que merecem, são 

tratadas como propriedade dos homens e aparecem como seres fracos e 

dependentes. Muitas dessas violências se justificam devido ao tipo de criação que 

esses homens recebem desde a infância, em que as capacidades físicas, verbais e 

sexuais, afastadas da civilidade ou delicadeza, devem ser provadas e afirmadas 

para corroborar a superioridade dos homens. Com esse pensamento, as mulheres 

são facilmente coagidas, permitindo uma virilidade carregada de força e violência, 

procedimentos considerados naturais e aceitáveis nessas condições históricas.  
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Carolina falava que não se envolvia mais com homens porque dessas 

relações só conseguia filhos para cuidar: “ u, nunca tive sorte com homens. Por isso 

não amei ninguém. Os homens que passaram na minha vida só arranjaram 

complicações para mim. Filhos para eu cria-los” (J SUS, 1960, p. 180). Assim 

sendo, a escritora procurava se diferenciar do grupo das mulheres seduzidas e 

abandonadas pelos machos viris, os quais, após o prazer da conquista, deixavam-

nas com seus frutos no ventre, o que se enquadra nos padrões de virilidade 

impostos às mulheres e que são retomados, uma vez que a normalidade na criação 

de um macho viril nas classes populares era  

 
Ter prazer, enganar as moças, divertir-se, bandear-se de uma à outra, sair 
de fininho em seguida, recusar todo compromisso, divertir-se em bando: eis 
as formas de relações sociais ordinárias plenamente assumidas pela 
população masculina das classes populares, como forma de afirmação de 
sua virilidade masculina (FARGE, 2013, p. 506).  

 

Carolina também questionava a igreja e suas ações em relação às carências 

dos moradores da comunidade e as formas de auxílio oferecidas por meio de 

pequenas doações que não atendiam às suas necessidades. Ela se orgulhava de 

não sustentar seus filhos somente com caridade e desabafava: “ las tem marido. 

Mas, são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por associações de caridade.  

– Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer 

espécie de trabalho para mantê-los” (J SUS, 1960, p. 17).  

Criticava o discurso religioso sobre acolher os filhos que forem enviados, o 

qual era pregado pelo padre que rezava missa na favela e aconselhava as mulheres 

a receberem os filhos como um presente, não se preocupando com a alimentação, 

cuidados, escolas, porque tudo seria provido por Deus:  

 
De manhã o padre veio dizer missa. Ontem êle veio com o carro capela e 
disse aos favelados que eles precisam ter filhos. Penso: porque há de ser o 
pobre quem há de ter filhos- se filhos de pobre tem que ser operário. Na 
minha fraca opinião quem deve ter filhos são os ricos, que podem dar 
alvenaria para os filhos. E eles podem comer o que desejam. Quando o 
carro capela vem na favela surge vários debates sobre a religião. As 
mulheres dizia que o padre disse-lhes que podem ter filhos e quando 
precisar de pão podem ir buscar na igreja. Para o senhor vigário, os filhos 
de pobres criam só com pão. Não vestem e não calçam (JESUS, 1960, 
p.137) 

 

Carolina rejeitava a forma de ver a procriação e argumentava a respeito da 

verdadeira necessidade da maternidade, principalmente para as mulheres faveladas. 
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Para a escritora, nem todas as mulheres deveriam ser mães, citando em sua obra 

casos de famílias com nove filhos pequenos para sustentar, sem nenhuma condição 

financeira, defendendo, assim, que somente as pessoas ricas deveriam ter o dom da 

procriação. Essa obrigatoriedade e vocação reduzem a mulher aos papeis fixos 

sobre a maternidade, afastando a possibilidade de mulheres apresentarem um corpo 

viril. Para a igreja, as mulheres não teriam o direito de escolha entre ser mãe ou não, 

o que somente passa a ocorrer após a criação dos contraceptivos, na segunda 

metade do século XX.  

A igreja católica esteve sempre presente nas relações entre as famílias com 

posicionamento em relação ao tratamento dispensado às mulheres. Em pregações 

ou ensinamentos de catequese, os padres procuravam difundir códigos de condutas 

de submissão das mulheres diante de seus companheiros. Uma vez que o marido 

tinha a função natural de inspecionar e controlar os costumes e os atos de sua 

esposa,   

 
A relação de poder já implícita na escravidão se reproduzia nas relações 
mais íntimas entre marido e mulher, condenando esta a ser uma escrava 
doméstica, cuja existência se justificasse em cuidar da casa, cozinhar, lavar 
a roupa, servir ao chefe de família com sexo, dando-lhe filhos que 
assegurassem sua descendência e servindo como modelo para a sociedade 
com que sonhava a Igreja (DEL PRIORE, 2013, p. 10).  
 
 

Carolina, longe de ser uma mulher frágil, até porque sua realidade a afastava 

de possíveis sonhos femininos como o casamento, desde muito cedo manifestou 

práticas de independência e de liberdade. Por diversas vezes saía de casa para 

fazer viagens pelas estradas do interior de Minas Gerais e de São Paulo, sem a 

companhia de outras pessoas e, principalmente, de sua mãe. Carolina fazia parte 

daquele grupo de mulheres que “olham a virilidade de maneira positiva, quer se trate 

de um certo tipo de corpo, de uma atitude ou de uma maneira de falar e pensar o 

mundo” (BARD, 2013, p. 117). Apresentava-se como uma mulher corpo viril, forte e 

destemido, destinado a ser diferente das demais mulheres da sua época. 

Quando menina, ela queria ter o poder de se transformar em homem para 

proteger a pátria. Carolina lia nos livros de história sobre as aventuras praticadas por 

soldados, homens, em sua totalidade, evidenciando, assim, as diferenças 

socialmente construídas de dominação masculina, reafirmando papeis destinados 

aos homens e às mulheres em que o poder destinado aos homens se impõe no 
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estabelecimento de uma sociedade viril. Percebendo a inferioridade imposta para as 

mulheres, ela dizia para sua mãe: 

 
O meu sonho era ser homem para defender o Brasil, eu lia a História do 
Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia os nomes masculinos 
como defensor da pátria. Então eu dizia para minha mãe: - Porque a 
senhora não faz eu virar homem? Ela dizia: - Se você passar por debaixo do 
arco-iris você vira homem. Quando o arco-iris surgia eu ia correndo na sua 
direção. Mas o arco-iris estava sempre distanciando. Igual os políticos 
distante do povo (JESUS, 2014, p. 54).  

 
 

A coragem, a busca por glórias e reconhecimento pelo heroísmo na defesa da 

pátria não são destinados às mulheres. Ser viril não significa simplesmente ter 

qualidades individuais, pois existe toda uma legislação que define certos papeis a 

serem desempenhados por homens ou mulheres. Nessa divisão de tarefas 

determinadas institucionalmente, a virilidade masculina é induzida a produzir efeitos 

de dominação e essa estrutura é uma representação das sociedades patriarcais.  

O corpo masculino viril deve apresentar características de firmeza das carnes, 

músculos sólidos e bem definidos, pilosidade abundante, como se fosse um animal 

selvagem que se imponha e domine o ser mulher. Sua virilidade se expressa pelo 

domínio de situações, agilidade, decisões imediatas, controle das emoções e, 

principalmente, controle dos medos e demonstrações de coragem. O progresso de 

uma sociedade vem das decisões tomadas por homens viris. Às mulheres cabe a 

obediência e a submissão, nunca os campos de batalhas.  

Para as camadas populares da população, as crenças sempre foram de 

grande influência no cotidiano. Para alguns, as mulheres eram descendentes das 

bruxas, um macho malcozido, inacabado e, por isso, chegava a causar medo, “pois 

descobrimos secretamente que elas possuem mais recursos mentais que 

gostaríamos de atribuir-lhes” (FARG , 2013, p. 499). Com um vasto histórico da 

misoginia, perpetuam-se na história das mulheres hábitos e procedimentos de vida 

fortemente internalizados e difíceis de serem apagados completamente.  

 Tendo em sua posição sujeito (FOUCAULT, 2009a) na sociedade, onde o 

estereótipo do favelado sempre surge como violento, brigão, marginal, por diversas 

vezes Carolina mencionava o fato de todos os favelados serem considerados 

marginais aos olhos dos moradores da “alvenaria”, entre outras imagens construídas 

no imaginário popular. Carolina utilizava esses modos imaginados e pensados como 

forma de defesa. Como mulher que trabalhava fora, nas ruas da cidade de São 
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Paulo, tinha que ter algum escudo que fosse o suficiente para mantê-la em 

segurança, sendo assim, manifestava sua coragem viril em tom de ameaças:  

 
Eu ia pegar uns pedaços quando ouvi um preto dizer para eu não mexer 
nas lenhas que ele iria bater-me. Eu disse para bater que eu não tenho 
medo. (...) Olhou-me com desprezo e disse: - Maloqueira. Por eu ser 
maloqueira é que não deve mecher comigo. Eu estou habituada a tudo. A 
roubar, brigar e beber. Eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão. Já fui 
sentenciada em Santos. (...) eu sou da favela do Canindé. Sei cortar de 
gilete e navalha e estou aprendendo a manejar peixeira. Um nortista está 
me dando aulas. Se vai me bater pode vir. (...) quando alguém nos insulta é 
só falar que é da favela e pronto. Nos deixa em paz. Percebi que nós da 
favela somos temidos. Eu desafiei o preto porque eu sabia que ele não ia 
vir. Eu não gosto de briga” (J SUS, 1960, p. 82-83).  

 

 Escapando das normas de gênero impostas pela sociedade patriarcal e das 

diferenças entre os sexos que reforçam a inferioridade feminina, Carolina 

argumentava que se fosse um homem talvez tivesse um futuro melhor, não estaria 

vivendo com tantas dificuldades e poderia realizar seu maior sonho: sair da favela: 

“Se eu fosse homem não deixaria meus filhos residir nesta espelunca” (J SUS, 

1960, p. 179). 

 Com as dificuldades impostas pela sociedade para o acesso à escrita, às 

quais as mulheres foram submetidas durante muito tempo, e sabendo dessa 

interdição e da importância desse conhecimento, Carolina buscava na leitura e na 

escrita, saídas da condição de inferioridade em que se encontrava diante da 

sociedade. Para a escritora, o fato de saber ler e escrever em uma comunidade 

como a em que vivia, com a grande maioria dos moradores constituída por 

analfabetos, fazia com que ela conseguisse respeito e destaque entre eles. Usava 

esse poder para romper com a normalização da inferioridade feminina de sujeição, 

manifestando a marca da virilidade em sua escrita. A escrita era utilizada como 

escudo e forma de defesa: “Vocês são incultas, não podem compreender. 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 livro, e vocês com estas cenas desagradáveis 

me fornece os argumentos” (J SUS, 1960, p. 21).  

 Carolina usa formas de transgressão dos costumes. Tornou-se viril pelas 

condições impostas pela sociedade. Força, resistência e insubmissão são atitudes 

que para os homens podem ser consideradas normais, já para Carolina essas 

atitudes as fazem diferente das demais mulheres, são formas de emancipação 

diante do controle dos corpos femininos de uma época.  
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3.3  Virilidade Insidiosa 

 

Com a busca das mulheres por emancipação na década de 1960, tempo em 

que a virilidade era praticamente sinônimo de masculinidade, questões históricas de 

representação dos papeis culturalmente definidos entre masculinos e femininos 

começam a ser questionadas e a virilidade se vê ameaçada e a se dissociar do 

corpo masculino. A violência física contra as mulheres, própria do macho viril, deixa 

de ser aceita. 

Apesar da diminuição da violência contra as mulheres, ela não desaparece 

totalmente, uma vez que as desigualdades ainda são evidentes e profundas entre 

homens e mulheres. A dominação masculina é persistente e insidiosa.  

Encontramos, então, a dominação insidiosa14. Difícil de ser combatida e 

persistente, ela pode ser explicada ao retomarmos os discursos que reverberam em 

torno de enunciados que resgatam a dominação masculina: “São lembranças e 

resgates sobre um pensamento coletivo, que a todo o momento, encontra condições 

de ser resgatado e reanimado, onde a virilidade surge como elemento primordial da 

dominação masculina” (HAROCH , 2013 p.16-17). 

Detectamos a virilidade mesmo em homens que não apresentam todos os 

atributos físicos que definem o homem como viril, como um corpo musculoso. Basta 

que saiba tirar proveito do fato de ser do sexo masculino, exercendo seu poder viril 

de dominação mental sobre as mulheres. O fato de ser homem já o torna capaz de 

intimidar ou de menosprezar a mulher. O homem utiliza a dominação inerente ao 

corpo masculino e as suas formas insidiosas na constituição de seus modos de 

subjetivação. 

Em diversas passagens de sua obra, Carolina relata episódios de dominação 

insidiosa, como no dia 27 de julho, quando testemunha que ao estar escrevendo seu 

livro, que para ela era de suma importância, foi convidada por “seu Gino” para ir ao 

seu quarto:  

Seu Gino veio dizer-me para eu ir o quarto dele. Que eu estou lhe 
desprezando. E disse-lhe: Não! É que eu estou escrevendo um livro, para 
vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. 

                                                           
14 Insidioso: aquele que arma insídias; que prepara ciladas, enganador, traiçoeiro, pérfido; 2. Figura 

que parece benigna, mas pode ser ou tornar-se grave e perigoso. (Insídias: espera a escondida do 
inimigo para investir sobre ele, tocaia, emboscada, falta de lealdade, traição, ardil estratagema, 
intriga) (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1089).  
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Não tenho interesse para ir na casa de ninguém. Seu Gino insistia. Êle 
disse:  
Bate que eu abro a porta. Mas meu coração não pede para eu ir no quarto 
dele (JESUS, 1960, p. 28-29)  

 

Carolina deixa claro que não pretendia ceder ao convite, mas que, mesmo 

assim, de forma insidiosa, o Sr. Gino insistiu no convite, como se Carolina, apenas 

pelo fato de ser mulher, tivesse obrigação de atender ao chamado de um homem 

viril.  

Com uma suposta diminuição das desigualdades entre os sexos, as formas 

de dominação se tornaram mais sutis e dissimuladas. Apesar dos direitos jurídicos, 

políticos, entre outros, as mulheres ainda permanecem alvo de desigualdades 

veladas geralmente no ambiente de trabalho, nas empresas onde dificilmente as 

mulheres chegam a exercer cargos de comando e são expostas a uma dominação 

insidiosa difícil de ser detectada e demonstrada.  

Essa forma de diminuição do trabalho das mulheres ainda é uma 

representação da permanência da dominação masculina. Apesar dos avanços, esse 

tipo de dominação não é mostrado claramente e acaba, de certa forma, por definir 

os papeis dos homens e das mulheres, especialmente no ambiente corporativo.  

Geralmente, a dominação insidiosa pode ser identificada em atitudes de 

paternalismo ou de arrogância dos homens em relação às mulheres. O insidioso não 

faz julgamentos claros, mas os tece de forma implícita. Quando nos referimos a 

homens no ambiente de trabalho, geralmente em cargos de chefia, esses são sérios 

e despertam o respeito dos outros.  No caso de uma mulher no comando, esta 

recebe a fama de “sabichona”. Para os homens, o poder é legítimo, para as 

mulheres, quando conseguem alcançar algum poder, são julgadas como 

manipuladoras.  

A dominação insidiosa pode ser identificada em pequenos detalhes que, 

aparentemente, são insignificantes, levados na brincadeira, mas é esse tipo de 

dominação que move as instituições e, especialmente, o ambiente de trabalho. Tais 

relações são fundadas na desestabilização e na dupla desqualificação das mulheres 

como profissionais e como mulheres. Manifestada de diversas formas, a dominação 

insidiosa é sutil e infinita: 

 
Como um comentário, como um olhar malicioso de um homem para uma 
mulher, e esta, tenta desviar o olhar, pode ser tomado como exemplo desta 
dominação insidiosa. São atitudes depreciadoras, difíceis de serem 
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evidenciadas, sutis, onde o homem se mostra um homem de bem 
(HAROCHE, 2013, p.18).  

 

Atitudes como cortesia dissimulada, excesso de polidez, falso tratamento de 

“madame” ou “senhora”, gracejos grosseiros, sorrisos constrangedores, entre tantas 

outras pequenas ações, podem ser considerados formas de dominação insidiosa e 

funcionam como expressão da virilidade masculina, atos capazes de abalar a 

autoconfiança e que muitas vezes ignoram a competência profissional das mulheres.  

A dominação insidiosa é capaz de sustentar a tradição viril de permanência 

das desigualdades e se afirmar como dispositivo de virilidade. São estratégias 

utilizadas pelos homens para manutenção do poder e das relações de poder sobre 

as mulheres. Na permanência dessa forma de dominação insidiosa de 

desqualificação das mulheres nas instituições, a fraternidade masculina em relação 

às questões do trabalho se manifestam e se reafirmam a favor da solidariedade 

masculina.  

Para Haroche (2013, p.23):  

 
A dominação masculina persiste atualmente nas suas formas insidiosas, 
com a ideia de potência masculina, superação dos limites, na força, nos 
esportes, no sexo, no dinheiro. Acabar com esta dominação depende de 
uma mudança de olhar entre o masculino e o feminino e as relações de 
poder que existem entre os sexos, levariam a uma diminuição dessas 
manifestações de dominação, levariam a uma redução de suas formas de 
manifestação, mas erradica-las, seria como erradicar o racismo, a violência, 
a homofobia, são atitudes que perduram mesmo que de forma insidiosa.  

 

No ponto de vista de Haroche, a dominação insidiosa somente poderá ser 

superada no futuro por meio da educação, com a aplicação de novos modelos de 

procedimentos e de atitudes, quando os comportamentos essencialmente viris de 

relações de superioridade dos homens em relação às mulheres se transformarem 

em atitudes rotineiras de igualdade, uma longa questão de aprendizagem e respeito 

em que as diferenças consigam ser superadas e extintas das relações sociais. 

Como protagonista de sua própria história, Carolina não aguardou em casa 

pelos acontecimentos. Ela buscou formas de existir, impôs-se como sujeito público, 

dedicou-se ao trabalho, à escrita e à leitura. A escritora proporcionou a 

transformação de um corpo destinado à miséria e fome em um corpo feminino viril. 

Carolina não se encontra no que é dito, no já-dito, mas, sim, na irrupção do novo. 

Por isso, proporciona o aparecimento da mulher como corpo viril e se afasta do 
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estereótipo da fragilidade imposta às mulheres. A escritora favelada, mais uma vez, 

resiste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foi o poder que a escrita e a leitura proporcionaram a Carolina Maria de 

Jesus o que nos levou a escrever esta dissertação. Mais do que a preocupação com 

a escrita em si, o que nos chamou a atenção foram as lutas, os caminhos e os 

descaminhos tomados por essa escritora, praticamente anônima no Brasil, sujeito 

mulher viril que por suas condições sóciohistóricas, poderia ser destinada ao 

anonimato e à carência da favela onde morava. Entretanto, rompeu com a 

normalização desses fatos e surgiu no cenário das letras como algo inesperado.  

 

Figura 12 – Carolina e o Quarto de Despejo 

 

Fonte:Arquivo Jornal Última Hora, 1960.  

 

Hoje, no Brasil, encontramos diversas escritoras negras que despontam com 

grande prestígio na academia, o que nos leva a pensar o quanto Carolina Maria de 

Jesus pode ter dado voz a uma gama de pessoas que se encontravam abaixo da 

linha da miséria e que enxergaram nela um exemplo a ser seguido.  

Carolina despontou no cenário nacional dos anos de 1960 como uma 

escritora surpreendente que, por meio da escrita, revelou o lugar de sofrimento e de 

revolta ao tomar consciência da realidade que a cerca e da sua condição social de 

favelada. Em seus escritos, encontramos relações de gênero, raça e classe social 

que evidenciam a situação da mulher negra e habitante da favela. Com sua história 

de verdades e revelações, por colocar em destaque as misérias vividas por grande 

parte da população das favelas de São Paulo, essa demonstração de coragem a 

torna diferente dos demais escritores, e uma mulher viril. Assim, ficou conhecida no 
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exterior, até mais do que em sua própria nação. Após ter sido consumida pelo 

público sempre à espera do que é novo, Carolina caiu no esquecimento. Suas outras 

obras, além de Quarto de Despejo, não chegaram a ter o mesmo sucesso de vendas 

e de aceitação pelo público leitor.  

Como algo inesperado, impensável, uma favelada semianalfabeta ser 

escritora, Carolina despontou para a literatura em um momento histórico de grandes 

transformações no Brasil: na era JK15. Seu diário surgiu com revelações sobre 

comunidades que ficaram às margens do desenvolvimento; as favelas surgiram 

como resultado da urbanização de algumas grandes cidades brasileiras. Com 

grande número de migrantes não comportados nas cidades, a única solução para 

muitas famílias de baixa renda foi (e continua sendo) morar na favela.   

Com a publicação de seu diário, Carolina foi na contramão dos discursos que 

circulavam sobre o desenvolvimentismo. A escritora questionou até onde poderia 

chegar o crescimento econômico brasileiro naquela época e mostrou que o 

progresso não chegou à favela, pelo contrário, as desigualdades sociais ficaram 

ainda mais evidentes. Isso levou a escritora personagem a não demonstrar muita 

simpatia pela classe dos políticos, pois ela fez diversas denúncias sociais. Nesse 

contexto, a irrupção de uma escritora semianalfabeta e vinda das classes 

subalternas da sociedade, manifesta a necessidade de analisar seus discursos e 

enunciados de força e virilidade.  

Com Foucault e a genealogia do poder, passamos a compreender que a obra 

de Carolina se constitui como um documento histórico que precisa ser tratado como 

monumento para nos lembrar que, naquele momento histórico brasileiro, das 

décadas de 1950/1960, quando as mulheres eram tratadas como corpos dóceis, 

úteis e disciplinados, que viviam em uma sociedade de controle dos corpos 

femininos, surgiu Carolina, mulher de coragem que se transformou em corpo viril.  

Carolina rompeu com essas práticas modeladoras e irrompeu como novas 

formas de constituir essas relações de poder que constroem verdades sobre os 

sujeitos e constroem/destroem/reconstroem a identidade do sujeito mulher. Nesses 

embates, nessa microfísica do poder, o corpo feminino passa por um processo de 

objetivação e subjetivação.  

                                                           
15

 Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, empossado em 1956, apresentou um ambicioso plano 
de metas visando o desenvolvimento do país. Com apoio e a utilização de capital estrangeiro, 
apostou na industrialização e tinha como promessa de campanha “50 anos em 5”. 



102 

 

 

Nunca se afastando das relações existentes entre discurso, sujeito e história, 

Carolina Maria de Jesus, além de inspirar mulheres da sua época, carregou em sua 

escrita verdades que se espalham, desencadeiam e recuperam novos sentidos. Ser 

subversiva não apaga a realidade feminina de sua época, mas suas condutas e 

contracondutas revelam outro posicionamento. O fato de não aceitar as imposições 

da sociedade a transformou em uma mulher transgressora, indisciplinada e que não 

se deixava dominar ou ser controlada, sempre dizendo que não queria ser 

teleguiada por ninguém, principalmente por nenhum homem.  

Ela tinha horror ao casamento, pois em seu ponto de vista as mulheres 

casadas eram presas a inúmeras obrigações conjugais que não serviam para ela. 

Carolina preferia ter liberdade para se dedicar à leitura e à escrita em qualquer 

horário ou lugar, e acreditava que nenhum marido iria compreender essa sua 

maneira de viver.  

Sua contraconduta, o agir de forma inesperada para uma mulher, desloca o 

posicionamento considerado normal de submissão. Carolina, ao fugir do tradicional e 

esperado, transformou esse sujeito mulher frágil e dependente, e o corpo da mulher 

deixou de ser um objeto dócil, predestinado à total obediência masculina. A partir de 

seu posicionamento, podemos verificar o surgimento de um sujeito mulher 

destemida, com coragem para agir independentemente das vontades masculinas, 

destacando traços de virilidade até então não encontrados nas mulheres, as quais 

têm suas condições sóciohistóricas marcadas pela maternidade e o corpo destinado 

a ser vigiado e punido pela sociedade patriarcal.  

Em seu desafio pela sobrevivência, Carolina encontrou forças em seu próprio 

corpo como expressão de sua subjetividade. A escritora teve no seu corpo uma 

maquinaria capaz de possibilitar a sua existência: uma máquina de catar papel que 

sentiu dor, fome, transpirou, fedeu, mas que escreveu.  

Carolina Maria de Jesus, mulher, negra, mãe solteira de três filhos de pais 

diferentes, semianalfabeta, catadora de lixo e que tinha o desejo incontido de se 

tornar uma escritora reconhecida, faz-nos identificar discursos que reverberam a 

igualdade entre os sexos já na década de 1950/1960. As memórias resgatadas por 

essa mulher provocam, hoje, atualizações sobre enunciados de discriminação das 

mulheres, escravidão e, principalmente, da fome. Sua obra Quarto de Despejo nos 

demonstra como enunciados até então escamoteados pela falsa igualdade entre 

homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres, levam-nos a estabelecer, 
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apesar de absorvidos pela memória e normalizados pela sociedade, discursos que 

devem vir à tona e possibilitem a formação de novos enunciados e novas batalhas 

sóciohistóricas de constituição do sujeito mulher hoje.    
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