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RESUMO 

 

Apresenta resultados de pesquisa que tem como objetivo principal analisar a obra Quarto de 

despejo: diário de uma favelada da escritora Carolina Maria de Jesus, a fim de identificar 

indícios de apropriação da informação, empoderamento e protagonismo social em sua escrita. 

Utiliza-se na metodologia a abordagem qualitativa, e o método de pesquisa do tipo 

exploratória. Para coletar os dados optou-se pela técnica da pesquisa documental. Visando 

analisar os fragmentos do diário de Carolina recorreu-se a técnica de análise de conteúdo da 

Bardin com o estabelecimento de três categorias criadas de acordo com os objetivos da 

pesquisa. A partir dos dados analisados, verificou-se que o empoderamento individual de 

Carolina pode ser encontrado em diversas passagens de seu diário, pois sendo uma mulher 

que tinha pouca escolaridade, ela buscava prover alimentação, educação e moradia aos filhos, 

e soube reconhecer que seu poder de lutar para ser uma escritora e conseguir sair da favela a 

transformava em uma mulher empoderada. Por isso ela se apropria de todos os elementos que 

a fizeram enxergar suas virtudes e suas fraquezas. Ainda no diário é possível perceber que 

Carolina assumia o papel de uma pessoa que buscava na política, uma forma de lutar pelos 

seus direitos, e tentava influenciar nas decisões que ocorriam na favela. Verificou-se que 

Carolina percorreu grandes obstáculos até se tornar um fenômeno da cultura periférica, que 

surge em meio à pobreza e à falta de políticas de acesso a uma moradia com condições 

dignas. Conclui-se que a autora se apropriou das informações e se empoderou de sua 

capacidade intelectual, porém seu protagonismo social se deu principalmente após sua morte, 

com a difusão de sua obra nacionalmente e internacionalmente, sendo inclusive homenageada 

em outros países.    

 

Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo. Apropriação da informação. 

Empoderamento. Protagonismo social. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

It presents results of research that has as main objective to analyze the work Quarto de 

despejo: diário de uma favelada of the writer Carolina Maria de Jesus, in order to identify 

indications of information appropriation, empowerment and social protagonism in its writing. 

The qualitative approach and the exploratory research method are used in the methodology. In 

order to collect the data, we opted for the technique of documentary research. Aiming to 

analyze the fragments of Carolina's diary, Bardin's content analysis technique was used to 

establish three categories created according to the research objectives. From the data 

analyzed, it was verified that the individual empowerment of Carolina can be found in several 

passages of her diary, because being a woman who had little schooling, she sought to provide 

food, education and housing to the children, and knew how to recognize that her power to 

fight to be a writer and get out of the favela made her an empowered woman. That is why she 

appropriates all the elements that made her see her virtues and her weaknesses. Even in the 

diary it is possible to realize that Carolina assumed the role of a person who sought in politics, 

a way to fight for their rights, and tried to influence the decisions that took place in the favela. 

It was found that Carolina went through great obstacles until she became a phenomenon of the 

peripheral culture that arises in the midst of poverty and the lack of policies of access to 

housing with dignified conditions. It is concluded that the author appropriated the information 

and empowered her intellectual capacity, but her social protagonism occurred mainly after her 

death, with the diffusion of her work nationally and internationally, and was even honored in 

other countries. 

 

Keywords: Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo. Appropriation of information. 

Empowerment. Social protagonism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os fatores que influenciam a sociedade da informação nem sempre estão ligados a 

algo exterior, muitas vezes nasce nos homens uma necessidade de se comunicarem de forma 

mais dinâmica e ao mesmo tempo compreensível para o outro interlocutor. Partindo deste 

princípio, a informação costuma transmitir muito mais do que uma simples mensagem, ela 

dialoga com o receptor sobre todos os aspectos, sejam eles intelectuais, psicológicos e até 

mesmo emocionais, pois ultrapassa os limites do senso comum.  

Sabemos que o homem desde os primórdios utilizava alguns meios para 

disseminar a informação, dentre eles estava a escrita nas paredes de cavernas em forma de 

desenhos que retratavam o dia a dia em comunidade. Com o tempo, esses meios foram 

evoluindo, gerando uma demanda cada vez maior de conhecimento por parte do homem, já 

que é necessário saber como utilizar a informação para aproveitá-la em todos os aspectos, a 

exemplo de buscar melhorias para sua realidade, tomando decisões em seu cotidiano e 

procurando despertar uma consciência crítica.  

Sendo assim, com a necessidade de se comunicar com o mundo e outros 

indivíduos, o homem como produtor e receptor de informação precisa compreender que seu 

papel deve fazer a diferença em uma sociedade que está sempre em busca de conhecimento, já 

que informação pode se tornar um instrumento de dominação e de poder, principalmente por 

possuir valor econômico, social e político. Ela pode ser utilizada para movimentar os rumos 

de um determinado país, exercendo influência sobre as relações comerciais e financeiras; 

pode transformar em ações sociais os diálogos sobre decisões que um grupo específico deve 

tomar; e ainda proporcionar o acesso à cidadania, educação, saúde, saneamento básico, dentre 

outros direitos e deveres em uma sociedade democrática. 

Compreender o exposto requer do sujeito uma avaliação de sua postura perante o 

que ele capta como informação, pois dependendo de seu nível de conhecimento, ele pode ou 

não se deixar influenciar pela informação recebida. Assim, com a quantidade de informação 

que circula atualmente é necessário que haja um posicionamento de não ser apenas um mero 

receptor de informações, mas sim de um sujeito consciente e crítico das questões que 

envolvem os diversos âmbitos de sua vida. Para isto, ele deve levar em consideração que a 

informação tem um papel de destaque em todas as relações sociais, afetivas e de trabalho, pois 

a partir daí o sujeito consegue estabelecer uma comunicação entre suas necessidades 

individuais e as de outros indivíduos de forma equilibrada. 
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O poder da informação está justamente no fato de que o sujeito transforma o seu 

significado de acordo com o conhecimento adquirido durante o contato com outros elementos 

externos à ele, tais como sinais, códigos, sons e etc. Ao entrar em contato com uma nova 

informação, ele se conecta com outros indivíduos de forma ampla, pois trabalha a sua 

cognição e sua capacidade de sintetizar o conteúdo apreendido. Dessa forma, ele pode ter o 

domínio sobre suas próprias escolhas e discernimento para resolver conflitos ou situações que 

possam surgir em seu cotidiano.  

Com as tecnologias da informação e comunicação (TICs), a facilidade para que a 

informação se propague mais rapidamente ganhou proporções globais, levando o indivíduo a 

interagir e se conectar com qualquer parte do mundo. No entanto, isto não significa que o 

acesso ao conhecimento tenha se propagado da mesma forma e na mesma velocidade, pois o 

que vemos, por vezes, é uma grande “desinformação”, que gera uma carência de pensamento 

crítico por parte do homem, daí se propagam as informações falsas ou “fake
1
 news”, 

provenientes de fontes não confiáveis que ao invés de agregarem valor podem gerar um caos 

informacional. 

Para evitar esse caos, se faz necessário que o indivíduo entenda que a informação 

por não ser algo estático, requer sempre um novo olhar sobre ela, pois sofre variação de 

tempo, local, de produtores e disseminadores, e essas mudanças ocorrem como uma forma de 

delimitar cada contexto em que ela está inserida. Por isso, é preciso que os sujeitos trabalhem 

todos os seus sentidos, de tal maneira que poderiam resolver seus questionamentos por meio 

da aplicação de conceitos que foram adquiridos pelo conhecimento formado durante toda sua 

vida, logo, quando há uma necessidade de confronto com a realidade, poderiam obter 

soluções para os problemas que surgirem durante o processo de aprendizagem, o que pode 

levá-los a construir uma percepção de mundo mais crítica em relação às situações que 

envolvem o cotidiano. Para isto, é necessário que haja uma conscientização sobre o papel da 

informação, pois ela pode ajudar a desenvolver habilidades pessoais e ao mesmo tempo 

promover a cidadania, levando em consideração o aprendizado adquirido.            

A informação também é capaz de transformar a realidade social do sujeito quando 

ele se dispõe a extrair toda a relevância que ela possui, um exemplo disto é a alfabetização na 

escola, que pode proporcionar aos alunos o acesso à leitura. Nesse sentido, à medida que há 

                                                
1 O conceito de “fake news” vem do inglês, e significa literalmente notícias falsas, que são publicadas 

principalmente na internet. O termo ganhou popularidade, após ser usado várias vezes, pelo o então candidato a 

presidente dos EUA em 2016, Donald Trump. Disponível em: 

<https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/01/o-que-sao-fake-news-veja-dicas-para-identificar-boatos-na-

internet.ghtml.>. Acesso em: 20 maio 2019.  
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uma interação entre o sujeito e a informação, há uma pré-disposição para que o conhecimento 

adquirido gere novas formas de solucionar conflitos, dando a estes soluções que se 

fundamentam na experiência de vida de cada um. Com isto, o sujeito tende a dar respostas 

que o coloquem como o principal personagem de sua própria vida, orientando-se pela 

informação adequada, de forma que ela possa construir novos caminhos para produzir 

pensamentos.  

Dessa forma, sem ele perceber aos poucos vai se tornando um sujeito consciente 

de suas capacidades, e se identificando como mais do que um mero reprodutor de 

informações, mas sim dono de si e de suas escolhas, ou seja, para isto ele deve se apropriar da 

informação como uma ferramenta que o auxilie a estabelecer as alternativas que irão 

contribuir para sua autonomia e percepção de mundo, pois ao identificar que a informação 

constrói novos significados, ele passa a ser um agente de transformação social, possibilitando 

então que ocorra o seu empoderamento, podendo também alcançar o protagonismo social. 

Partindo deste princípio, compreendemos que a apropriação da informação 

consiste na relação do homem com o mundo e na sua forma de interpretá-lo, levando em 

consideração o seu nível de conhecimento, e a maneira com que ele se empodera da 

informação. No empoderamento o sujeito possui a autonomia pra decidir, dando sentido a 

todas as suas escolhas, questionando seu papel na sociedade e podendo influenciar a tomada 

de decisões pelo coletivo. 

A participação deste sujeito se consolida, quando ele deixa de ser um mero 

expectador das situações e passa a ter voz ativa em todos os fatos que podem vir a surgir em 

sua vida. O indivíduo precisa compreender que sua voz ganha força à medida que ele se 

reconhece como alguém que busca se apropriar de sua capacidade cognitiva, afetiva ou 

intelectual. Desta maneira, as estratégias para o empoderamento podem surgir desde a leitura 

de um livro como forma de adquirir conhecimento sobre um determinado assunto, como 

também por meio de uma capacitação em determinada área profissional.  

Ao conquistar estas estratégias seu poder de formular questionamentos a respeito 

de fatos e reagir diante das situações se torna cada vez mais eficaz, já que ele tem o 

conhecimento anterior adquirido e pode responder com resiliência aos desafios que surgirem. 

Contudo, o empoderamento produz um efeito não só para a vida do indivíduo, mas também 

para o grupo ou meio social em que ele vive, já que ele toma consciência de seu papel na 

sociedade e pode promover em outros indivíduos a busca pela autonomia intelectual. 

A autonomia também pode dar possibilidade ao sujeito para construir ideias no 

contexto social em que ele vive, pois aumenta sua capacidade de interagir com outros 



14 

 

indivíduos e de se reconhecer responsável pelas ações que pratica. “[...] Neste sentido, o 

empoderamento diz respeito ao processo de desenvolvimento de uma cidadania plena 

incorporando dimensões de igualdade social e reconhecimento das diferenças. [...]” 

(TAQUES, 2009, não paginado). 

Os efeitos que o empoderamento produz no indivíduo, podem ser analisados na 

proporção em que se observa o quanto sua vida pessoal e sua vida social foram afetadas pelas 

mudanças de pensamento, que contribuem para uma participação mais ativa em sociedade, 

gerando em si um sentimento de pertença a seu grupo social. 

Levando em consideração que a sociedade passa constantemente por 

transformações em diversos aspectos, uma das características que o empoderamento pode 

também trazer é o protagonismo social do indivíduo, pois ele ganha poder de decisão sobre as 

situações que exigem um posicionamento de sua parte, passando a influenciar no meio em que 

vive de forma útil e positiva.  

Com o protagonismo social, o indivíduo também se torna um criador de ideias 

inovadoras que contribuem para a sua aproximação com as questões que envolvem sua 

cidadania e as transformações da sociedade. Os protagonistas geralmente estão em todas as 

áreas da sociedade lutando por melhorias, que possam beneficiar os grupos de minorias que 

carecem de apoio, principalmente onde os indivíduos tenham dificuldade de acesso à 

informação que os façam serem capazes de lutar por seus direitos. 

A ação do protagonismo social tende a projetar o indivíduo como um ser atuante 

em sua comunidade ou organização, pois ele busca soluções para as deficiências que o poder 

público ou outros fatores externos não podem suprir, levando em consideração o contexto em 

que os indivíduos se inserem. Mesmo quando há dificuldades de se trabalhar em uma 

determinada causa, o protagonismo social suscita no homem a ideia de que ele pode lutar por 

seus direitos e fazer a diferença no meio em que vive, contribuindo com uma participação 

efetiva nas questões que envolvem o bem comum de um determinado grupo ou comunidade. 

O protagonista também deve reconhecer que as suas habilidades por si só não 

conseguem alcançar os objetivos que ele almeja, porém ao se apropriar das informações 

necessárias para o seu desenvolvimento intelectual, ele pode se empoderar disto, pois adquire 

novas formas de saberes e pode atingir o protagonismo social através de ações que visam a 

convivência em comunidade. 

Sabemos que há diversas formas de se lutar por engajamentos sociais que levem a 

pessoas a participarem ativamente dos processos políticos e sociais que ocorrem em 
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sociedade, dentre eles vale destacar o voto, que é uma forma de fazer valer o direito de 

escolher um político que possa representar os interesses da população.  

Baseando-se nesse contexto do protagonismo social, um exemplo concreto de 

transformação de sua realidade é o da escritora Carolina de Jesus, autora da obra Quarto de 

Despejo: diário de uma favelada, publicada em 1960. Mesmo morando em uma favela na 

cidade de São Paulo e estudando até o segundo ano do primário, começou a escrever o relato 

sobre a sua vida em forma de diário, denunciando as mazelas que assolavam o local em que 

vivia e as dificuldades enfrentadas por ela no dia a dia para se incluir numa sociedade 

preconceituosa e ao mesmo tempo alheia aos problemas sociais enfrentados pelos moradores.  

Se faz necessário clarificar, que nesta pesquisa optamos pela utilização do termo 

favela
2
, ao invés do termo “comunidade”, visto que a história da autora se passa no contexto 

social das décadas de 50 e 60, na cidade de São Paulo, cujo início das favelas se deu na 

década de 40,  já o termo comunidade se refere mais ao contexto atual das moradias de 

periferias no Brasil, o que representa para alguns autores uma forma de amenizar o estigma 

social que o termo favela gerou na sociedade, pois estaria mais associado à violência e a falta 

de saúde, educação, saneamento básico e planejamento urbano. Utilizamos também o termo 

para enfatizar a realidade vivida pela autora que se referia sempre à favela, como um lugar 

desprovido de qualquer atenção do poder público cujas principais mazelas humanas como a 

fome, a falta de água, a violência, a desigualdade social se faziam presentes no dia a dia da 

escritora, assim ela justifica também o termo favela no subtítulo de seu livro para se referir ao 

fato de que o “quarto de despejo” era um local onde todas as coisas ruins eram 

“descartadas”na favela e a cidade com seus prédios era a sala de visita.  

Carolina enxergava a sua realidade de uma forma bastante particular, pois 

escrevia sobre o cotidiano levando em consideração a sua visão de vida em uma favela, 

mostrando o quanto era sofrido e sacrificado conviver com a fome, bem como o esquecimento 

por parte do poder público. O fato de ela ter frequentado a escola por um curto período de 

tempo também não a impediu de se apropriar da informação, pois ela transformou suas 

adversidades, em algo que pudesse ser lido por aqueles que não conheciam as suas privações, 

sendo então uma forma de escrever sobre os problemas da favela de maneira transparente e 

crítica.  

                                                
2
 No censo de 2010, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) classificou a favela no conceito de 

aglomerado subnormal, como sendo um conjunto de 51 unidades habitacionais, incluindo barracos ou casas 

que carecem de serviços públicos essenciais, cuja ocupação é feita em terreno de propriedade pública ou 

particular, sendo dispostas em geral de forma desordenada e densa. Disponível 

em:<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006923512112011355415675088

.pdf. >. Acesso em: 10 maio 2019.  
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O diário de Carolina carrega em si o testemunho de uma vida sofrida, mas ao 

mesmo tempo cheia de esperanças de que através dele, a sua história poderia ser ouvida, 

falada e lida de forma única e diferenciada contemplando ao mesmo tempo todos os fatos que 

ocorriam na sociedade e na favela.  

Desta forma, esta pesquisa busca retratar também o universo da vida de Carolina, 

que ao se apropriar da informação, soube como dar voz aos excluídos da sociedade, levando 

em consideração também o preconceito social e racial da sociedade brasileira nas décadas de 

50 e 60, por meio da escrita de seu diário, tendo como resultado o empoderamento em sua 

vida, lutando para sair da pobreza e viver dignamente, e como consequência desses fatores ela 

se tornou uma protagonista social. 

Aos nos basearmos nestes elementos, a escolha pelo tema de pesquisa leva em 

consideração a importância da apropriação da informação para a formação intelectual e social 

no indivíduo, e, que por meio desta apropriação, pode ocorrer o empoderamento, exercendo 

nele a autonomia para resolver questões que envolvem sua participação na sociedade, 

podendo também atingir o protagonismo social em alguns estágios/áreas da vida.  

A justificativa pessoal para a realização desta pesquisa se deu pela identificação 

com a luta de uma mulher negra e o seu empoderamento para conquistar espaço numa cultura 

letrada, que nem sempre dialoga com os que têm pouca escolaridade, nisto, é possível 

perceber na escritora, uma perseverança para acreditar em seu potencial. 

A escrita de Carolina trouxe uma profunda reflexão, a respeito da forma que o 

bibliotecário encara o leitor, e como ele pode ajudá-lo a se descobrir mais confiante de si 

mesmo, na busca de novas formas de leitura em sua vida. Para isso, é necessário que haja uma 

busca pela autonomia pessoal e cognitiva do leitor, passando desde uma capacitação de ordem 

educacional até uma interação com outros indivíduos, para que possam resolver os conflitos 

de forma mais igualitária.  

 No campo acadêmico, a importância da apropriação da informação tem aspectos 

relevantes para o empoderamento e o protagonismo social do aluno, visto que desenvolve nele 

a habilidade de se relacionar psicologicamente, afetivamente e politicamente com o mundo e 

com os outros indivíduos, possibilitando, portanto a consciência crítica - um dos elementos 

essenciais para a sociedade da informação. 

A opção pela análise da obra “Quarto de Despejo: diário de uma favelada” se deu 

também pelo fato de a temática ser bastante atual, pois as questões sociais sobre a vida na 

favela, a falta de acesso a recursos como a educação e o saneamento básico ainda são 

problemas recorrentes no dia a dia de muitas cidades brasileiras, entretanto, a vida da escritora 
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Carolina Maria de Jesus, que mesmo sem os recursos básicos conseguiu enfrentar estas 

situações por meio da escrita de seu diário, nos mostra que foi possível ela transpor estes 

obstáculos se empoderando de sua capacidade intelectual e contribuindo para o protagonismo 

social de si e de outros indivíduos. Outra justificativa para a escolha deste tema de pesquisa é 

o fato de que existem poucos estudos sobre a autora Carolina no curso de Biblioteconomia, 

motivo este que chamou atenção devido à relevância de sua leitura crítica para o contexto 

social e histórico da literatura brasileira.  

Carolina retirava do lixo objetos que pudessem ser reciclados e no meio desses 

objetos, encontrava livros e pedaços de papeis, os quais serviam para que ela pudesse 

exercitar sua escrita em forma de seu respectivo diário, o qual reunia o relato dos diversos 

acontecimentos dentro da favela, bem como a sua luta contra a fome. 

A relevância desta temática para a área de Biblioteconomia fundamenta-se na 

importância da apropriação da informação para a formação crítica e intelectual do indivíduo 

leitor, sendo um fator essencial para que se consiga alcançar o empoderamento de suas ações 

podendo tornar este indivíduo atingir o protagonismo social no contexto em que se insere.  

A partir destas reflexões, esta pesquisa buscou responder à seguinte questão: De 

que forma a apropriação da informação pode levar o sujeito a se empoderar da informação e 

caminhar em direção a atingir o protagonismo social? Para responder tal questionamento 

construímos o objetivo geral, o qual se concentra em: analisar a obra Quarto de Despejo, a fim 

de detectar indícios/níveis de apropriação da informação, empoderamento e protagonismo 

social da autora Carolina Maria de Jesus. Os objetivos específicos se concentram em: a) 

investigar como a apropriação da informação desenvolveu na autora Carolina Maria de Jesus 

o empoderamento; b) verificar a contribuição do protagonismo social na vida de Carolina 

Maria de Jesus levando em consideração a obra Quarto de Despejo: diário de uma favelada; c) 

apresentar a biografia de Carolina de Maria de Jesus e sua trajetória como escritora.  

Para a concretização desta monografia dividimo-la em seis seções, sendo a 

primeira formada pela introdução, na segunda se discute os conceitos de apropriação da 

informação, empoderamento e protagonismo social. As seções três e quatro são dedicadas à 

obra Quarto de Despejo e à vida da autora Carolina Maria de Jesus, respectivamente. Na 

quinta seção trazemos a metodologia da pesquisa, composta pela abordagem qualitativa e 

exploratória, tendo como método a pesquisa documental, e como técnica de análise de dados a 

análise de conteúdo de Bardin, com estabelecimento de categorias. Na sexta analisamos e 

discutimos os dados coletados, e por fim, apresentamos na última seção as considerações 

finais desta pesquisa.  
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2 APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO, EMPODERAMENTO E PROTAGONISMO 

SOCIAL  

 

Nesta seção serão abordados os conceitos de apropriação da informação, 

empoderamento e protagonismo social. Logo, em seguida segue-se a relação destes três 

conceitos, levando em consideração o objeto de estudo, a obra Quarto de Despejo: diário de 

uma favelada da autora Carolina Maria de Jesus. 

A apropriação da informação faz com que o indivíduo obtenha a informação para 

si, tornando-se capaz de utilizá-la em favor de suas necessidades individuais podendo então 

transformá-la em conhecimento explícito. Já no empoderamento, o sujeito pode se tornar 

autoconsciente de suas escolhas apropriando-se das informações necessárias para a sua 

independência e cidadania em relação aos acontecimentos do seu dia a dia. O protagonismo 

social ocorre quando o indivíduo consegue se empoderar das informações que podem vir a 

ajudá-lo a conquistar seu espaço em seu grupo ou comunidade, criando estratégias que 

possam solucionar os problemas que surgirem.  

Para que a informação produza conhecimento na vida do indivíduo é necessário 

que ele se aproprie dela de maneira que possa utilizá-la como uma ferramenta de soluções 

para seu cotidiano, resultando em seu empoderamento mediante as situações que refletem as 

suas escolhas, processo no qual a reflexão é pautada pelo conhecimento adquirido em sua 

vivência. Com isso, o indivíduo pode alcançar o protagonismo social, visto que pode atuar 

como um sujeito que transforma a sua própria realidade social e a de outros indivíduos.  

Estes conceitos serão abordados levando em consideração, os estudos sobre os 

conceitos citados na obra Quarto de Despejo da autora Carolina Maria de Jesus, pois em seu 

diário a autora se apropria da informação como uma forma de narrar a sua história com 

autenticidade e carregada de emoção, mostrando que se empoderou de tal forma da sua 

realidade social que pôde alcançar o protagonismo social por meio de sua experiência de vida. 

 

2.1 Apropriação da informação: conceitos e reflexões 

           

O homem precisou saber lidar com as diversas formas de se comunicar com o 

mundo, pois muitas vezes, a necessidade de se responder aos questionamentos que suscitam 

na sociedade gera uma forma de se ampliar a interação entre o homem e o mundo real. Sendo 

assim, o processo de se comunicar deve passar por um verdadeiro critério de selecionar o que 
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se pode ser elaborado na sua interação com outros indivíduos. Nasce então, a necessidade de 

se transmitir um pensamento ou palavra por meio de uma linguagem, que pode ser traduzida 

de acordo com a capacidade de aprendizagem de cada indivíduo, nisto o sujeito adquire 

mecanismos que transformam esta linguagem numa ferramenta que passa a cumprir o papel 

de informação. Conforme Le Coadic (1994, p. 5) a informação é:  

 

[...] um conhecimento escrito gravado sob a forma escrita (impressa ou numérica), 

oral ou audiovisual. A informação comporta um elemento de sentido. É um 

significado transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em 

um suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. Essa 
inscrição é feita graças a um sistema de signos (linguagem), signo este que é um 

elemento de linguagem que associa um significante a um significado: signo 

alfabético, palavra, sinal de pontuação.  

 

Por meio da informação, o indivíduo ganha mais conhecimento para lidar com as 

questões que envolvem suas relações pessoais e sociais, pois todas as situações que tenha 

comunicação seja ela direta ou indireta, interferem no modo de falar, pensar ou agir. Para que 

haja um equilíbrio é essencial que a informação chegue ao indivíduo de tal modo que possa 

fazer com que seus sentidos possam ser modificados pela informação nova que foi gerada. 

 Com o fluxo de informações em constante crescimento e a valorização cada vez 

maior de que se deve aprender de tudo um pouco, o homem atribui significado a estas 

informações na medida em que passa a interagir com o mundo e consigo mesmo. O contexto 

em que ele se insere também leva a uma visão de maior interpretação dos fatos que lhe 

ocorrem, portanto o homem passa a nomear pensamentos e reflexões para construir novas 

ideias. 

Porém, quando há ausência de reflexão, o homem não consegue contextualizar sua 

forma de pensar, pois de fato, as informações que ele absorve não fazem sentido se o seu lado 

crítico não é explorado.  

A informação também pode suscitar no indivíduo uma solução para suas dúvidas, 

sejam elas de natureza política, social ou educacional, por isso há uma necessidade de que a 

informação possa ser mais do que uma simples reprodução do cotidiano, já que ela pode gerar 

o conhecimento dependendo da forma que o indivíduo a utiliza. Assim, as mudanças 

significativas para a vida de quem busca mais do que uma simples resposta, cria um novo 

ponto de vista para quem objetiva enxergar as situações de um modo diferente com outros 

olhares e perspectivas.  

A linguagem também assume um fator importante para a apropriação da 

informação, pois através dela, o indivíduo pode se comunicar de tal forma que outros 



20 

 

indivíduos possam captar seu jeito de pensar e de atribuir significados através das palavras, 

assim, a linguagem e as palavras exercem um poder de influência sobre as informações, que 

são apropriadas pelo o sujeito.  

Schopenhauer (2005, p.145) em suas reflexões sobre a linguagem e as palavras, 

cita a importância delas, o que pode contribuir para a apropriação da informação pelo 

indivíduo:  

[...] A palavra dos homens é o material mais duradouro. Se um poeta deu corpo à sua 

sensação passageira com as palavras apropriadas (grifo nosso), aquela sensação 

vive através de séculos nessas palavras e é despertada novamente em cada leitor 

receptivo (grifo nosso). 

 

De fato, o filósofo consegue de certa forma atribuir a importância das palavras, a 

cada pessoa que constrói significados conforme suas experiências e sua capacidade de ler o 

mundo, interpretando e se apropriando de novas informações. Neste sentindo, ao se apropriar 

da informação há uma conexão do sujeito com a sua cognição, o que permite que ele 

estabeleça quais necessidades informacionais são relevantes para sua formação intelectual e 

como elas poderão ser utilizadas dentro do contexto em que está inserido.  

A apropriação da informação, que fique claro, pressupõe uma alteração, uma 

transformação, uma modificação do conhecimento, sendo assim uma ação de 

produção e não meramente de consumo. (ALMEIDA JÚNIOR, 2017, não 

paginado).  

 

Portanto, o indivíduo adquire uma nova forma de pensar pautada na percepção de 

que sua realidade pode ser transformada com a mudança de pensamento que ele adquire ao ter 

ideias que possam construir um conhecimento novo. Esta transformação que ocorre com o 

indivíduo pode ser de dentro para fora, pois ao absorver as informações necessárias para o seu 

aprendizado, a sua forma de agir e pensar passa a ser mais ponderada e ao mesmo tempo 

guiada pela nova aprendizagem. 

A apropriação da informação depende do processo de transferência de informação, 

ampliando sua aplicação para o momento em que o usuário passa a apreender a 

informação, não apenas recebê-la. Se o usuário toma a decisão de usar a informação 

e supre suas necessidades informacionais, a apropriação foi efetivada. A apropriação 
da informação é condição necessária ao receptor para validar a informação acessada. 

O indivíduo possui a habilidade de incorporar uma informação, como coisa, e 

organizá-la em suas capacidades mentais, atribuindo-lhe interpretações individuais, 

que finalmente se transformará em uma unidade de conhecimento. (MIGLIOLI; 

SOUZA, 2014, p.1223). 

 

Assim, para que haja a apropriação da informação, deve se levar em conta que o 

indivíduo precisa ter a sua vida modificada por um novo estímulo, neste caso a informação 

pode ser adquirida a partir, por exemplo, da leitura de um livro, o qual se const ituiria como 
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um canal que poderá suprir a necessidade informacional de quem leu. Borges (2016, p.15) 

considera que,  

 

A apropriação da informação é um processo de interação entre texto e leitor, dentro 

de uma sociedade. Porém, o significado das palavras não é fixo, ele é negociado na 

interação. O leitor tem um papel ativo no processo de construção dos significados 

durante o ato da leitura. 
 

A existência da relação entre o texto e leitor, pode ser compreendida como sendo 

a relação entre o sujeito e a informação, porém, para que este processo seja efetivado na 

apropriação da informação, é necessário que o indivíduo saia da zona de conforto e adquira 

uma nova de forma de enxergar a realidade, e de se relacionar com a sociedade, com isto, ele 

desconstrói pensamentos antigos e atinge uma maturidade no conhecimento. 

A informação que o indivíduo se apropria deve ter o poder também de transformar 

o seu conhecimento em uma ferramenta necessária para atribuição de novos significados na 

sua aprendizagem, possibilitando que modifique sua realidade social. 

[....] O conceito de apropriação da informação pressupõe uma interferência, uma 

ação que transforma o usuário em ser ativo na mediação da informação. Isso ocorre 

porque, em última instância, a partir de sua relação com o suporte, é ele quem 

determina a existência ou não da informação. [....] (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, 

p.99) 

 

Conforme o indivíduo tem acesso a uma determinada informação, sua relação de 

interação com ela, só se dará, se de fato, houver uma atitude receptiva e ao mesmo tempo 

crítica de pensamento. Cabe salientar, que mesmo com muita informação disponível em 

diversos suportes informacionais, como por exemplo, na internet, o que devemos levar em 

consideração é se este indivíduo possui conhecimento prévio a respeito de um determinado 

assunto, pois a sua capacidade de avaliar melhor os fatos, pode contribuir para a apropriação 

da informação, a qual pode se dá tanto consciente ou inconscientemente, sendo que neste 

último caso, o sujeito que recebe a informação, pode não conseguir identificar esta 

apropriação. (BELLUZO; SANTOS; ALMEIDA JÚNIOR, 2014). 

É na apropriação da informação que se tende a mostrar novas possibilidades de 

alcançar outros olhares diante das ideias que são fomentadas pela vivência de uma 

determinada experiência, assim gera na sociedade seres consciente de suas próprias escolhas. 

Dessa forma, a apropriação da informação é efetuada a partir do momento que o indivíduo 

toma para si o conhecimento produzido e modifica as estruturas de seu pensamento, que pode 

produzir e ampliar novos significados. (GOMES; RIBEIRO; REZENDE, 2017). 
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Para Carvalho (2010, p.49) a “[...] apropriação da informação deve ser vista como 

algo capaz de alterar de modo significativo a vida de um cidadão, já que a partir dela podem-

se gerar novas informações [...]”. Por isto, é necessário que o indivíduo passe a tomar 

consciência de que as informações por si só, não são suficientes para que ele se aproprie 

delas, já que é fundamental que ele descubra como utilizá-las na tomada de decisões que 

envolvem sua participação na esfera política e social.  

Ao estar ciente de que sua capacidade de interpretar informações também passa 

por suas experiências pessoais, e por sua capacidade de criar, o indivíduo deve entender que: 

A apropriação da informação não depende somente de códigos linguísticos, a 

construção de seus significados está ligada a sujeitos sociais que trazem consigo 

valores e conhecimentos próprios que interferem na interpretação de uma 

informação [...]. (BORGES, 2016, p.17). 

 

Com isto, a informação requer que o sujeito construa um novo significado na sua 

forma de interpretar as informações que lhe são apresentadas, pois de acordo com as 

interações sociais, a necessidade de respostas para os desafios da sociedade do conhecimento 

se tornarão cada vez mais dinâmicos. 

Por mais que se tenha acesso a diversos meios de comunicação, o homem deve se 

perguntar se a informação desejada pode dar sentido a sua participação na esfera social como 

um cidadão consciente de seus direitos e deveres, sendo livre para pensar, questionar e tomar 

decisões.  

Ao se apropriar da informação sua consciência passa a ter mais possibilidades 

para aceitar os desafios cada vez mais criteriosos, com as informações que são lançadas no 

contexto social em que ele vive. Assim o pensamento antigo passa dar lugar a uma nova 

forma de saber, sem amarras (barreiras) mentais que o impedem de refletir sobre suas 

decisões cotidianas. 

De toda forma, a necessidade de se transpor a barreira informacional que a 

comunicação pode apresentar ao indivíduo, requer que ele saía da condição de um simples 

receptor de informação e passe a transformá-la em significado para a sua dificuldade de 

aprendizagem. Ao usar a informação que ele se apropriou, sua mente tem a habilidade de 

escolher quais decisões podem ser tomadas para a ação que ele deseja. O que leva a crer que é 

necessário transformar esta informação em algo que possa contribuir para a sua vivência, 

visto que a necessidade informacional individual varia conforme o grau de instrução ou até 

mesmo de entendimento. 
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A capacidade de transformar a informação captada em um instrumento de 

melhoria para seu aprendizado depende de cada um, pois fatores como nível de escolaridade, 

condições psicológicas ou sociais, fazem com que a compreensão da informação possa ter 

significado diferentes na vida do indivíduo.  

Por isso, existe a necessidade de um processo de amadurecimento em relação ao 

valor da informação, possibilitando que ela consiga ser utilizada de forma que o indivíduo se 

aproprie com consciência crítica e reflexiva. Pois conforme Borges (2016, p.20), “a 

informação deveria ser vista, compreendida de modo reflexivo para que sua apropriação tenha 

um poder transformador na esfera social.”.  

Este processo de amadurecimento em relação ao valor da informação deve ocorrer 

quando o sujeito entende que há possibilidade de utilizar a informação como um meio não só 

de comunicação, mas também como ferramenta de discussão acerca das questões sociais que 

surgem em seu dia a dia. “[...] O processo informativo que é precedido pela compreensão é 

capaz de gerar apropriação de elementos que podem gerar novos conhecimentos no indivíduo 

que se apropria de tal informação.” (BORGES, 2016, p.18). 

Portanto, há de certa forma uma reflexão acerca das informações que o indivíduo 

recebe, pois quando ele já tem adquirido conhecimento prévio acerca de um determinado 

assunto, ele compreende que aquela informação pode ser relevante para sua formação 

intelectual. Para isto, ele deve estar ciente de que a autonomia da informação é um processo 

que envolve desde a sua relação com o mundo, até a capacidade de transformar o 

conhecimento adquirido em ideias para o seu desenvolvimento intelectual ou social.  

Desta maneira, o indivíduo passa a compreender que a possibilidade de se 

apropriar da informação, pode lhe garantir acesso a sua transformação interna, pois, em 

virtude da realidade em que ele se insere, a apropriação se faz essencial para que haja um 

maior alcance nas decisões que evolvem sua participação política e social, podendo resultar 

em seu empoderamento e dos indivíduos que fazem parte de sua comunidade ou de seu 

círculo social.  

 

2.2 Abordagem conceitual do empoderamento 

 

O homem atua na sociedade buscando ocupar espaços em seu cotidiano que 

possam dar significados as suas principais necessidades, dentre elas, a educação, o trabalho e 

a participação em sua comunidade. Essas necessidades se traduzem pelo fato de que sempre 
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haverá situações em que o sujeito precisa tomar decisões para estabelecer um bem comum, 

onde as soluções propostas podem ocasionar mudanças na forma de pensar ou agir. 

No entanto, essas mudanças só ocorrem quando o sujeito busca refletir sobre o seu 

papel nos fatos ocorridos, contribuindo para que haja autonomia de seus atos e de sua forma 

de pensar. O que acaba sendo visto como uma forma dele se apropriar das decisões que são 

tomadas em sua vida. Com isto, podemos afirmar que o sujeito ganha o poder de decidir por 

meio de ações, que visam reestruturar suas escolhas, assim como há a possibilidade de outros 

indivíduos serem influenciados por suas decisões.  Quando o indivíduo passa a reconhecer 

que ele pode transformar a sua realidade ao se apropriar das informações necessárias para o 

seu crescimento intelectual, psicológico ou social, pode-se dizer que ele está em processo de 

empoderamento. 

O conceito de “empoderamento” segundo Baquero (2012) teve início na Reforma 

Protestante, com Lutero no século XVI, onde o empoderamento das pessoas ocorreu com a 

tradução da Bíblia para o dialeto local, possibilitando que a comunidade fizesse a leitura dos 

textos sagrados, desempenhando um papel de sujeitos de sua religiosidade. 

A palavra empoderamento vem do termo inglês empowerment, sendo bastante 

citada pelos movimentos sociais, que buscam a sua participação na sociedade por meio de 

suas reivindicações. Dentre estes movimentos estão: negros pela igualdade racial e das 

mulheres pela igualdade de gênero.  

 

[...] contemporaneamente, se expressa nas lutas pelos direitos civis, no movimento 

feminista e na ideologia da "ação social", presentes nas sociedades dos países 

desenvolvidos, na segunda metade do século XX. Nos anos 70, esse conceito é 

influenciado pelos movimentos de autoajuda, e, nos 80, pela psicologia comunitária. 

Na década de 1990, recebe o influxo de movimentos que buscam afirmar o direito 
da cidadania sobre distintas esferas da vida social, entre as quais a prática médica, a 

educação em saúde, a política, a justiça, a ação comunitária. (BAQUERO, 2012, p. 

175) 

 

Portanto, a luta por uma melhoria nas condições em que o sujeito se encontra, 

fortalece a sua participação na sociedade como um todo, seja ela de forma individual ou 

coletiva. O empoderamento também surge como um fator de liberdade para o indivíduo que 

se mantém preso a um pensamento de que ele não é capaz de lutar pela melhoria de sua 

realidade. 

Para alguns autores, o empoderamento pode ocorrer em três níveis, sendo que 

Kleba e Wendausen (2009) discorrem que estes níveis se dão a partir das dimensões da vida 

social, sendo eles: psicológico ou individual; grupal ou organizacional; e estrutural ou 
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político. Baquero (2012) cita estes níveis como sendo: empoderamento individual, 

empoderamento organizacional e o empoderamento comunitário. 

No empoderamento individual o foco é o indivíduo, sendo ele mesmo um agente 

transformador de suas ações, pois busca estratégias que possam fazê-lo adquirir o poder de 

tomar decisões perante as circunstâncias. Segundo Baquero (2012, p.176): 

 

[...] No nível individual, empoderamento refere-se à habilidade das pessoas de 
ganharem conhecimento e controle sobre forças pessoais, para agir na direção de 

melhoria de sua situação de vida. Diz respeito ao aumento da capacidade de os 

indivíduos se sentirem influentes nos processos que determinam suas vidas. 

 

Desta maneira, no empoderamento individual o sujeito é capaz de reconhecer que 

suas habilidades, sejam elas de natureza intelectual ou social, podem transformar as 

circunstâncias adversas em tomada de decisões que determinem sua autonomia individual. 

Por isso, Antunes (2002, p. 113), afirma que “[...] o empoderamento não é algo que se possa 

fazer pela as pessoas, mas algo que as pessoas têm de fazer por elas mesmas, ou seja, são as 

pessoas que se empoderam a si mesmas.” Ainda sobre a importância do nível individual de 

empoderamento, o sujeito deve enxergar em si qualidades que possam ser motivos para 

buscar uma ampliação de sua participação nas questões que envolvem a sociedade.  

No empoderamento organizacional, as ações dos indivíduos dentro de uma 

organização fazem com que eles possam construir novas formas de tomar decisões que 

envolvam processos organizacionais. Ou seja, neste empoderamento delega-se o poder de 

decisão, autonomia e a participação dos funcionários dentro de uma organização na 

administração desta. (BAQUERO, 2012). 

Quando se fala sobre o empoderamento comunitário deve-se levar em conta a 

participação da sociedade como um todo, pois os indivíduos conquistam sua cidadania por 

meio do seu engajamento nas questões políticas e sociais.  

Baquero (2012) defende que no empoderamento comunitário há um processo de 

capacitação dos grupos ou indivíduos desfavorecidos onde os interesses se articulam para a 

busca da conquista plena dos direitos de cidadania, defesa de seus interesses e influência nas 

ações do Estado.  

O empoderamento comunitário pode também levar a um grau de maior influência 

da comunidade envolvida, pois quando há uma mobilização em favor de uma determinada 

demanda que altere o convívio social, de fato, os indivíduos podem ter atitudes de 

engajamento que colaborem para que as dificuldades sejam solucionadas. 
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No processo de empoderamento o indivíduo passa a ter participação na sociedade 

de forma mais dinâmica, pois tende a valorizar as experiências que adquire ao longo da vida, 

já que estas experiências trazem novas formas de lidar com os acontecimentos. 

Por ser proveniente do termo inglês empowerment, cujo significado está associado 

a “dar poder”, o conceito de empoderamento em língua portuguesa ganhou um significado 

mais amplo também por meio do autor Paulo Freire, pois “[...] Para o educador, a pessoa, 

grupo, ou instituição empoderada é aquela que realiza, por si mesma, as mudanças e ações 

que levam a evoluir e se fortalecer.” (VALOURA, 2011, não paginado).  

Paulo Freire, além disso, demonstra a importância de se criar uma autonomia nos 

indivíduos em relação às suas escolhas, principalmente quando estas dizem respeito a uma 

participação nas questões sociais que envolvem estes indivíduos.  

Assim, Valoura (2011, não paginado) argumenta que o “[...] Empoderamento 

pode ser visto como a noção freiriana da conquista da liberdade pelas pessoas que têm estado 

subordinadas a uma posição de dependência econômica ou física ou de qualquer outra 

natureza [...]”. Portanto, é necessário que no empoderamento o sujeito saia de uma condição 

de passividade mediante os acontecimentos, e passe a tomar decisões baseadas em seus 

conhecimentos adquiridos anteriormente. Para isso, é preciso que ele possa reconhecer suas 

potencialidades e trabalhar para que elas possam ser aproveitadas em benefício de sua 

capacidade de escolhas. Para Iorio (2002, p. 25) o empoderamento:  

 

[...] deve levar a processos de mudança a nível individual, não apenas em termos de 

controle de recursos, mas também em termos de uma maior autonomia e autoridade 

sobre as decisões que têm influência sobre a própria vida. 

 

Por isso, com o domínio de uma nova forma de pensamento, onde o indivíduo 

passa a questionar sua condição de vida buscando melhorar o que falta na sua capacidade de 

lidar com os acontecimentos, o empoderamento se torna um fator essencial para lidar com a 

escassez de políticas públicas que favoreçam as decisões do indivíduo ou da comunidade. 

 

A riqueza do processo de empoderamento está justamente em desvendar as relações 

de poder, buscando transformá-las em relações mais equânimes. Isso requer a 

construção de uma nova subjetividade, mais crítica e livre, em que se permite 

questionar o instituído. (KLEBBA; WENDAUSEN, 2009, p.737) 

 

Da mesma forma que há uma construção de subjetividade, há também a 

construção da liberdade de se permitir fazer escolhas que possam fazer com que o seu 

pensamento questione as ações que são feitas por outros indivíduos ou entidades.  
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Assim, de certa forma o empoderamento pode suscitar no indivíduo a decisão de 

tomar em suas mãos o domínio dos fatos que ocorrem na sua vivência, buscando soluções que 

possam favorecer a sua liberdade de escolha. Isto só ocorre porque a compreensão de que suas 

aptidões podem auxiliar em suas escolhas, deve ser uma base para que ele possa se decidir por 

qual caminho seguir. 

O empoderamento contribui para a cidadania, pois ao reconhecer seus direitos e 

deveres o homem passa a entender a importância de se ter acesso à saúde, educação, escola e 

etc. com mais qualidade. 

 

Os indivíduos precisam contextualizar suas ações tendo uma participação maior nas 
questões que envolvem grandes tomadas de decisões sejam elas políticas, 

econômicas ou sociais para que haja uma forma de se apropriarem da realidade em 

que estão inseridos. As ações precisam ser pautadas na busca por soluções para 

problemas que afetam não só sua vida, mas a vida de outros indivíduos que 

interagem com eles. (FARIAS; COSTA, 2017, p.2-3). 

 

Ao estar inserido em um determinado contexto social ou político, o indivíduo 

deve buscar reconhecer que sua participação em sociedade é fundamental para as decisões de 

grande impacto em sua comunidade, com isto, ele constrói seu empoderamento, adquirindo 

confiança em si mesmo e na capacidade de lidar com os conflitos que o cercam, pois, segundo 

Villacorta e Rodriguez (2002, p.47) o empoderamento “[...] É um processo ao mesmo tempo 

interno (relacionado à autoestima e auto-percepção) e externo (que tem a ver com controle ou 

influência sobre o meio a sua volta).”. 

Por isso, é necessário que os pais também estimulem a autoestima das crianças 

desde cedo, pois ao ter discernimento sobre seu valor, o sujeito se torna consciente de suas 

qualidades e pode aprimorar suas ideias através da interação com informações que o tornem 

mais engajado nas questões que dizem respeito à sociedade. 

Nem sempre o empoderamento está presente em um indivíduo ou em um 

determinado grupo, às vezes, se faz necessário que haja influência de agentes externos como o 

governo, ONGs (Organizações Não Governamentais) e até mesmo movimentos sociais para 

fortalecer a autoestima e a capacidade de se posicionar diante das questões que envolvem a 

sociedade como um todo. (HOROCHVSKI; MEIRELLES, 2007). 

Porém, isto não quer dizer que o empoderamento possa ser repassado de um 

indivíduo para o outro, pois isso vai depender de sua disposição em aprender e enxergar em si 

qualidades ou atributos que possam fazer com que ele se reconheça como um sujeito 

empoderado em suas decisões. 
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Com o exercício de sua autonomia, ele ganha poderes para se tornar um agente de 

transformação social atuante e desencadeador de novas ações, para que possa também auxiliar 

outros indivíduos ou a sua comunidade a terem voz na reivindicação de seus direitos. 

Romano (2002) entende também que o empoderamento pode ser visto na 

perspectiva da abordagem e do processo. Sendo que na abordagem as pessoas e o poder estão 

nos centros dos processos de desenvolvimento, já na perspectiva do processo as pessoas, as 

organizações e as comunidades assumem o controle de seus próprios assuntos, de sua própria 

vida, tomando consciência da sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir. 

O que devemos levar em consideração é que o empoderamento do indivíduo se 

faz presente na capacidade de compreender que a principal ferramenta para buscar melhoria 

em todos os âmbitos de sua vida, se dá no processo de amadurecimento de suas habilidades 

pessoais, e isto se reflete bastante no seu poder de tomar decisões, pois “[...] Através do 

empoderamento se busca conscientemente quebrar, eliminar as relações de dominação que 

sustentam a pobreza e a tirania, ambas fontes de privação das liberdades 

substantivas.[...]”(ROMANO, 2002, p.12).  

Assim, situações de pobreza, costumam levar o indivíduo ao extremo de suas 

forças humanas, e o que resta muitas vezes lhe resta, é a capacidade de buscar se sobressair 

das situações difíceis, onde nem mesmo o poder público pode suprir suas necessidades 

básicas, porém quando se elimina as barreiras de pensamento que o impedem de lutar por seus 

direitos, o empoderamento do indivíduo assume um caráter libertador e humanitário.  

Ao assumir a consciência da sua habilidade e competência, o sujeito entende que 

pode ser mais do que um simples coadjuvante em seu papel na sociedade, ele pode ser um 

protagonista das situações que permeiam seu cotidiano, assumindo o controle das condições 

necessárias podendo assim desenvolver seu protagonismo social. 

O protagonismo social é um meio pelo qual os grupos ou indivíduos passam a ter 

atitudes de conscientização de seu papel social, podendo contribuir para o desenvolvimento de 

ações que visam o bem estar comum de todos que estão inseridos em uma comunidade ou 

grupo. Desta forma, o indivíduo que se empodera das situações que são vividas por ele ou por 

outros indivíduos, tomam decisões onde se colocam como um facilitador de ideias para 

transformar as necessidades de outros indivíduos que interagem no mesmo grupo ou 

comunidade, criando possíveis soluções para as demandas que surgem no dia a dia. 

 

2.3 Protagonismo social  
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Há de certa forma na sociedade uma valorização de ações que podem contribuir 

para a melhoria do bem comum, pois para isso o homem aprendeu a conquistar sua 

individualidade ganhando cada vez mais espaço em determinados setores da sociedade que 

gerem uma transformação de atitudes e pensamentos. 

Neste sentido, o empoderamento faz com que o indivíduo possa sair de um estado 

de dependência em relação às situações que ocorrem para um estado onde ele se torna um 

protagonista das ações que o cercam. Portanto, ele se torna um agente de transformação social 

atuante e ao mesmo tempo recebe informações que possam beneficiá-lo em sua tomada de 

decisões. Sendo o sujeito um protagonista, ele tende a se destacar por ter atitudes que inovam 

a forma de resolver os conflitos, pois é necessário que haja um poder de decisão que 

determine quais soluções são mais eficazes para uma determinada situação. 

Segundo Bitencourt (2008, p.4) o protagonismo se configura “[...] como a 

possibilidade do sujeito desenvolver-se como pessoa e ator social, capaz de exercer uma 

cidadania ativa, em nível pessoal, grupal e social, ‘fazendo a diferença’[...].” Assim, o 

protagonismo tende a tirar o indivíduo de uma situação de passividade e colocá-lo como 

aquele que tem o poder de atuar em benefício de si e de outros indivíduos.  Mas para que isto 

ocorra, as informações que recebemos mediantes às situações cotidianas que podem ocorrer, 

devem ser refletidas e assimiladas para a tomada de decisões. A apropriação destas 

informações pode levar ao empoderamento do sujeito, podendo ele contribuir e atuar de forma 

mais consciente e participativa em seu meio social. 

 

O protagonismo social está relacionado ao ato de empoderar, que é transformar a si 

mesmo e aos outros em protagonistas, é sair de uma condição de sujeição, é livrar-se 

do fardo de estar sujeito a uma subjetividade imposta que dita quem você é e como 

deve agir, é um processo criativo pelo qual pessoas e coletividades ampliam seu 

campo de ação, tomando nas mãos as perguntas: "Quem somos?" "O que queremos 

fazer? (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS, 2014, não 

paginado). 

 
 

Portanto, o protagonismo social leva o individuo a refletir sobre suas atitudes, 

reconhecer o seu papel de agente de transformação social e exercer a cidadania com ações 

sociais que impliquem na construção de uma participação efetiva nas decisões do Estado e de 

sua comunidade.  

O empoderamento que contribui para o protagonismo social depende também de 

se ter acesso a determinadas informações que levem o indivíduo a refletir sobre o que ele 

busca como crescimento pessoal, pode ser ampliado, assim há uma consciência de que seu 

papel na sociedade é o de idealizador de grandes conquistas e melhorias significativas.  
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Na sociedade, o protagonismo social é importante para as relações de igualdade, 

pois o sentimento de colaboração em prol de uma determinada situação faz com que o 

indivíduo seja visto como um propagador de soluções para os conflitos que surgirem.  

 Ao tornar-se um visionário de todas as condições que podem favorecer o meio 

em que vive, o protagonista busca de alguma forma transformar as adversidades em 

estratégias para o crescimento social de outros grupos. Destarte, o protagonismo social deve 

ser um mecanismo que faça a diferença entre os que atuam para a colaboração de uma 

sociedade mais justa e igualitária, tendo como base o empoderamento do indivíduo, para que 

ele reconheça seu potencial mediante as situações que exigem posicionamento crítico e 

reflexivo. 

Segundo Vetter (2018, p.29) “[...] O protagonismo social existe na relação das 

pessoas com o mundo e consigo mesmas, onde o diálogo e a interação com os outros são 

fundamentais para a compreensão desse mundo, das experiências e vivências. [...]”. Com o 

diálogo, o indivíduo busca compreender também a vida dos que estão às margens da 

sociedade e se torna empático às necessidades que surgem na esfera social de outros 

indivíduos, pois compreendendo isto, ele pode atuar como um protagonista social que 

interfere nas decisões do Estado.  

O indivíduo que exerce este protagonismo evidencia em sua forma de vida a 

busca por autonomia e reflete sobre o seu papel no contexto social em que está inserido, tendo 

em mente que sua participação social é uma forma de vivenciar a cidadania, para valer a 

conquista de seus direitos e da liberdade de escolha. Segundo Farias e Costa (2017, p. 3):  

O protagonismo social tende a colocar o sujeito como o principal transformador de 

sua própria realidade social. Ele exerce certa influência nas tomadas de decisões que 

possam auxiliar um indivíduo ou uma comunidade. Nesta perspectiva, aquele que é 
protagonista também tem sua própria realidade transformada. 

 

Ao buscar sua emancipação na esfera política, social ou econômica perante as 

circunstâncias que se apresentam em suas interações sociais, o indivíduo exerce o 

protagonismo social de forma equilibrada, pois busca não só mudar a sua realidade, mas 

também a realidade dos que o cercam. Desse modo, o protagonismo social requer uma análise 

da situação onde se encontram os envolvidos, pois a participação de todos é fundamental para 

obter soluções que alterem de modo significativo os processos decisórios de uma sociedade.  

Assim sendo, não se exerce um protagonismo sem pensar no coletivo, pois 

vivendo em sociedade, os fatores que modificam a estrutura social, requer a participação de 

todos, sendo assim, Vetter (2018, p, 29.) entende: 



31 

 

[...] o protagonismo social, como a ação em que o indivíduo se apropria de 

informações (acessa, interpreta, questiona e ressignifica), as transforma em 

conhecimentos e os utiliza para lutar por direitos que beneficiem a categoria a qual 

pertence, objetivando a reconstrução do seu contexto social para o bem coletivo. [...] 

 

Devemos ter em mente que no protagonismo não basta ser um ator individual nas 

ações que ocorrem, é necessário participar dos processos que definem as políticas públicas 

que contribuem para o bem estar social de todos. Ser protagonista requer muito mais que uma 

simples visão coletiva perante os fatos, requer uma busca por instrumentos que possam 

ampliar a participação de todos em sociedade, a exemplo do conhecimento a respeito dos seus 

direitos e deveres, bem como a desconstrução de preconceitos e barreiras que impedem o 

indivíduo de manifestar a sua visão crítica dos acontecimentos.  

Por isso, Henriette Gomes (2019, p. 13) defende que, “O protagonismo só existe 

na tomada de decisão. Protagonistas assumem ações de lideranças, se colocam contra 

obstáculos que representem ameaça ao coletivo, assumem embates pela construção de um 

mundo em favor de um bem comum”.   

Com efeito, o sujeito pode se tornar consciente de suas ações que contribuem para 

o bem-estar coletivo, fazendo com que ele busque participar ativamente das discussões que 

envolvem os rumos da sociedade, tais como a educação, a saúde, a política e a segurança, e 

que precisam de uma maior consciência crítica e participativa na esfera pública.  

Logo, o protagonista assume que suas ideias podem produzir em si e nas outras 

pessoas que fazem parte de seu círculo social, uma mentalidade nova que estimule o 

favorecimento de novas percepções acerca dos conflitos que lhe surgem, com isso, pode levá-

lo ao controle das situações de seu cotidiano que exigem posicionamento reflexivo e crítico.  

Neste contexto do protagonismo social, apresenta-se aqui a história de Carolina de 

Jesus, catadora de lixo, e a sua busca por reconhecimento na leitura de vida que ela fez através 

de seu livro Quarto de despejo: diário de uma favelada, no qual buscava contar a história de 

sua vida dentro da favela de Canindé, em São Paulo, bem como as mazelas sociais e o descaso 

do poder público sofrido com a população que vive neste meio. 

Para isto, Carolina lutou para que sua obra pudesse ser reconhecida e publicada de 

forma fiel ao que ela acreditava ser muito mais do que um testemunho. Era uma denúncia das 

condições sociais da época, configurando-se como um modo de exercer o protagonismo social 

na favela.  

O que fez Carolina escrever um livro sobre a sua trajetória e ser conhecida em 

muitos países, como a voz dos moradores de favela, é o que apresentamos nesta pesquisa, a 

fim de identificar indícios/níveis de apropriação da informação, empoderamento e 
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protagonismo social. Na seção a seguir, discorremos sobre a obra O Quarto de despejo, 

revelando como surgiu o livro e como Carolina conseguiu publicá-lo, levando em 

consideração o contexto social da época em que vivia e toda a sua luta para ser aceita pela 

sociedade. 
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3 QUARTO DE DESPEJO: O DIÁRIO DE CAROLINA DE JESUS 

 

Os livros podem evidenciar uma leitura de mundo por parte do autor que o narra, 

levando em consideração a sua realidade e o seu conhecimento adquirido. Quando surge um 

livro em que a história se destaca pela vivência real de um determinado indivíduo, o impacto 

produzido em seus leitores pode ser até maior, pois há uma tendência destes leitores também 

se identificarem com o personagem, bem como a sua história de vida, dependendo do 

contexto em que o livro foi escrito. 

Essa narração da vida de uma pessoa costuma descrever os fatos de maneira mais 

detalhista, pois segue a visão de um sujeito que vivencia uma realidade à sua maneira, sendo 

considerada uma forma de chamar atenção para a vivência do personagem em questão, neste 

caso, este tipo de escrita é caracterizado como um gênero textual chamado de diário, o qual 

narra detalhes do cotidiano da vida de uma pessoa. 

[...] o gênero discursivo diário, por se tratar de gênero cujo discurso relacionado a 

experiências pessoais, geralmente é narrado em 1ª pessoa, com verbos no presente 

ou no pretérito. Dessa forma, constitui-se a partir da memória do enunciador e, além 

disso, pode-se dizer que esse gênero possui uma linguagem subjetiva, pois há 

expressão de sentimentos e emoções do protagonista/ autor que relata as suas 

próprias experiências ou nisso nos faz crer pelas escolhas enunciativas. (DUARTE, 

2016, p. 61) 

 
 

A escrita em forma de diário pode nos revelar muito mais do que uma narração da 

vida de uma pessoa, envolve os sentimentos do narrador, que podem estar ligados à alegria, 

dor, medo ou tristeza, que compõem as particularidades da vida humana e colocam em 

evidência o sujeito que se revela através de suas emoções. 

Com Carolina, as coisas não foram diferentes, pois vinda de uma infância pobre, 

ela se recusava a aceitar uma realidade de miséria, e neste sentido, ela escrevia sobre sua 

realidade para não sucumbir em meio a tantos problemas envolvendo a miséria e o descaso do 

poder público para com a favela. 

Trabalhando como catadora de lixo, Carolina se deparava com pedaços de papeis 

que eram jogados fora, mas que para ela representava um meio de escrever sobre sua vida, sua 

dor e sua luta diária no enfrentamento da pobreza e dos problemas da favela, em meio a isto 

tudo também encontrava livros que aumentaram mais ainda o seu fascínio pela leitura.  “[...] 

Como uma espécie de fuga de suas dificuldades, ela começou a escrever poemas estórias 

ficcionais, e iniciou, em 1955, um diário sistemático, escrito em folhas de cadernos. [...]” 

(MEIHY; LEVINE, 1994, p. 23). 
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Desta maneira, a escritora dava um pontapé inicial para a escrita de seu diário, 

colocando seus sentimentos a respeito da fome, falta de moradia e exclusão social no papel 

que representava um retrato de sua realidade e dos moradores da favela. Seu dia a dia era 

dividido entre uma vida de dona de casa com afazeres domésticos, incluindo a coleta de água 

em uma torneira compartilhada pelos moradores, a compra de alimentos e roupas para ela e 

seus filhos, assim como o trabalho de catadora de materiais para reciclagem. Como mulher 

empoderada Carolina exercia o papel de chefe de família em uma época que mulher não 

poderia ser mãe solteira, mas como a escritora mesmo falava em vários trechos de seu diário, 

que não nasceu para ser dominada por homem algum.  

Com toda esta visão acerca do cotidiano da periferia, Carolina está sendo 

considerada por alguns autores a percussora da literatura periférica, pois seu livro produziu 

uma discussão em torno das comunidades marginalizadas pela sociedade.  

Convém ressaltar a diferença entre literatura marginal e literatura periférica, pois 

para Miranda (2014) o termo marginal se refere às produções que não seguem as normas 

gramaticais da língua portuguesa, que surgiram de um movimento literário na década de 1970, 

contrário às formas editoriais hegemônicas de produção e de texto literário, foi protagonizada 

por artistas, escritores e intelectuais das classes médias, sua principal produção era a poesia, 

que buscava se libertar dos modos de produção e de concretização de expressão livre, assim 

os textos eram impressos em livretos artesanais mimeografados, com tiragens reduzidas, 

sendo distribuídos em ruas, bares e praças como meios alternativos para divulgação, sendo 

este movimento também conhecido como a “geração do mimeógrafo.” 

O que a autora deixou claro era que a literatura marginal estava mais ligada à 

questão da revolta contra os moldes de se distribuir e vender livros, que eram impostos pelas 

editoras da época, e isto fez com que os autores buscassem autonomia e independência no 

modo de publicar as suas obras, distanciando-se também da norma culta de linguagem, sendo 

Paulo Leminski um dos autores precursores da literatura marginal. Na literatura periférica, 

segundo Miranda (2014, p. 335):  

A prática literária é articulada à própria experiência do espaço periférico, o que torna 

esta produção, antes de repertório de técnicas literárias, ferramenta para o 

entendimento e a organização social: uma estratégia de ação que rompe a 

compreensão da literatura apenas como bem espiritual, fonte de ilustração e prazer 

desinteressado. Nesse sentido, as reverberações ultrapassam o campo do estético, 
visto que a literatura é significada como uma forma de experimentar/habitar a 

periferia. 

 

Levando em consideração estes dois conceitos de literatura, podemos de certa 

forma, atribuir ao livro Quarto de despejo: diário de uma favelada, a literatura periférica, já 
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que na escrita de Carolina, não há uma preocupação em seguir uma norma culta de 

linguagem, e sim mostrar o que ocorre nas favelas, e as consequências de se viver na periferia 

sem ter apoio do poder público, tornando as dificuldades dos moradores da favela sendo 

retratadas de forma fiel à sua realidade. 

Assim, comparando com o contexto em que Carolina vivia e a sua narrativa como 

moradora da favela, Miranda (2014, p. 338-339) concorda que:  

De fato, Carolina Maria de Jesus é precursora da Literatura Periférica no sentido de 

que ela é a primeira autora brasileira de fôlego a constituir a tessitura de sua palavra 

a partir das experiências no espaço da favela. Isto é, sua narrativa traz o cotidiano 

periférico não somente como tema, mas como maneira de olhar a si e a cidade. Por 
isso, seu olhar torna-se cada vez mais crítico diante do cenário de ilusões que São 

Paulo projetava com sua falsa imagem de lugar com oportunidades para todos – 

crença que a fez migrar de sua cidade natal na juventude. 

 

Neste caso, o Quarto de despejo também trouxe a possibilidade de discutir sobre o 

papel da favela na sociedade, principalmente porque a elite brasileira não enxergava a pobreza 

como parte do país e a todo custo tentava mascarar as desigualdades sociais que assolavam o 

dia a dia da população mais pobre. 

Apesar de o diário de Carolina ter sido lançado nos anos 60, a sua escrita já 

evidenciava que era por si só a voz dos que estavam à margem da sociedade, pois ela relata 

por diversas vezes, o abandono do poder público, mesmo seu livro não seguindo a norma 

culta de linguagem e sendo um manifesto contra a exclusão sofrida pelos moradores da favela, 

afinal sua pretensão era que soubessem o quanto o país desprezava seus pobres. Neste sentido, 

Carolina tratava de escrever em seu diário, um conteúdo que vinha: 

[...] Da poesia que ela tirava do lixo, das reflexões que amadurecia enquanto 

caminhava em busca de papel, da ironia fina com que se dirigia aos detentores do 

poder, ela foi a primeira a armar-se de palavras para se defender das mais diversas 

violências que precisou enfrentar. (MIRANDA, 2010, p.9) 

 

Isto quer dizer, que Carolina buscava ser vista pela sociedade por meio da escrita 

de seu diário, porém sem deixar de fazer críticas ao sistema social que sempre deixou de lado 

os anseios da população negra e pobre, e tentou esconder as mazelas sociais que surgiam. Para 

isso, ela procurava não romantizar a questão da pobreza, visto que em seu diário as palavras 

trazem intensa carga emocional, possibilitando ao leitor entender melhor a realidade social 

vivida pela escritora.  

Na época em que o diário de Carolina foi escrito entre os anos de 1955 até 1960, o 

cenário político do Brasil passava por um período de intensas reviravoltas, onde depois de 

quinze anos de governo populista de Getúlio Vargas, o país lançava-se em um novo rumo 

para o crescimento, e sob os governos de Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros nos anos 50 e 
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60 passou por uma série de transformações econômicas e políticas. Juscelino teve destaque, 

na construção da capital do país, Brasília, inaugurada em 1960, e embora a indústria tenha 

crescido bastante neste período, a dívida externa do país aumentava, gerando uma insatisfação 

popular. Assim, em 1960 novas eleições são realizadas, e o novo presidente, e então 

governador de São Paulo, Jânio Quadros, é escolhido com a maior votação absoluta para um 

político naquele período, no entanto, o aumento da dívida externa e a falta de projetos para o 

crescimento do país, gerou insatisfação popular, levando a sua renúncia em 1961, neste 

mesmo ano, seu vice João Goulart, tenta assumir seu lugar, porém sua posse é impedida pelos 

militares que estavam no poder, resultando assim, na implementação do parlamentarismo pelo 

Congresso entre 1961 e 1963. Somente em 1965 ocorreu um plebiscito, onde a população em 

sua maioria decide pela volta do presidencialismo, porém, no período de seu governo, houve 

inúmeras insatisfações de diversos setores políticos e sociais, com a economia e distribuição 

de renda no país, as elites e as Forças Armadas também já não escondiam o descrédito ao 

governo de João Goulart, em um novo golpe para retirá-lo do poder em 31 de março de 1964, 

iniciava-se no Brasil um tempo onde o regime militar cerceava a liberdade de expressão, 

impondo censura a todos os setores da sociedade. (VICENTINO; DORIGO, 2006). 

Em meio a este contexto histórico do país, surgia o livro Quarto de despejo: diário 

de uma favelada, para confrontar a ideia de que Brasil era um país de oportunidades para 

todos, e é claro, que seu livro representava uma afronta ao governo que buscava a todo custo 

esconder as desigualdades sociais e calar os discursos dos movimentos sociais, que buscavam 

promover a conscientização da população brasileira.  

Os movimentos de protesto contra a política se destacavam no âmbito das artes, 

da música e da literatura, com a pretensão de se criticar o discurso que reprendia o livre 

pensamento, estes cresciam cada vez mais e davam voz ao discurso de liberdade de expressão 

e reivindicavam também melhorias de direitos sociais para os brasileiros.  Dentre estes 

movimentos, surgiu o do Tropicalismo
3
, no final da década de 60, que teve a participação de 

artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros grandes nomes que também lutaram 

pela liberdade de expressão e fazia críticas à ditadura. Outro movimento, que teve bastante 

repercussão após o lançamento do livro de Carolina, foi o Movimento Universitário do 

                                                
3
 O Tropicalismo foi um movimento brasileiro de ruptura cultural que, na música, tem como marco o 

lançamento, em 1968, do disco Tropicália ou Panis et Circencis. Destacou-se pela irreverência e ironia em suas 
obras, ocasionando mudanças também na moral e no comportamento da época, durou pouco mais de um ano e 

foi reprimido pela a ditadura militar, onde os cantores Gil e Caetano Veloso foram presos em 1968. Disponível 

em:<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/tropicalismo-movimento-mudou-a-cultura-brasileira.htm>. 

Acesso em: 12 mar.2019. 
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Desfavelamento (MUD), criado em 1961 com apoio dos estudantes universitários de São 

Paulo de várias áreas, que prestavam assistência aos moradores da favela, com programas 

educativos, orientação jurídica e implantação do saneamento básico. Com essa participação 

no movimento, os estudantes publicavam trabalhos para divulgar as ideias sobre a essência 

dos problemas sociais, os problemas habitacionais e a preparação dos estudantes para a futura 

vida profissional. (FRANÇA, 2009).  

O movimento passou a ter apoio da escritora Carolina, que se mostrava 

preocupada com as questões sociais da favela e suas consequências para os moradores, ela 

chegou até mesmo a ser convidada para debater sobre o tema em palestras pelo Brasil. Em 

depoimento sobre Carolina e a relação com o MUD, a assistente social Maria Teresa 

Godinho, que trabalhava para a prefeitura de São Paulo preparando os moradores para a 

remoção da favela de Canindé disse que: 

 

 [...] Criou-se o Movimento Universitário do Desfavelamento, e muitos foram para a 
favela aprender e ensinar. Vários chegaram a conviver com Carolina na favela de 

Canindé. Tínhamos um trabalho de discussão sobre cultura, onde os estudantes, 

dentro de suas especialidades, davam um atendimento àquelas famílias no sentido de 

integrá-las numa luta pela melhoria de vida. [...] (MEIHY; LEVINE, 1994, p.118). 

 

 

O movimento MUD tentou trabalhar a questão das favelas valorizando o lado 

social junto aos moradores, o que de certa forma fez com que a escritora Carolina pudesse 

também se identificar com a necessidade de sair deste local, e conseguir ter uma vida melhor 

para ela e seus filhos. As análises feitas em cima dos estudos sobre as dificuldades que faziam 

parte da favela era uma forma do poder público verificar quais as principais reivindicações 

dos moradores e com isto, criar políticas públicas que atendessem de forma digna a todos. 

Com a publicação do diário, Carolina deixa clara a sua insatisfação com a 

desigualdade social no país, e a falta de compromisso da classe política para com os pobres e 

marginalizados, chegando a criticar, a atitude de alguns políticos da época que se aproveitam 

da situação da favela para ganhar votos entre os pobres. Para Toledo (2010, p.248): 

[...] é perceptível a maneira como a autora revela a sua força de voz feminina e 

marginal em todos os sentidos: étnicos, sociais e de gênero; ou seja, rompe com 

todas as barreiras sociais e chama a atenção do público erudito (grifo do autor) para 

as favelas brasileiras. Carolina encontrou muito mais que uma forma de expressão, 

com seu discurso ácido e realista atingiu diversos estratos sociais, “ascendendo” 

através da literatura, modificando a sua história pessoal e a Literatura Brasileira. [...]  

 

O que se observa no diário é que Carolina tenta transmitir ao seu leitor as mesmas 

emoções que ela sentia ao se deparar com certas situações, que iam de um extremo ao outro, 
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isso se demonstrava também no fato de que existiam determinados acontecimentos como a 

violência doméstica, o alcoolismo e até mesmo a prostituição infantil que faziam parte do 

cotidiano da favela em que ela morava. Por isso a escritora lidava com o pressuposto de que o 

seu diário era uma forma de expor que uma parte da sociedade se encontrava “adoecida” em 

meio a estes conflitos sociais. 

Com o sucesso de Quarto de despejo, Carolina também foi convidada a fazer parte 

da Academia de Letras de São Paulo quatro meses depois da publicação de seu diário, viajou 

para vários países do Cone Sul como Uruguai, Chile e Argentina, onde em Buenos Aires 

recebeu a Ordem Caballero Del Tornillo, foi também recebida por vários políticos que a 

enxergavam como uma espécie de “bode expiatório” para justificar a propaganda política de 

um país que se via em meio a tantas mazelas. Ela chegou a discutir também com alguns destes 

políticos como o governador do Rio de Janeiro Carlos Lacerda, por não concordar com seu 

posicionamento político. (MEIHY; LEVINE,1994).  

Mesmo com o sucesso de crítica internacional, Carolina era bastante 

menosprezada pela mídia brasileira e alguns setores da sociedade, que a viam com um olhar 

preconceituoso e, muitas vezes, cruel em relação à sua postura como escritora e sua aparência 

física. A autora foi alvo de críticas e chacotas por não se curvar a um comportamento de 

subserviência imposto pela sociedade, pela mídia e pela política brasileira.  

O Quarto de Despejo traz narrativas de uma mulher periférica que almejava 

conquistar o mundo e mostrar as dificuldades de como era viver em uma favela esquecida e 

sem políticas públicas para os mais pobres. 

Desta maneira, iniciando a escrita do diário em 15 de julho de 1955 e finalizando 

em 1º de janeiro de 1960, Carolina escreveu em pedaços de papeis sua rotina na cidade de São 

Paulo como catadora de lixo, mãe solteira, negra, pobre e moradora de favela, onde situações 

como a violência, fome, falta de saneamento básico e, sobretudo a falta de moradia digna 

traziam à tona um Brasil cheio de contradições sociais. Ao descrever seu cotidiano, a escritora 

sentia um alívio em poder desabafar suas tristezas enfrentadas muitas vezes em silêncio, pois 

era preciso continuar lutando para sobreviver e ter esperança de que um dia sua história 

pudesse ser conhecida.  

Nas diversas passagens do diário, Carolina se queixava das consequências que a 

fome pode trazer para a vida de um indivíduo, principalmente para uma mãe solteira cujo três 

filhos dependem exclusivamente dela para sobreviverem em meio à miséria e a falta de 

oportunidades de emprego, por isso, a escritora chega até mesmo a falar sobre os efeitos 

psicológicos que a escassez de alimentos pode trazer a alguém, quando se questiona, “[...] 
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Como é horrível ver um filho comer e perguntar: ‘Tem mais? Essa palavra ‘tem mais’ fica 

oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. [...].” (JESUS, 

1995, p. 34).  

Em 1958, Carolina foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas
4
 quando ele fazia 

uma matéria jornalística sobre a favela de Canindé, em São Paulo, onde buscava mostrar a 

inauguração de um playground, porém lhe chamou atenção o fato de uma mulher em meio a 

um tumulto, ameaçar moradores de escrever em seu livro, caso não parassem o tumulto. 

(MEIHY; LEVINE, 1994).  “[...] Achei que devia parar com a minha pesquisa, porque tinha 

quem contasse melhor do que eu. Ela tinha uma força, dava pra perceber na leitura de dez 

linhas, uma força descritiva, um talento incomum.” (MACIEL, 2014, não paginado), disse 

Audálio em depoimento sobre as primeiras impressões a respeito da escrita de Carolina. 

Naquele instante, Audálio se deparou com o fato de que não poderia ter um retrato tão fiel 

daquele cotidiano já que a favela sempre é retratada de forma superficial e nem sempre há um 

contato com a mesma. 

[...] Em meio ao tumulto, ouviu uma mulher favelada gritar: “se vocês continuarem 

a fazer isto vou colocar todos os nomes de vocês em meu livro!” Curioso, Dantas 

perguntou-lhe sobre o tal livro. Ela o convidou para ver, conduzindo-o ao seu 

acanhado barraco, situado a rua A, número 9, ali mesmo no Canindé. Então, 
mostrou-lhe páginas e páginas cheias de histórias reais e inventadas sobre pessoas 

ricas e pobres, poemas evocando o campo, e registros de seu diário. (MEIHY; 

LEVINE, 1994, p.24).   

 

Audálio viu no diário da autora, a verdadeira história da realidade social que o 

Brasil tentava esconder, pois para ele se tratava de um escrito mais do que real do cotidiano e 

sim uma verdadeira denúncia das consequências de se viver sem acesso às políticas sociais e 

do descaso da política brasileira. O jornalista quis então conhecer melhor a mulher por trás 

dessa escrita, assim sendo, Carolina lhe mostrou os diversos pedaços de papéis e cadernos, 

onde ela escrevia não só sobre o seu cotidiano, mas também sobre poemas e histórias fictícias, 

sobre ricos e pobres. Audálio, então selecionou trechos do diário que Carolina escreveu, o 

qual narrava três anos sobre a sua vida na favela e publicou, no Jornal Folha da Noite em 

                                                
4 O jornalista Audálio Dantas nasceu na cidade de Tanque D'Árca no estado de Alagoas, em 8 de julho de 1929, 

cujo trabalho foi iniciado no Jornal Folha da Noite, fazendo reportagens de cunho social e investigativo. 
Atuando sempre em prol dos direitos humanos foi reconhecido mundialmente por denunciar a morte do 

jornalista Vladimir Herzog, que foi encontrado morto em outubro de 1975 na cela de um prisão, e o regime 

militar da época, alegou que ele havia cometido suicídio, porém Dantas denunciou a farsa então montada em 

volta de Herzog afirmando que ele havia sido assassinado. Dantas chegou a ser presidente do sindicato dos 

jornalistas de São Paulo, e ganhou em 1981 o prêmio de Defesa dos Direito Humanos das Organização das 

Nações Unidas (ONU). Faleceu aos 88 anos no dia 30 de maio de 2018 vítima de câncer. Fonte: Audálio 

Dantas na história do jornalismo e dos direitos humanos. Rede Brasil Atual, 30 maio 2018. Disponível em: 

<https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2018/05/audalio-na-historia-do-jornalismo-e-dos-direitos-

humanos>. Acesso em: 17 mar. 2019.  
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1958, trechos do diário junto a história de Carolina. Esse fato ocorreu dois anos antes do 

lançamento do livro. (MEIHY; LEVINE, 1994). 

  Foto 1 – Carolina de Jesus e Audálio Dantas 

                                             Fonte: Arquivo Ruth de Souza(1961)5.  

Como a história fez sucesso rendendo diversas críticas positivas à matéria do 

jornal, Audálio resolveu investir mais no potencial de Carolina, passando a ser mentor da 

escritora, e editou o diário da escritora durante um ano para que uma editora pudesse publicá-

lo em formato de livro.  

Contudo, Audálio teve dificuldades para encontrar alguma editora que acreditasse 

no talento de Carolina, e depois de várias tentativas, a Livraria Francisco Alves resolveu 

publicar o diário da escritora. A Livraria Francisco Alves era uma das mais importantes 

editoras da época, tendo chegado inclusive a publicar Os Sertões de Euclides da Cunha. 

(MEIHY; LEVINE,1994). A livraria (e editora) Francisco Alves
6
 foi fundada em 1854 como 

Livraria Clássica, por Nicolau Alves, que passou a propriedade para seu sobrinho Francisco 

Alves de Oliveira, que ficou a frente do negócio de 1882 a 1917, sendo atualmente a editora 

mais antiga do Brasil em funcionamento. Os primeiros livros publicados eram livros 

didáticos, que a fez chegar a ser a maior editora-livraria por quase meio século, assim se 

tornou também uma grande editora de clássicos da literatura brasileira. E não foi diferente 

com diário de Carolina, o sucesso do livro da escritora veio de imediato.  

A obra chegou a ser traduzida em diversos idiomas, pois a realidade que Carolina 

retratava chamou atenção de muitos para o Brasil, neste caso a favela de Canindé em São 

Paulo, local no qual a história é narrada.  

                                                
5 Disponível em:< http://midianinja.org/news/audalio-dantas-vive/>. Acesso em: 29 maio 2019. 
6
 ROLLEMBERG, Marcelo. Livro analisa a trajetória da editora Francisco Alves. Jornal USP, São Paulo, 19 
set. 2016. Disponível em: <https://jornal.usp.br/cultura/livro-analisa-trajetoria-da-editora-francisco-alves/>. 

Acesso em: 20 maio 2019.  
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[...] Apesar do pouco estudo, tendo cursado apenas as séries iniciais do primário, ela 

reunia em casa mais de 20 cadernos com testemunhos sobre o cotidiano da favela, 

um dos quais deu origem ao livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada 

(grifo do autor), publicado em 1960. Após o lançamento, seguiram-se três edições, 

com um total de 100 mil exemplares vendidos, tradução para 13 idiomas e vendas 

em mais de 40 países. (MACIEL, 2014, p.1) 

 

Quarto de Despejo chamou atenção também por se tratar de uma história real de 

quem conhecia muito bem as dores e dissabores de se viver em meio à fome e ao descaso do 

poder público. Ou seja, um “diário” que buscava retratar o que de fato acontecia em uma parte 

da cidade que era esquecida e vista como um grande problema para a sociedade.  

“[...] O livro de Carolina servia de pretexto para se criticar um tipo de sociedade 

fechada e que se autodesconhecia. Neste espaço reformulava-se o sentido da crítica 

nacional que teria que incluir novas situações para um país que buscava se 
atualizar.” (MEIHY; LEVINE, 1994, p.32). 

 

Em um Brasil que buscava ainda se consolidar como um país de oportunidades, a 

escrita de Carolina trouxe à tona o retrato fiel de uma sociedade que esquecia os que não eram 

vistos como cidadãos e sim como pessoas que precisavam estar às margens de toda a 

participação em sociedade. 

Figura 1 – 1º edição de Quarto de despejo (1960) 

 

                                                    Fonte: Wikipédia7 

 

A obra Quarto de Despejo traz consigo profundas reflexões acerca da vida em 

uma favela, e suas mais diversas particularidades, como por exemplo, o fato de Carolina se 

envolver nas questões relacionadas aos moradores da favela, quando havia brigas por motivos 

familiares. Ela tentava apaziguar as brigas conversando com ambas as partes para que 

                                                
7
 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_de_Despejo>. Acesso em 20 maio 2019.  
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chegassem a um consenso, a exemplo deste trecho da obra: “[...] E a Odete vendo o seu 

esposo sair com a outra no carro, ficou furiosa. Vieram chingar-me (sic) de entrometida (sic). 

Eu penso que a violência não resolve nada. [...].” (JESUS, 1995, p.45). Ou seja, Carolina, era 

uma espécie de “conselheira” e mediadora dos conflitos que ocorriam na favela, sejam por 

motivos de pessoais ou até mesmo relacionados a algo que envolvesse casos de polícia, como 

fica claro em diversas passagens de seu diário.  

Os moradores da favela Canindé, que se situava às margens do rio Tietê, eram 

retratados por Carolina como pessoas sem acesso à educação ou aos seus direitos básicos 

como alimentação, moradia, água e saneamento básico, sendo que em dias de chuvas, o rio 

que ficava às margens dos barracos, transbordava e a água invadia as casas, o que chegou até 

mesmo a ocasionar a morte de alguns. Havia também episódios de violência contra mulheres 

e crianças, violência doméstica, machismo, prostituição e até mesmo o racismo que a própria 

escritora descreve nas várias vezes em que foi insultada, por não defender certos 

comportamentos e atitudes, isso demonstrava que seu senso ético e de justiça eram 

características bem fortes da sua personalidade. Por isto mesmo, o diário de Carolina também 

se configura como um documento denunciador dos conflitos sociais.  

Outro aspecto importante ressaltado no diário era o sentimento de hostilidade da 

escritora contra a classe política que não enxergava os apelos da periferia, assim a obra retrata 

de forma fiel a realidade de uma vida onde governantes se utilizavam da falta de 

conhecimento dos moradores para a conquista de votos com promessas de melhorias, porém 

com ações que nem sempre atendiam as necessidades essenciais dos que viviam às margens 

da sociedade.  

O livro de Carolina também mostra o papel de organizações como as instituições 

religiosas (Igreja Católica, Centro Espíritas e Igreja evangélica), Conselho Tutelar, Juizado de 

Menores e o Serviço Social da cidade, que atuavam como mediadores para intervir nas 

questões onde o poder público se fazia pouco presente. A escritora tecia pensamentos acerca 

da ajuda que recebia dessas instituições, como por exemplo, no dia 23 de julho de 1958, em 

que ela se dirigiu a um Centro espírita: 

[...] No Centro Divino Mestre o senhor Pinheiro nos recebeu sorrindo. Não havia 

preconceitos nem distinção de classe. Eu ganhei duas blusas de malha. Uma para 

Vera e a outra para José Carlos. [...] As palavras do Senhor Pinheiro reanimou-me 

(sic). [...] (JESUS, 1995, p.89) 

 

A Igreja Católica também exercia um papel de acolhimento na vida dos 

moradores da favela, o que lhe garantiam ao mínimo uma sensação de amparo e cuidado por 

parte dos religiosos da igreja, que faziam visitas à favela como forma de exercer seu papel 
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social na comunidade, assim no dia 5 de julho de 1958, Carolina descreve um momento de 

lazer que nem todos os moradores tinham acesso e que um membro da igreja decide 

proporcionar aos moradores:  

 

[...] ...É 5 e meia. O frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela. Já 

puzeram (sic) a tela e os favelados estão presentes. [...] As crianças da favela 

bradaram quando iniciaram o cinema representando trechos da Bíblia. O nascimento 

de Cristo. Chegou o carro capela como o Frei Luiz. Um vigário que é útil aos 

favelados. [...] (JESUS, 1995, p. 72) 

 

De certa forma, como o poder público não estava presente intervindo nas 

principais demandas dos moradores, as instituições religiosas atuavam com um papel 

importante de atenuar as mazelas sociais que acarretavam muitas vezes um desequilíbrio para 

a convivência, neste caso, podemos observar que a caridade exercida pelas duas instituições, 

desempenhou uma relação de confiança e solidariedade para os moradores.  

Em relação a crítica internacional da época, o livro de Carolina foi recebido com 

entusiasmo, pois, a favela que a escritora descreveu não fazia parte do imaginário de muitos, o 

que levou a uma grande curiosidade por parte dos leitores estrangeiros. “[...] Um jornal de 

Nova York, The Herade Tribune, qualificou seu diário como uma assombrosa crônica da 

fome, [...] um dramático documento sobre os despossuídos que ao mesmo tempo choca e 

comove os leitores [...].” ( MEIHY; LEVINE, 1994, p.30). 

A fome é a palavra que em vários trechos do livro é retratada com bastante carga 

emocional por parte de Carolina, e em muitos destes trechos, há um significado de dor ao se 

sentir incapaz de suprir a necessidade mais básica para o ser humano. Em outros trechos há 

também a fala de uma mãe preocupada em garantir o sustento dos filhos.  

A discussão em torno da obra se deu também pelo fato dela representar um retrato 

social de uma realidade que normalmente é pouco discutida, pois muitas vezes a pobreza é 

vista como algo que causava repulsa por parte dos moradores de alto poder aquisitivo que 

viviam nas grandes cidades. Assim a negação da pobreza como um problema de todos, era 

uma forma de não encarar esta realidade social.  

Após a divulgação da obra, muitas pessoas se sentiram atraídas em conhecer o que 

tanto se falava acerca de um cotidiano que parecia invisível e sem atrativo para uma cidade 

que se preocupava mais com questões como o crescimento econômico e industrial do que com 

os moradores de favelas. 

O livro de Carolina foi ganhando cada vez mais espaço naquela época dando 

margem a vários entendimentos a respeito da pobreza no Brasil. A repercussão dele passou 

então a chamar atenção para a vida na favela, de como alguém com tão pouco estudo e 
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vivendo na miséria conseguiu escrever uma história que teve um grande alcance mundial. 

Ora, para muitos aquele diário representava apenas uma mera reprodução da realidade, mas 

não acrescentava nada em termos de conhecimento. Porém, Quarto de Despejo chegou até 

mesmo a ficar na lista dos livros nacionais mais vendidos em seu ano de lançamento, 

superando livros como Gabriela Cravo e Canela de Jorge Amado.  

 

Figura 2- Lista de livros mais vendidos em 1960 

 

 

 

 

              Fonte: O Estado de S. Paulo - 18/12/19608 

 

 

Toda a repercussão do livro de Carolina também teve seu lado negativo, pois a 

autora também passou a perceber que sua vida não seria nada fácil, já que a pressão do 

sucesso e da mídia lhe rendeu, muitas vezes, preconceito por boa parte da sociedade 

brasileira. Esta repercussão constantemente se referia ao modo como Carolina se vestia e 

como se comportava com seus filhos em locais públicos, o que lhe deixava arredia em relação 

ao tratamento que a impressa lhe dava. Por outro lado, a história da mulher de periferia que 

sabia ler e escrever sobre o seu cotidiano na favela atraiu também a imprensa internacional, 

tornando Carolina uma das pioneiras nos estudos sobre a realidade social do Brasil. 

A atenção da imprensa nacional sobre a figura de Carolina foi um trampolim para 

seu sucesso internacional. As 182 páginas de Quarto de despejo foram republicadas 

em 13 línguas em mais de 40 países, incluindo a então União Soviética e Japão. Sua 

projeção vertiginosa, e jamais outro livro publicado no Brasil com testemunhos de 

mulheres pobres alcançou níveis equiparáveis ao de Carolina. (MEIHY; LEVINE, 

1994, p. 26) 

 

Com o sucesso, a escritora conseguiu viajar para vários lugares e proporcionou 

aos seus três filhos o conforto material, boa alimentação e educação de qualidade, pois a 

escritora estava realizando o sonho de ter sua vida mudada através da escrita. Assim, Carolina 

conseguiu a mudança para os fundos de uma casa de um conhecido, no município de Osasco, 

em São Paulo onde morou por um ano. Sua saída provocou revolta por partes de alguns 

moradores que não se conformaram com o sucesso de Carolina. Pouco tempo depois, com o 

sucesso de vendas do livro Quarto de despejo, Audálio Dantas comprou uma casa de alvenaria 

                                                
8 Disponível em: <https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,carolina-maria-de-jesus-a-escritora-da- 

favela,12001,0.htm>. Acesso em: 12 mar.2019. 
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para Carolina no popular bairro de Santana, em São Paulo, lá ela morou por três anos e 

escreveu seu segundo livro Casa de Alvenaria. Nesse bairro a escritora também enfrentou 

preconceito racial e social por parte de seus vizinhos. Após discordâncias acerca de 

pagamento por direitos autorais com alguns produtores italianos sobre a produção de um filme 

com a história de seu livro, Carolina resolve abandonar de vez Santana, e se muda para um 

sítio na cidade de Parelheiros em São Paulo abandonando definitivamente a vida tão sofrida 

da favela. (MEIHY; LEVINE, 1994). 

Na medida em que o sucesso do livro de Carolina aumentava, o assédio da 

imprensa e daqueles que queriam de alguma forma se aproveitar da sua popularidade para 

pedir até mesmo dinheiro ou favores também aumentava. Foi em Santana que Carolina e seus 

três filhos tiveram que lidar com o preconceito racial e social, pois alguns moradores do local 

a rejeitavam por ela ter saído da favela. “[...] Comparando a vida na favela com a nova, 

Carolina prontificava que lá, pelo menos durante o dia catava papel, mas à noite podia 

escrever horas a fio até dormir [...].” (MEIHY; LEVINE, 1994, p.28). 

A fama repentina também assustou Carolina, que não podia sequer ter um tempo 

para colocar em prática a sua maior paixão, a escrita, por isso ela se via obrigada a se afastar 

de toda a agitação em torno de sua figura para se conectar melhor com suas abstrações.  

Havia também certa cobrança para que Carolina correspondesse a um modelo 

ideal de pessoa culta, já que a todo instante ela era chamada para dar declarações públicas, a 

respeito de política ou sobre sua forma de se vestir e se expressar, o que muitas vezes 

desagradava a escritora que respondia de forma rude a alguns questionamentos sobre seu 

comportamento. Por isso, a personalidade de Carolina, algumas vezes não foi entendida pelo 

seu posicionamento adotado, o que lhe rendeu a fama de mulher briguenta. Com isto a autora 

nos revelou a importância de se apropriar da informação para conquistar seu empoderamento 

e realizar a escrita do seu diário. 

 

3.1 Carolina de Jesus: apropriação da informação e empoderamento 

 

Uma mulher de personalidade forte, descendente de escravos, que soube enxergar 

o mundo a sua volta com a sensibilidade de poucos, conhecida também pelo apelido de 

“língua de fogo” - Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento um vilarejo do estado de 

Minas Gerais no ano de 1914. (MEIHY; LEVINE, 1994).   

Carolina veio de uma família de sete irmãos, cujos pais eram lavradores e 

analfabetos, porém uma senhora branca ofereceu uma oportunidade de estudos em um colégio 
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espírita chamado Alan Kardec, fato que lhe rendeu a liberdade de se distanciar um pouco do 

mesmo destino de seus pais. Assim, a paixão pela leitura e escrita começava a ser despertada, 

porém ela teve que abandonar os estudos no segundo ano do primário, a contragosto, pois 

precisou trabalhar na roça para ajudar no sustento da família. (LAPA, 2017)  

Em Minas Gerais, Carolina e sua família enfrentaram dificuldades para viver na 

cidade, pois o custo de vida era muito alto, o que fez a família buscar no campo, uma 

alternativa para a sua sobrevivência, assim, começaram a tirar da roça o sustento com plantio 

de arroz e feijão, porém depois de alguns anos, e de ter passado em algumas fazendas, foram 

contraindo dívidas com fazendeiros, que fez com que eles tivessem que buscar outros meios 

para sobreviverem, então, ela e sua mãe passaram a trabalhar de empregada doméstica em 

Franca, São Paulo. Com o falecimento de sua mãe, Carolina se muda para a capital de São 

Paulo no ano de 1947 em busca de melhores oportunidades. (MEIHY; LEVINE, 1994) 

Com o surgimento das favelas em São Paulo na década de 1940, o Brasil se via 

como um país de grandes desigualdades sociais que levaram pessoas em situação de rua a 

buscarem moradia digna, porém esbarraram na política que tinha como intuito esconder, não 

só da elite paulistana, mas também de países que não conheciam a história do país, a 

segregação que era vivida pelos favelados e negros daquela época. Então, na luta pela a 

sobrevivência em São Paulo, Carolina passa a trabalhar em várias funções, e como não havia 

onde morar, ela passa a residir na extinta favela de Canindé, que ficava às margens do rio 

Tietê.  

Em um de seus primeiros empregos na cidade de São Paulo, Carolina chegou a 

trabalhar como empregada doméstica na casa de um médico famoso chamado Euryclides de 

Jesus Zerbini, que foi o pioneiro na cirurgia de coração no Brasil. Nessa casa havia uma 

biblioteca que ela utilizava em seus momentos de folga, pois tinha autorização para ler. Além 

da casa do médico, Carolina trabalhou com outras famílias ricas de São Paulo, tendo também 

como patrões político, advogado e dentista, porém, quando ela começou a se envolver com 

homens e, consequentemente, vir a engravidar dos três filhos, os patrões não a aceitaram 

como mãe solteira, o que fez com que ela pedisse demissão por não concordar, assim, ela vai 

morar na favela e como forma de sustento, passou a catar papéis e sucatas para sobreviver na 

cidade de São Paulo. (MEIHY; LEVINE, 1994).  

Ainda nas décadas de 1950 e 1960 a mulher era vista como totalmente dependente 

do marido, tanto financeiramente e emocionalmente, porém Carolina se distanciava do 

modelo padrão desta mulher, já que ela era pobre, negra e mãe de três filhos de pais 

diferentes. Os filhos José Carlos, Vera Eunice e João José, foram criados em meio a pobreza, 
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entretanto, Carolina nunca deixara de trabalhar para poder sustentá-los. João José, o primeiro 

filho, nasceu fruto de um relacionamento com um português que não chegou a assumir a 

paternidade, assim como o segundo filho José Carlos que nasceu dois anos depois fruto de um 

relacionamento com um espanhol. Sua última filha, Vera Eunice, talvez tenha tido mais sorte 

com o pai, que embora não tenha casado com sua mãe Carolina, auxiliava com dinheiro para 

que sua mãe pudesse comprar roupas e alimentos. (MEIHY; LEVINE, 1994). 

A escritora em muitas vezes se deparava com a fome, a violência e o descaso da 

política em meio a suas caminhadas pelas ruas de São Paulo. Carregava um saco nas costas, e 

com um pano amarrado em sua cabeça, catava materiais para a reciclagem e conseguia 

dinheiro para alimentar e compra itens básicos como roupas e sapatos para seus filhos durante 

alguns dias, porém quando não ganhava o suficiente, chegava até mesmo a se alimentar com 

restos de comida que encontrava no lixo. Este cotidiano lhe rendeu anotações em forma de 

diário sobre seu dia a dia. “A trajetória de Carolina implica a visão de um lado pouco 

mostrado da cultura brasileira: a luta quotidiana de uma mulher “de cor”, pobre e desprovida 

de favores do Estado, organismos sociais, de instituições e até de amigos [...].” (MEYHY; 

LEVINE, 1994, p. 19). 

Seu estímulo para a escrita e leitura surge nos tempos de criança através de seu 

avô, Benedito José da Silva, apelidado de Sócrates Africano, que contava e discutia sobre as 

histórias da escravidão e sobre sua vida. Isso motivou em Carolina a buscar por aprender mais 

sobre os diversos assuntos e fez com que a escritora buscasse em livros o desejo pelo 

conhecimento. Por isso, Vera Eunice, sua filha, também atribui a seu avô, o talento que sua 

mãe herdou: 

 

[...] Minha mãe aprendeu a contar histórias com ele; o gosto pela leitura veio com a 

curiosidade de saber mais histórias dos lugares, dos heróis, Tiradentes, Zumbi dos 

Palmares. Ela ouvia, se interessava e ia procurar nos livros [...]. (MEIHY; LEVINE, 

1994, p.67). 

  

Carolina apropriava-se da informação ao buscar em livros um refúgio de tantos 

preconceitos que enfrentava em sua cidade, pois não era bem vista por não ser comum uma 

mulher pobre e negra ser escolarizada, o que fez com que a escritora sofresse pela falta de 

oportunidades de emprego e enxergasse em São Paulo uma possibilidade pra melhorar suas 

condições de vida. 

Ao narrar o seu cotidiano em seu diário, Carolina manteve-se fiel a sua realidade, 

por isso eram constantes as críticas ao que a pobreza representava em sua vida, isto 
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possivelmente era uma forma que ela encontrava para mostrar que a sociedade estava cega e 

surda, pela ideia de que o Brasil era um paraíso vivido por todos. 

                                                      Foto 2 - Carolina Maria de Jesus 

                                                    Fonte: Arquivo Última Hora (17.06.1960)9. 
                                                    

 

Sendo conhecedora da realidade social de uma moradora da periferia, Carolina se 

apropriava das informações que se sucediam mediante os fatos corriqueiros do dia a dia. Por 

diversas vezes, a autora escreveu sobre a sensação de ser esquecida pela sociedade em meio 

ao caos de problemas que ocorrem na favela, já que a política que era vivenciada pelos 

moradores da favela, quase sempre era feita por políticos que em troca de votos, se 

aproveitavam da falta de acesso a informações. 

As visitas à favela eram frequentes. Políticos apareciam, conversavam com os 

moradores, ouviam, discutiam com os pais de família e voltavam para os seus 

gabinetes. Alguns cumpriam suas promessas; outros, logo depois das eleições, se 

esqueciam [...]. (MEIHY; LEVINE, 1994, p.110). 

 

O seu senso crítico deixava claro que o poder público não conhecia os problemas 

reais que a vida naquele lugar acarretava para seus moradores. Isso a levou a denominar o 

livro de “Quarto de despejo”, numa referência que a autora faz sobre sua impressão que tem 

da favela quando descreve este local. 

 

                                                
9
 Disponível em: <http://www.elfikurten.com.br/2014/05/carolina-maria-de-jesus.html>. Acesso em: 29 maio 

2019.  
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[...] Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na sala de visita com seus 

lustres de cristais, seus tapetes de veludos (sic), almofadas de sitim (sic). E quando 

estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num 

quarto de despejo (grifo nosso). (JESUS, 1995, p. 33). 

 

Este olhar bastante negativo que a autora tinha sobre sua moradia, revela que a 

desigualdade era algo que a fazia questionar sobre a má distribuição de renda entre ricos e 

pobres, assim como o abismo social e econômico que existe entre a favela e a cidade.  

Havia de certa forma uma inquietude por parte da autora, quando relatava a 

questão da fome, pois era algo constante em sua vida e de seus filhos, já que convivendo em 

meio à sujeira e a falta de alimentação adequada, viu algumas vezes pessoas morrerem por 

não terem o que comer ou porque comeram alimentos estragados vindos do lixo. “[...]... 

Quando eu fui buscar agua (sic) vi uma infeliz caida (sic) perto da torneira porque ontem 

dormiu sem jantar. É que ela está desnutrida. Os medicos (sic) que nós temos na política 

sabem disso [...].” ( JESUS, 1995, p.36). 

Nesta realidade o que Carolina compreendia era que um dia sua vida poderia 

mudar, quando seu diário fosse lido, pois todas as suas experiências eram de forma realista e 

exprimiam a verdadeira face de um morador da periferia. 

Carolina se apropriou das informações que contribuíram para a sua paixão pela 

por escrita e leitura, e por assim transmitir o seu pensamento acerca das dificuldades da 

favela. A escritora se referia aos sentimentos acerca da visão de mundo através das cores, pois 

para ela representavam uma forma de expressar seus pensamentos, a fome, por exemplo, tinha 

a cor amarela. 

Outro fato que chama atenção é que a autora tinha um pensamento político que 

também a fazia questionar sobre a falta de oportunidades que decorria da não atenção com as 

dificuldades sofridas pelos moradores. E por ser uma pessoa que lia e escrevia, Carolina tinha 

certa vantagem em relação aos demais moradores, o que lhe concedia um olhar diferenciado 

sobre as questões na favela. “[...] Muitos reconheciam o fato dela ler e escrever e a 

admiravam. Alguns se aconselhavam com ela sobre questões de educação dos filhos, 

particularmente quando estes raivavam a marginalidade.” (MEIHY; LEVINE, 1994, p. 23) 

A autora era uma espécie de conselheira acerca dos problemas que se passavam 

dentro da favela, e essa capacidade de se tornar uma mediadora em meio a tantas 

adversidades, a tornava uma protagonista no seu meio comunitário.  

Muitas vezes Carolina era chamada para resolver questões domésticas como a 

violência contra a mulher que era tão presente no cotidiano da favela, como pode ser vista em 

várias passagens do seu diário e que nos dias de hoje trazem a tona a luta da mulher pelo 
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direito à segurança. Havia também a questão da violência infantil, a falta de uma estrutura 

básica que oferecesse condições para que as crianças optassem por não ingressarem no mundo 

do crime e no alcoolismo, um fator recorrente, que ocasionava muitos conflitos entre os 

moradores e desencadeava uma série de desajustes sociais.  

Assim, Carolina se orgulhava de ser uma mulher que lutava pela educação de seus 

filhos, e por uma moradia digna, pois não se conformava com o fato de que a favela não 

pudesse participar das decisões que envolvem a sociedade e de que os conflitos sociais dentro 

da favela não pudessem ser enxergados.  

Sua trajetória mostrou que apesar de uma luta constante em relação a falta de 

comida e até mesmo uma moradia digna, ela viu na escrita uma forma de se apropriar das 

informações que ocorriam em sua vida, para dar voz a uma realidade que muitos 

desconheciam.  

Recentemente o site de buscas Google homenageou o 105º ano de aniversário de 

Carolina (Figura 3), mostrando a importância da autora para a literatura negra brasileira e seu 

legado de busca pela igualdade social no Brasil, mostrando que sua história representa uma 

grande fonte de conhecimento acerca da pobreza e miséria no país, e que merece ser 

reconhecida.  

A autora, além de ser uma escritora ilustre, não se conteve e também enveredou 

pelo mundo das artes compondo e gravando letras de samba pela gravadora RCA Victor, cujo 

nome do disco foi inspirado em seu livro e suas letras remetiam a vida na favela e o cotidiano 

da sociedade. O Quarto de despejo chegou a ser adaptado como peça com a atuação da atriz 

negra Ruth Souza, direção de Amir Haddad e cenário de Cyro Del Nero, e foi apresentada no 

teatro Bela Vista em São Paulo em 1961. (KLEMZ, 2014).  

Figura 3 - 105º aniversário de Carolina Maria de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Doodle Imagens Google (2019) 
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Inúmeras discussões acerca do diário de Carolina se sucedem ainda nos dias de 

hoje, levando a crer que sua história tem uma força para transformar os que têm acesso à 

leitura e escrita desta autora negra e periférica.  

A autora também chegou a lançar outros livros, que foram bancados por ela 

mesma, como Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada (1961), Provérbios (1963), 

Pedaços da fome (1963), embora não tenham obtido o mesmo sucesso de Quarto de despejo, 

estes livros serviram também de base para estudos sobre a história de Carolina, pois 

ilustravam a vida da autora após a saída da favela, suas memórias e poesias, todavia, por 

serem de difícil acesso no mercado de livros atualmente, seguem sendo vendidos como 

raridades em sebos virtuais. Há também sites como Vida por escrito
10

, que é um portal 

biobibliográfico e possui um vasto conteúdo sobre a trajetória da escritora, com documentos e 

imagens relacionados à sua vida.  

Carolina também teve um documentário produzido por uma TV alemã em 1971, 

apresentada pela própria autora, contudo foi impedido de passar no Brasil por mostrar a 

miséria da favela no país. Porém, no dia 14 de março de 2014, ano de centenário da autora 

Carolina de Jesus, o Instituto Moreira Sales resolveu apresentá-lo, após recuperá-lo na 

Alemanha, com o título de Favela: a vida na pobreza. (INSTITUTO MOREIRA SALES, 

2014). A escritora viveu seus últimos dias recolhida em seu sítio em Palheiros, após todo o 

sucesso de seu livro, e faleceu em 13 de fevereiro de 1977, por ataque cardíaco aos 63 anos de 

idade. (MEIHY; LEVINE, 1994). Em 2005 foi inaugurada em homenagem a escritora, a 

Biblioteca Carolina Maria de Jesus no Museu Afro-Brasil em São Paulo.  

Mesmo com todas as adversidades enfrentadas durante a vida na favela de 

Canindé, a escritora não deixou se abater pelas condições que lhe foram impostas, pois a 

partir do momento que descobriu que a escrita de seu diário poderia levá-la a um 

reconhecimento público, e que suas palavras dariam voz as suas dores e indignações, chamou 

atenção para a falta de políticas públicas das favelas no Brasil e as consequências 

socioeconômicas da pobreza na vida de um indivíduo. Mais do que isso, Carolina também 

deixou um legado de luta pela educação, moradia, empoderamento feminino e 

empoderamento negro, que lhe renderam o reconhecimento mundial de sua literatura 

periférica.   

                                                
10 Disponível em: <https://www.vidaporescrito.com/about1-ctqi>. Acesso em 20 maio 2019. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Delineamos esta pesquisa com o objetivo de verificar se há indícios de 

apropriação da informação, empoderamento e protagonismo social, na obra Quarto de 

despejo: diário de uma favelada, da autora Carolina Maria de Jesus, fatores que podem levar a 

uma maior conscientização do papel social que a autora desempenhou ao narrar sobre sua 

trajetória de vida na extinta favela de Canindé em São Paulo, nas décadas de 50 e 60.  

Este livro produzido em forma de diário é um documento sobre o qual a autora 

narra a sua história de vida, sendo, portanto, uma obra que segue fielmente a escrita de 

Carolina. O diário se inicia na data de 15 de julho de 1955 e é finalizado no dia 01 de janeiro 

de 1960. A obra original foi editada pela Livraria Francisco Alves e publicada no ano de 

1960, e é considerada rara em sua versão impressa, mas pode ser encontrada em alguns sebos 

virtuais. Por se tratar de uma obra de difícil acesso, foi utilizada nesta pesquisa uma edição 

impressa de 1995, da editora Ática, a qual optou também por respeitar a linguagem da autora.  

Esta investigação segue os pressupostos metodológicos da abordagem qualitativa, 

pois:  

[...] não tenta aplicar conceitos pré-existentes, e os instrumentos e técnicas de 

pesquisa são elaborados a partir do que o pesquisador sente ao conhecer os sujeitos e 

a realidade que os cerca no campo de pesquisa. Inferimos que isso faz parte de uma 

postura socialmente responsável, a qual a Ciência da Informação está cada vez mais 

em sintonia, uma área que procura entender as necessidades dos usuários/sujeitos e 

qual a relevância da informação em seu cotidiano, em sua vida. (FARIAS, 2014, p. 

111).  

 

Quanto aos objetivos se caracteriza como uma pesquisa exploratória, pois “[...] é 

realizada especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre 

ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.” (GIL, 2008, p. 27). Já quanto aos 

procedimentos técnicos se configura como uma pesquisa documental, “[...] já que os 

conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-

prima, a partir do qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação.” (SEVERINO, 2007, 

p.123).  

Em se tratando da pesquisa documental, para Lakatos e Marconi(2003) ressaltam 

que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos escritos ou não, chamadas de fontes 

primárias, que podem ser feitas antes, durante ou depois dos fatos ocorridos, no caso do diário 

de Carolina, o documento foi compilado após os acontecimentos ocorridos com a escritora. 

As fontes de documentos podem ser provenientes de arquivos públicos (documentos oficiais: 

leis, ofícios, relatórios, etc.) ou de arquivos particulares, que podem ser de domicílios 
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particulares (correspondências, memórias, diário, etc.), instituições privadas (banco, 

empresas, empresas, etc.) e instituições públicas (delegacias, postos, etc.). Gil (2002, p.46) 

também ressalta que na pesquisa documental, “[...] Como os documentos subsistem ao longo 

do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza 

histórica.” 

Os dados coletados na obra “Quarto de Despejo” foram analisados a partir da 

técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977, p. 42) com o estabelecimento de categorias, 

por se tratar de: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

As categorias foram criadas em sintonia com os objetivos da pesquisa, quais 

sejam: apropriação da informação, empoderamento e protagonismo social na favela. Na 

categoria apropriação da informação buscamos identificar se a autora conseguiu se 

apropriar das informações que contribuíram para a sua forma de escrever levando em 

consideração o contexto da favela. Na categoria empoderamento visamos verificar se a 

autora alcançou sua autonomia em relação aos acontecimentos do seu cotidiano, se buscou 

tomar decisões por si mesmo, levando em consideração os conhecimentos adquiridos 

anteriormente. Na categoria protagonismo social o objetivo foi identificar se a autora 

alcançou o protagonismo, buscando participar nas questões que envolviam o cotidiano da 

favela podendo contribuir para a melhoria de sua realidade social.  

Os trechos analisados em cada categoria foram escolhidos de forma que 

evidenciasse a relação de Carolina com a apropriação da informação, empoderamento e  

protagonismo social em sua vida. No caso da categoria apropriação da informação, as análises 

levaram em consideração o fato de a escritora ter estudado até o segundo ano primário e 

mesmo assim, escrever sobre sua busca por uma melhoria de vida e sua dificuldade para se 

inserir na sociedade elitista e racista da época. Na categoria empoderamento, os trechos 

analisados tiveram como ponto de partida, o papel de uma mulher negra da periferia que 

desconstrói a imagem da mulher frágil e passiva mediante os fatos ocorridos dentro e fora da 

favela. Já na categoria protagonismo social, a análise dos trechos, se deu de acordo com a 

maneira que Carolina participava de assuntos relacionados à sua comunidade, principalmente 

àqueles que tiveram impactos na favela em que ela residia.  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao analisarmos a trajetória de Carolina em seu diário, percebemos que em grande 

parte de sua escrita, a descrição da fome e a desigualdade entre ricos e pobres é algo 

recorrente, o que leva a autora a fazer diversos apontamentos a respeito. Percebemos que de 

fato, a autora buscava de alguma forma, demonstrar a necessidade de se ter um olhar voltado 

para os problemas da favela. 

A sociedade brasileira ainda fantasiava a favela como algo distante e totalmente 

fora da realidade do país, os temas sociais ainda não estavam tão ligados a uma cultura social, 

a luta pelos direitos humanos, ainda não chamava tanta atenção dos demais setores da 

sociedade, muito menos da política nos anos 60, que tentava a todo custo esconder as mazelas 

sociais do Brasil. 

Notamos então, a relevância do diário de Carolina para a realidade da época, bem 

como para mostrar a apropriação da informação em sua trajetória como escritora, pois embora 

ela tenha cursado até o segundo ano do primário, obteve também acesso à leitura através de 

sua atividade como catadora de papéis, o que propiciava o contato com livros que eram 

descartados no lixo, e também por meio de pessoas que a ajudaram a se interessar cada vez 

mais pela leitura e a escrita, um exemplo disto foi seu avô, apelidado de Sócrates Africano, 

que contava histórias e discutia com Carolina sobre os diversos assuntos do cotidiano. 

Na categoria de análise denominada apropriação da informação, podemos 

perceber que na primeira passagem de seu diário, em 15 de julho de 1955, Carolina, deixa 

claro como soube se apropriar da informação de forma que a fez pensar criticamente sobre sua 

vida cotidiana, levando em conta sua situação na época, como uma pessoa que trabalhava, 

mas sentia dificuldade de se adequar a um padrão de vida econômico que se distanciava da 

vida na favela.  

 

Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos 

para ela. Mas o custo dos generos alimenticios (sic) nos impede a realização dos 

nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. [...] (JESUS, 1995, 

p.9) 

 

Para Borges (2016) a apropriação da informação não está ligada somente aos 

códigos linguísticos, pois os sujeitos sociais constroem seus significados e podem trazer 

consigo valores e conhecimentos próprios, que podem interferir na forma de interpretar uma 

informação.  

Isto nos leva a crer, que embora a escrita de Carolina não estivesse seguindo as 

normas gramaticais impostas pela língua portuguesa, ela sabia se expressar, conforme, a sua 
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forma de escrever, já que ela enxergava a realidade social de uma maneira crítica, e construía 

significados próprios para descrever como a dinâmica da pobreza afeta a vida das pessoas que 

vivem na favela. 

Carolina teve pouco acesso à escola, isto, porém não a impediu de se apropriar da 

informação por meio da leitura de mundo que fazia de sua vida cotidiana. Era uma mulher 

atenta à sua realidade social e não deixava de se apropriar de informações que a levassem a 

pensar sobre sua vida e de todos que moravam na favela, de modo que, a leitura de jornais, 

por exemplo, era algo que se fazia presente em seu cotidiano, assim, ela descreve em 15 de 

junho de 1958 sua impressão a respeito de uma noticia: 

[...] Parei na banca de jornaes(sic). Li que uma senhora e três filhos havia suicidado 
(sic) por encontrar dificuldade de viver. (...) A mulher que suicidou-se não tinha 

alma de favelado, que quando tem fome recorre ao lixo, cata verduras nas feiras, 

pedem esmola e assim vão vivendo. (...). Pobre mulher!Quem sabe se de há muito 

(sic) ela vem pensando em eliminar-se, porque as mães tem muito dó dos filhos. 

Mas é uma vergonha para uma nação. Uma pessoa matar-se porque passa fome. [...] 

(JESUS, 1995, p. 56). 

 

 

Sua relação com a leitura chegava até mesmo a propiciar discussões com outros 

indivíduos, sobre temas polêmicos como a relação entre o racismo e a violência policial, 

assim em 11 de agosto de 1958, ela conversa sobre isso mostrando suas convicções a respeito 

deste tema: 

[...] ...Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo 

um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e 

amarrou numa arvore (sic). O guarda civil é branco. E há certos brancos que 
transforma preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda ignora que já foi extinta 

a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? (JESUS, 1995, p.96). 

 

Neste trecho, podemos identificar que Carolina faz uma crítica ao fato da 

violência policial ainda ser combatida em cima de preconceito em relação aos negros, que em 

sua maioria brasileira, ainda estão nas periferias do Brasil, e acabam sendo marginalizados 

pela sua cor, traços de uma cultura que ainda fazem parte de uma herança escravagista no 

país. Confirmando sua apropriação da informação, Carolina escreveu em 21 de julho de 1955 

que: “[...] Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a 

melhor invenção do homem. [...]”. (JESUS, 1995, p.22). 

Estes trechos da fala de Carolina nos revelam a importância da leitura para 

apropriação da informação, pois para Borges (2016, p.15) “[...] é um processo de interação 

entre texto e leitor, dentro de uma sociedade. Porém, o significado das palavras não é fixo, ele 

é negociado na interação. O leitor tem um papel ativo no processo de construção dos 

significados durante o ato da leitura.”. Isto nos mostra que a escritora, via na leitura, uma 
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fonte importante para a sua formação intelectual e sua visão critica acerca das consequências 

da miséria na vida de um indivíduo, isto a fez construir significados a partir de sua própria 

experiência de vida e de sua luta pessoal contra a desigualdade social e contra a discriminação 

de gênero e raça.  

Ainda na categoria apropriação da informação, Carolina com a sua visão crítica 

sobre a favela, menciona em seu diário, no dia 15 de maio de 1955, o descaso com que as 

favelas são vistas pelo poder público, que deveria zelar pela população: “[...]... Eu classifico 

São Paulo assim: o Palácio é a sala de visita, A Prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o 

jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos.” (JESUS, 1995, p.28). 

Nesse instante, percebemos que pela apropriação da informação, Carolina se 

conscientiza de que o seu conhecimento a respeito da política que vigorava em sua 

comunidade, não atendia às demandas que a população da favela necessitava, ou seja, o 

conhecimento que ela tomou para si sobre o descaso das favelas, modificou as estruturas de 

seu pensamento que produziu e ampliou os significados para a sua visão crítica acerca de sua 

realidade social. (GOMES, S.; RIBEIRO; REZENDE, 2017). 

Nesta mesma categoria da apropriação da informação, o diário Quarto de despejo, 

nos revela uma escritora que reflete profundamente sobre suas emoções e o impacto negativo 

que as condições sociais na favela impõem sobre sua saúde física e mental, assim, Carolina 

chega até mesmo a classificar seus sentimentos através de cores, pois era talvez uma forma de 

esclarecer aos leitores de seus escritos, que nada daquilo vivenciado se comparava com a 

realidade de muitos. 

Na passagem do dia 18 de maio de 1958, Carolina relata o dia em que uma das 

moradoras da favela, Dona Maria, faleceu, neste momento, a escritora começa a pensar no 

modo em que os favelados são tratados, pela sociedade após a morte, e isto faz com que ela 

associe a cor roxa a um sentimento: o de amargura, “[...] Chegou o esquife
11

. Cor roxa (grifo 

nosso). Cor da amargura que envolve os corações dos favelados. (JESUS, 1995, p. 29). 

Levando em consideração que Carolina destaca como os corações dos favelados revelam 

amargura, devido às condições miseráveis em que muitos se encontravam, podemos inferir 

que a cor roxa associada também à morte pela escritora, se torna um sentimento de conotação 

negativa para ela, embora para muitos, esta cor também possa ser associada à criatividade ou 

a espiritualidade como na religião cristã Católica.  

                                                
11 Caixão mortuário; caixa de madeira usada para enterrar defuntos.  Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/esquife/>. Acesso em: 31mar. 2019.  
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O sentimento da fome também se revela de cor diferente, quando a escritora 

escreve sobre isso, pois ela associava a cor amarela, e que depois de conseguir saciar esta 

fome, tudo se tornava diferente aos olhos dela: [...] “Que efeito surpreendente faz a comida no 

nosso organismo! Eu que antes de comer via o céu, as arvores (sic), as aves tudo amarelo 

(grifo nosso), depois que comi, tudo normalizou-se (sic) aos meus olhos.[...] ”(JESUS, 1995, 

p. 40). É interessante a forma com que Carolina descreve a fome, pois, há alguns estudos que 

indicam que o ser humano privado da fome
12

 durante um período prolongado, pode ter 

falência dos órgãos. Por isso, a escritora descreve esta sensação com tantos detalhes, já que se 

tornava algo recorrente em seu cotidiano.  

Ainda descrevendo a sua revolta com a desigualdade social em que os moradores 

da favela se encontravam, a escritora chega a fazer uma metáfora sobre a vida e um livro, bem 

como caracterização da cor preta, como uma cor de conotação ruim, neste caso, embora, seja 

considerada de certa forma uma fala preconceituosa, por associar a cor preta a algo pejorativo, 

o que de fato se percebe é que a autora pensava que seu tom de pele, era um empecilho para 

que ela pudesse participar das questões da sociedade de forma justa e igualitária, assim em 28 

de maio de 1959, Carolina desabafa:  

 

[...] ... A vida é igual a 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 moro. 

(JESUS, 1995, p. 147) 

 

Portanto para apropriação da informação, “[...] O processo informativo depende 

de fatores externos para que seja gerada a apropriação, ou seja, depende de um discurso 

competente que está atrelado ao sujeito e ao contexto social. [...]” (BORGES, 2016, p. 17).  

Assim sendo, o relato de Carolina sobre alguns dos seus sentimentos que eram atribuídos por 

meio de cores, só puderam ser realmente apropriados como informação dentro de si, por causa 

do contexto social e da forma que a escritora enxergava a realidade na favela, assim como a 

questão do preconceito contra a sua cor de pele.  

Com sua narrativa um pouco ácida, Carolina não poupava também os políticos e 

sua forma de governar, por isso em diversos trechos do diário, ela estava sempre conversando 

com algum morador sobre a situação social e política do país e criticando a forma com que 

lidavam com os moradores da favela. Assim, vemos na passagem de 17 de julho de 1955, ela 

                                                
12 ESCOBAR, Ana. Quanto tempo podemos ficar sem água e sem comida? G1, 9 jul. 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/bemestar/blog/ana-escobar/post/2018/07/09/quanto-tempo-podemos-ficar-sem-agua-e-

sem-comida.ghtml>.Acesso em 31 mar. 2019. 
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falando sobre a atuação dos políticos, neste caso, citando o deputado federal Carlos Lacerda
13

, 

e suas impressões sobre o modo dele fazer política:   

[...] E falamos de políticos. Quando uma senhora perguntou-me o que acho do 

Carlos Lacerda, respondi concientemente(sic): 

 Muito inteligente. Mas não tem iducação (sic). É um político de cortiço. Que gosta 
de intriga. Um agitador. (JESUS, 1995, p.12) 

 

Em 19 de julho de 1955, ela também demonstra sua opção política e sua 

admiração ao governador de São Paulo, Adhemar de Barros
14

, e se revela uma pessoa 

consciente de seu papel na hora de votar, em um político que tenha propostas que atendam de 

fato os anseios da população, a narrativa segue com outra moradora da favela: 

[...] Eu, e D. Maria Puerta, uma espanhola muito boa, defendiamos(sic) o Dr. 

Adhemar . D. Maria disse: 

  Eu, sempre fui ademarista(sic). Gosto muito dele, e de D. Leonor.  
A Florenciana perguntou:  

 Ele já deu esmola a senhora? 

Já, deu o Hospital das Clínicas. (JESUS, 1995, p.12) 
 

 

Podemos também observar que em 15 de maio de 1955, Carolina, se revolta com 

o modo com que os políticos lidam com os problemas da favela, utilizando-se de uma prática 

antiga de conquistar votos, por meio de promessas que nem sempre são cumpridas após as 

eleições: 

[...] Os politicos (sic) só aparecem aqui nas epocas(sic) eleitoraes(sic). O senhor 
Cantidio Sampaio quando era vereador em 1953 passava os domingos aqui na 

favela. Ele era tão agradavel (sic). Tomava nosso café, bebia nas nossas xicaras(sic). 

Ele nos dirigia as suas frases de viludo (sic). Brincava com nossas crianças. Deixou 

boas impressões por aqui e quando candidatou-se a deputado venceu. Mas na 

Camara(sic) dos Deputados não criou um progeto para beneficiar o favelado. Não 

nos visitou mais.[...]. (JESUS, 1995, p.28). 

 

Essa consciência política de Carolina se forma a partir do momento em que a 

escritora tem acesso a noticias em jornais e até mesmo em livros que lia durante seu trabalho 

como catadora de lixo, e também por contato com alguns políticos que visitavam as favelas 

em busca de votos, por isso, esta forma de observar os fatos que aconteciam na política, e sua 

relação de cidadã que buscava lutar pelos seus direitos, se expressava na sua escrita em forma 

de denúncia e em seu cotidiano quando debatia sobre diversos temais sociais com outros 

                                                
13 Carlos Lacerda(1941-1977) foi um político carioca, opositor do segundo governo de Getúlio Vargas. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/discursos-em-destaque/serie-brasileira/decada-1950-

59/biografia-carlos-lacerda>. Acesso em 18 maio 2019. 
14 Ademar de Barros (1901-1969) foi um político paulista, eleito duas vezes governador de São Paulo entre os 

anos de 1947-1951 e os anos de1963-1966. Disponível em: http://geracaoeditorial.com.br/adhemar/>. Acesso 

em: 19 maio 2019. 
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moradores. Notamos, também, que Carolina se atentou ao discurso do vereador citado, para 

analisar como as palavras dele influenciaram na relação do poder público para com as 

questões sociais discutidas com os moradores.  

Em 17 de maio de 1958, ela também chega a descarregar todo o seu sentimento de 

raiva para os políticos que se esqueciam dos problemas que os moradores da favela 

enfrentavam, “[...] Eu quando estou com fome quero matar o Janio, quero enforcar o Adhemar 

e queimar o Juscelino. As dificuldades corta(sic) o afeto do povo pelos políticos”. (JESUS, 

1995, p.29). 

Portanto, percebemos nestas narrativas de Carolina a respeito da sua visão crítica 

da política, que ao se apropriar das informações houve uma: “[...] uma transformação, uma 

modificação do conhecimento, sendo assim uma ação de produção e não meramente de 

consumo.” (ALMEIDA JÚNIOR, 2017, não paginado), o que significa dizer que a escritora 

não só consumia informações a respeito dos acontecimentos em sua realidade social, mas 

produzia argumentos para analisar de forma crítica a situação política do país, o que a fazia 

ponderar quais questões eram importantes para se escolher um bom candidato a um cargo 

público, e, consequentemente, atender a demanda da população.  

Consciente de seu papel como escritora empoderada, Carolina enxerga na escrita 

de seu diário, uma forma de desempenhar o papel de uma agente de transformação social em 

sua comunidade, pois, olhava para si mesma, como alguém que enxergava a realidade em que 

vivia, sob um olhar questionador e diferenciado, assim em 19 de maio de 1958, ela relata o 

seguinte: 

[...]... Aqui na favela quase todos lutam com dificuldades para viver. Mas quem 

manifesta o que sofre é(sic) só eu. E faço isto em prol dos outros. Muitos catam 

sapatos no lixo para calçar. Mas os sapatos já estão fracos e aturam só 6 dias. 

Antigamente, isto é de 1950 até 1956, os favelados cantavam. Faziam batucadas. 

1957, 1958, a vida foi ficando causticante. Já não sobra dinheiro para eles 

comprar(sic) pinga. As batucadas foram cortando-se até extinguir-se.[...](JESUS, 

1995, p.32).  

 

Percebemos que Carolina afirma para si mesmo, que está escrevendo o diário “em 

prol dos outros”, pois para ela, manifestar-se contra os problemas na favela, era uma forma de 

combater as mazelas sociais e a falta de recursos financeiros que traziam dificuldades de se ter 

o bem estar social, assim se todos lessem seu diário, consequentemente, isto, também atrairia 

a atenção do poder público para os problemas reais da sociedade. A convicção da escritora, 

em se reconhecer com um papel importante dentro da sua realidade social, nos mostra que 

“[...] Através do empoderamento se busca conscientemente quebrar, eliminar as relações de 

dominação que sustentam a pobreza e a tirania, ambas fontes de privação das liberdades 
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substantivas.[...]”. (ROMANO, 2002, p.12). Assim, para que se pudesse contestar a situação 

de pobreza que se encontravam os moradores da favela, Carolina usou a escrita em seu diário, 

para nos revelar que havia um domínio desfavorável sobre toda a estrutura que sustentava as 

ações que ocorriam dentro daquele meio social.  

Em se tratando da trajetória de Carolina, a busca pessoal pela autonomia e a luta 

por uma vida digna e com acesso à educação, saúde e moradia se torna mais do que um meio 

para lutar pela sobrevivência mediante as dificuldades na favela, ou seja, a escritora não tinha 

muita escolha a não ser se tornar uma pessoa dona de seu próprio destino, deste modo seu 

empoderamento pode ser verificado no trecho de 27 de julho de 1955: “[...] É que estou 

escrevendo um livro, para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair 

da favela. [...].” (JESUS, 1995, p. 25).  

Carolina se empoderou da informação ao raciocinar que escrever um livro seria 

para ela uma forma de sair da condição de pobreza que se encontrava, e isto lhe conferia 

também uma autonomia para acreditar que através da escrita, seu desejo de ter uma moradia 

digna poderia ser também concretizado. O empoderamento segundo Iorio (2002, p.25): 

[...] deve levar a processos de mudança a nível individual, não apenas em termos de 

controle de recursos, mas também em termos de uma maior autonomia e autoridade 

sobre as decisões que têm influência sobre a própria vida. 

 

Sendo uma mulher negra e periférica, a escritora buscava também sair da 

condição nas quais muitas pessoas se encontravam na favela, o analfabetismo, pois era algo 

que atingia desde as crianças até os adultos, e por muitas vezes, Carolina se indignava com o 

fato de os moradores não terem o mesmo senso crítico que o dela para buscarem seus direitos 

por meio das palavras, como ela demonstrava em seu diário, no qual questionava o poder 

público e a sociedade sobre as diferenças sociais que existiam entre a favela e a cidade 

grande.  

Por isso, para alguns movimentos sociais nos anos 60, a escrita de Carolina 

representava também a voz daqueles que eram oprimidos dos processos participativos da 

sociedade, pois o fato dela ser mulher, negra, mãe solteira, pobre, semi-analfabeta, migrante, 

favelada, chefe de família e catadora de lixo, davam a ela a legitimidade para denunciar as 

condições que os oprimidos vivenciavam. (MIRANDA, 2010). 

Ora, de fato, a escrita periférica de Carolina em Quarto de despejo, demonstra que 

o empoderamento, foi fator decisivo para que sua vida fosse transformada em todos os 

sentidos, já que ela levou em consideração que poderia ter melhores condições de vida, pois, 

ela enxergava a si mesma como uma pessoa diferenciada dos demais moradores da favela que 
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não sabiam ler nem escrever, e isto levou a desejar ser ouvida pelos demais setores da 

sociedade que desconheciam os sofrimentos dos moradores, por isto, com raiva, por conta do 

descaso do poder público, na passagem de 20 de maio de 1958 ela escreveu: “[...]...Os 

políticos sabem que eu sou poetisa. E que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo 

oprimido.” (JESUS, 1995, p.35). 

Neste sentindo, Carolina, assume para si mesmo, o papel de uma mulher 

empoderada, quando se vê como um indivíduo que pode fazer a diferença em sua 

comunidade, assim para Villacorta e Rodriguez (2002), o empoderamento se torna um 

processo interno, que diz respeito à autoestima e auto-percepção, e um processo externo, onde 

o meio pode influenciar a sua volta. 

No empoderamento o indivíduo deve se enxergar como alguém capaz de transpor 

suas barreiras internas (psicológica, intelectual ou afetiva) e seus limites, ou seja, ter 

autoconfiança e espírito de liderança que possa levá-lo a atuar em favor de si mesmo e 

também de outros indivíduos.   

Ainda na questão do empoderamento de Carolina, embora ela estivesse em uma 

situação de extrema miséria e desigualdade social, que muitas vezes fazia sentir incapacitada 

diante das condições que eram impostas pela pobreza e a falta de trabalho digno, a escritora 

conseguia mesmo assim, acreditar que era possível com a escrita de seu diário, evoluir para 

algo melhor, e isto lhe dava autoconfiança para acreditar que a única forma dela sair da 

miséria, era se empoderando das palavras que escrevia em seu diário, na tentativa de 

denunciar toda uma realidade social, fazendo questão de ressaltar que era uma pessoa capaz 

de conquistar grandes passos, inclusive escrever letras de músicas e poesias. Embora sua 

negritude fosse para alguns, uma barreira para ascender no mundo da literatura, mas isso não 

deixou a autora se abater, por isso no dia 20 de julho de 1955 ela descreve como alguns 

moradores a percebem e como o fato de escrever e ler a diferencia dos demais: “[...] Aqui, 

todas impricam(sic) comigo. Dizem que falo muito bem. Que sei atrair os homens.(...) 

Quando fico nervosa não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento 

no quintal e escrevo.” (JESUS, 1995, p. 19) 

O que se percebe, é que Carolina despertava certo descontentamento por parte de 

alguns moradores, que a consideravam uma pessoa diferenciada dos demais, e poderia trazer 

problemas por retratar a vida dos favelados de forma tão real, porém Carolina se via como 

uma espécie de porta voz dos problemas sociais que ocorriam com a vida de pobreza, e por 

saber ler e escrever, ela se considerava empoderada o suficiente para contribuir com as 

informações sobre os aspectos que causavam indignação aos seus olhos, neste caso, conforme 
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Baquero (2012), o empoderamento individual de Carolina, aumentou a capacidade dela se 

sentir influente nos processos que determinaram sua vida, ou seja, a escritora se considerava 

bastante influente nas decisões da favela, a ponto de que ao escrever sobre o cotidiano, ela 

sabia apontar quais os problemas que mais afligiam os moradores, como a fome, a violência e 

a falta de emprego e, sobretudo a falta de moradia digna. 

 O empoderamento individual de Carolina pode ser encontrado em diversas 

passagens de seu diário, pois sendo uma mulher que teve acesso a pouca educação, e mãe de 

três filhos, ela buscava prover alimentação, educação e moradia, e soube reconhecer que seu 

poder de lutar para ser uma escritora e conseguir sair da favela, a transformava em uma 

mulher empoderada, dona de si mesmo e de suas próprias ideias, por isso ela se apropria de 

todos os elementos que a fizeram enxergar suas virtudes e suas fraquezas. Em 15 de julho de 

1955 ela escreve sobre a sua vida como dona de casa e mãe que trabalhava para sustentar seus 

três filhos, além de precisar saber lidar com preços de alimentos e a falta de dinheiro para 

suprir todas as necessidades essenciais para o seu dia a dia, dentre elas, a fome. 

[...] Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então eu lavei 3 litros e troquei com o 

Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. 

Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de 

açucar(sic) e seis cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. [...].(JESUS, 1995, 
p.9). 

 

Neste caso, podemos verificar como uma pessoa se empoderou de informações 

necessárias a respeito do uso do dinheiro. Carolina tinha consciência de que para lidar com a 

questão financeira, o seu trabalho como catadora de lixo era necessário, para que enfim, 

pudesse arcar com os custos financeiros em sua vida, principalmente em relação à falta de 

alimentos. Portanto, Baquero (2012, p.176), concorda que, “[...] No nível individual, 

empoderamento refere-se à habilidade das pessoas de ganharem conhecimento e controle 

sobre forças pessoais, para agir na direção de melhoria de sua situação de vida.” Ou seja, este 

controle sobre as forças pessoais, que se exercia em Carolina, era o trabalho de catadora, 

como uma luta diária para que a escritora fosse atrás de seus principais ideias, buscando não 

desanimar em meio às adversidades que surgiram ao longo de seu caminho.  

Sendo uma mulher negra e mão solteira, a vida de Carolina passou por diversas 

situações, em que era necessário ela ter um cuidado consigo mesma, ou seja, suas atitudes 

frente às situações vividas na pobreza refletiam o seu autoconhecimento sobre a importância 

de seu papel na sociedade. Por isso, é necessário observar que a escritora fazia questão de se 

dizer uma mulher independente financeiramente a ponto de ser a provedora de seus filhos, 

embora o pai de Vera Eunice de vez em quando ajudasse financeiramente a filha. A 
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autoestima de Carolina como mulher negra oscilava de acordo com as situações, mas em 

grande parte, ela se mostrava uma mulher decidida em suas atitudes, a ponto de falar várias 

vezes que não precisava de um homem para se sentir completa. Parte desta sua personalidade 

se atribui também a sua mãe que a educou para ser professora, contudo, Carolina não 

completou os estudos e teve que trabalhar desde cedo para se sustentar.  

Assim, observam-se estes traços de sua personalidade no trecho de 18 de julho de 

1955 quando ela escreve: “[...] Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas dois anos de grupo 

escolar, mas procurei formar o meu carater (sic). [...].” (JESUS, 1995, p.13). Em 23 de julho 

de 1955 Carolina tem um diálogo com um vizinho que a indaga sobre o que ela está 

escrevendo: “[...] Quiz(sic) saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. [....] Nunca vi 

uma preta gostar tanto de livros como você. Todos tem um ideal. O meu é gostar de ler.[...].” 

(JESUS, 1995, p.23). Em 27 de julho de 1955, ela justifica o porquê de não manter um 

relacionamento estável com alguém, “[...] é que estou escrevendo um livro para vendê-lo. 

Viso com este dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Não tenho tempo para ir 

na(sic) casa de ninguém.[...]”(JESUS, 1995, p. 25). Quando Carolina revela que além da 

escrita do diário, possui outros dons artísticos, percebemos a sua capacidade de acreditar em 

si mesma e nas suas estratégias para buscar transpor as barreiras intelectuais que a impediam 

de projetar um futuro promissor, assim em 16 de junho de 1958, ela revela: “[...] Eu escrevia 

peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondia-me(sic): É pena você ser preta. 

Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rustico(sic).(JESUS, 1995, 

p.58).  

Com estes aspectos em sua personalidade, Carolina se empoderou de tal forma, 

que acreditava ser possível que a publicação de seu diário transformasse sua realidade no 

âmbito pessoal, social e financeiro. Por isto, para Valoura (2011) na noção freiriana, o 

empoderamento é a conquista da liberdade pelas pessoas que têm estado subordinadas a uma 

posição de dependência econômica ou física. Portanto, valendo-se de sua autonomia para 

decidir o que era viável para a sua vida, Carolina enfrentava as situações sem deixar de 

enxergar a si mesma como uma pessoa consciente de sua capacidade intelectual e de suas 

aptidões sociais que lhe davam a consciência de que sua vida poderia ser modificada, a partir 

da conquista de sua liberdade de pensamento. 

Na categoria protagonismo social, buscamos identificar o protagonismo de 

Carolina na favela, e se ela contribuiu para a melhoria de sua realidade social, assim a 

escritora nos mostra o que é ser uma pessoa consciente de seu poder de influenciar nos 

processos decisórios da favela, e que neste caso, Carolina, não só se envolvia como também 
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de certa forma chegou a aconselhar outros moradores a também se empoderar de informações 

que poderiam ajudá-los a refletir sobre seu papel na favela, o que nos leva a acreditar que a 

escritora teve indícios de protagonismo social.  

Sua postura conciliadora, em muitas vezes evitava que brigas na favela pudessem 

extrapolar o limite do bom senso e da falta de ética, embora nem sempre ela pudesse evitar 

certas situações, sem o apoio do poder público. Assim, em 20 de julho de 1955, ela trava um 

diálogo com um morador (senhor Ismael), que ameaça com uma faca outros dois moradores 

(Binidito e Miguel), por conta de uma briga quando estava embriagado. Assim, na tentativa de 

fazer uma conciliação e apontar soluções para que ele desista do confronto ela escreveu: “[...] 

Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não trás vantagens a ninguém(sic), apenas deturpa a 

vida. [...]”(JESUS, 1995, p.18). Neste momento, Carolina se empodera das informações que 

obteve, visto que o álcool na favela era algo presente no dia a dia dos moradores, fazendo com 

que ela muitas vezes visse situações de sofrimento das famílias, assim como a degradação 

física e moral das pessoas que tinham este vício, por isso, na medida em que ela tinha acesso 

às informações sobre saúde, e as consequências do alcoolismo, ela soube influenciar nas 

situações em que alguns não tinham o domínio sobre suas próprias fraquezas e limitações. 

Neste fato, Carolina contribuiu com os moradores da favela através do protagonismo social, 

que ocorre quando exerce uma influência nas tomadas de decisões que auxiliam um indivíduo 

ou uma comunidade. (FARIAS; COSTA, 2017).  

Ainda na categoria protagonismo social podemos perceber que Carolina assumia o 

papel de uma pessoa que buscava na política, uma forma de lutar pelos seus direitos, e tentava 

influenciar nas decisões que ocorriam na favela, e com base nas propostas que os políticos 

faziam para que os moradores pudessem ter acesso aos direitos sociais, sua conduta era de 

sempre questionar a forma de se fazer política e a falta de benefícios para a população mais 

carente.  

Por isso, até mesmo alguns políticos reconheciam que ela se destacava de outros 

moradores, e tratavam de se aproximar dela, no intuito de conquistar apoio político, assim em 

alguns trechos percebemos uma Carolina questionadora e capaz de denunciar o sofrimento 

dos favelados através de sua escrita. Em 19 de maio de 1958 ela descreve o seguinte sobre sua 

aproximação com políticos: “[...] Lavei o assoalho porque estou esperado a visita de um 

futuro deputado e ele quer que eu faça uns discursos para ele. Ele disse que pretende conhecer 

a favela, que se for eleito há de abolir as favelas. [...]” (JESUS, 1995, p. 30). No dia 5 de 

junho de 1958, ela mostra toda a sua indignação ao visitar a Assembleia de São Paulo: 
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[...] Mas eu já observei os nossos políticos para observá-los fui na Assembleia. A 

sucursal do Purgatorio, porque a matriz é a sede do Serviço Social, no palacio(sic) 

do Governo. Foi lá que eu vi o ranger de dentes. Vi os pobres sair chorando. E as 

lagrimas (sic) dos pobres comove os poetas. Não comove os poetas de salão. Mas os 

poetas do lixo, os idealistas das favelas, um expectador que assiste e observa as 

trajedias(sic) que os políticos(sic) representam em relação ao povo. [...].(JESUS, 

1958, p. 47). 

 

Podemos verificar que há toda uma construção de narrativa da escritora, para 

mostrar que ela tem acesso à Assembleia e assiste aos moradores reivindicando seus direitos, 

mas que nem sempre eles são atendidos. A solução que Carolina encontrava era denunciar 

através da escrita o sofrimento dos moradores da favela, e isto lhe assegura seu poder de levar 

a informação aos mais necessitados e contribuir para a melhoria do entendimento sobre o 

papel da política. Além do mais, Carolina enfatiza o fato dela ser poeta dos pobres, que estava 

pronta para acolher suas dores e aflições através da palavra escrita. Já na passagem do dia 13 

de junho de 1958, ela tem uma ação, que, de certa forma demonstra, o que protagonismo 

social pode produzir nos indivíduos, “[...] Hoje eu estou lendo. E li o crime do Deputado de 

Recife, Nei Maranhão, (...) li o jornal para as mulheres da favela ouvir. Elas ficaram 

revoltadas e começaram chingar(sic) o assassino. E lhe rogar praga.[...].” (JESUS, 1995, 

p.54).  

Neste episódio, Carolina cumpre o papel de repassar as informações aos 

moradores sobre os fatos que eram noticiados sobre a sociedade, e a confiança de que a 

escritora pudesse ler as informações sobre diversos assuntos se configurava uma relação de 

solidariedade entre ela e os moradores. Portanto, levando em consideração estes trechos do 

diário de Carolina, o protagonismo social, segundo Vetter (2018) se configura como uma ação 

em que o indivíduo se apropria das informações (acessa, interpreta, questiona e ressignifica), 

transformando em conhecimentos para lutar por direitos que beneficiem à sua comunidade, ou 

seja, o sujeito se empodera destas informações necessárias que irão trazer o conhecimento 

para transformar a sua realidade social. Este é o caso de Carolina que se preocupou em 

informar aos moradores o que a notícia do jornal trazia principalmente para aqueles que não 

sabiam ler.  

Seguindo a questão do protagonismo social em sua vida, Carolina, conversa com 

um morador a respeito da possível publicação de seu diário, pois para ela a dificuldade em 

conseguir uma editora que se dispusesse a editá-lo, se dava pelo fato de que era pobre e não 

tinha recursos. Porém, como ela tinha certeza de que de alguma forma sua história seria lida, 

chegou até mesmo a pensar em publicá-lo fora do país, assim em 5 de novembro de 1958, ela 

conversa com um morador a respeito de sua ideia,  
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[...] Quando cheguei no ponto de onibus(sic) encontrei o Toninho da Dona Adelaide. 

Ele trabalha na Livraria Saraiva. Disse-lhe: 

 Pois é, Toninho, os editores do Brasil não imprime o que escrevo porque sou 
pobre e não tenho dinheiro para pagar. Por isso eu vou enviar o meu livro para os 

Estados Unidos. Ele deu-me vários endereços de editoras que eu devia procurar. 

(JESUS, 1955, p. 117).  

 

Como observamos no trecho acima, Carolina reconhecia em si qualidades que a 

fizeram buscar atingir seus objetivos como escritora e mudar sua visão acerca da realidade 

que a cercava, isso significa colocar em prática o protagonismo social que, conforme Farias e 

Costa (2017, p.3) “tende a colocar o sujeito como o principal transformador de sua própria 

realidade social.”   

No trecho escrito em 27 de novembro de 1958, sobre a educação de seus filhos, 

ela se mostra animada e confiante em relação ao futuro deles “[...] Eu estou contente com os 

meus filhos alfabetizados. Compreendem tudo. O José Carlos disse-me que vai ser um 

homem distinto e que eu vou tratá-lo de seu José. Já tem pretensões: quer residir em 

alvenaria.” (JESUS, 1995, p.123). No decorrer do diário, se observa que a escritora sempre 

menciona o fato de seus filhos, apesar de viverem na favela, frequentarem a escola, pois, isto 

era algo que ela fazia questão de destacar na vida de seus filhos, assim o acesso a uma vida 

longe das ruas, da violência e, sobretudo da exclusão social, eram condições necessárias para 

uma realidade digna. Assim, os poucos anos de estudo proporcionaram à Carolina que se 

apropriasse de informações que contribuíram para o empoderamento da educação de seus 

filhos, com isto, podemos dizer que: 

[...] O protagonismo social está relacionado ao ato de empoderar, que é transformar 

a si mesmo e aos outros em protagonistas, é sair de uma condição de sujeição, é 

livrar-se do fardo de estar sujeito a uma subjetividade imposta que dita quem você é 

e como deve agir [...]. (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE 

GOIÁS, 2014, não paginado). 

 

Com o aparecimento do repórter Audálio Dantas para fazer uma reportagem a 

respeito da situação das favelas, Carolina consegue colocar em prática seu plano para a 

publicação do diário em 1960.  Antes, no ano de 1959, o repórter publica a história de 

Carolina na revista o Cruzeiro (Anexo A), assim a escritora vê seu mundo se transformar, a 

partir daquele momento, então, em 10 de junho de 1959, ela descreve a sensação de ter enfim, 

sua história lida, por todos que não conheciam os dilemas sociais da favela.  

[...] Li o artigo e sorri... Pensei no repórter e pretendo agradecê-lo.(...) Troquei 

roupas e fui na cidade receber o dinheiro da Vera. Na cidade eu disse para os 

jornaleiros que a reportagem O Cruzeiro (grifo do autor) era minha. (...) Fui receber 

o dinheiro e avisei o tesoureiro que estava no O Cruzeiro. [...]. (JESUS, 1995, 

p.150). 
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A repercussão da matéria na revista O Cruzeiro do ano de 1959, sobre sua visão 

da favela teve um enorme sucesso, o que levou no ano seguinte, o repórter Audálio a buscar 

uma editora que pudesse publicar sua história em formato de livro, neste caso, a Livraria 

Francisco Alves cumpriu esta missão. No ano de 1958, Audálio chegou a também publicar no 

Jornal do Grupo Folha de São Paulo trechos do diário. Seus vizinhos ficaram sem acreditar e 

alguns deles tiveram uma reação de raiva, por estarem sendo descritos no livro, outros, porém, 

se agradaram com a notícia de que finalmente, a sociedade e o poder público conheceriam a 

realidade das favelas de São Paulo e as consequências da falta de um planejamento urbano na 

cidade. Sua publicação chegou a trazer discussões no âmbito da política também, visto que na 

época, a repercussão em jornais mostrava a reação das pessoas ao descobrirem o estado de 

miséria que vivia Carolina, neste período surgiram alguns movimentos como o MUD, com 

intuito de acabar com as favelas e dar acesso à moradia digna, educação e saúde para todos. 

Diante dessas análises, podemos afirmar que no protagonismo social (Bitencourt, 2008) o 

sujeito tem a possibilidade de se desenvolver como pessoa e ator social, exercendo uma 

cidadania em nível pessoal, grupal e social. 

É importante entender que, o protagonismo social do indivíduo só pode se dá por 

completo, quando o sujeito se apropria de informações, que vão mudar seu destino, pois ele 

pode se reconhecer um sujeito que é capaz de alterar toda uma estrutura na sociedade para que 

os grupos ou comunidades possam se empoderarem de sua forma de tomar decisões que 

exigem a participação efetiva de todos, visando a construção de uma política que promova a 

igualdade social.  

Portanto, visto que, a atuação de Carolina diante das dificuldades relacionadas à 

pobreza e à fome foram impulsionadores para transformar sua forma de pensar e agir, ela 

conseguiu criar motivos para se libertar do pensamento que aprisiona os que estão em 

situação de vulnerabilidade social, proporcionando a luta em defesa de seus direitos e de sua 

comunidade. O protagonismo social gera nos indivíduos a aceitação de si como um agente 

que pode transformar e ressignificar o papel do indivíduo como protagonista na sociedade.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a busca do conhecimento, o homem aprendeu a desenvolver novas formas de 

pensar seu papel na sociedade, incluindo o uso das novas tecnologias para obter o máximo de 

aproveitamento do tempo e dos recursos financeiros. Em contraste com tudo isso, a 

desigualdade social que atinge a todos os países do mundo, porém, afetando mais os países da 

América do Sul e do Continente Africano, despertou questionamentos de como a informação 

pode ser fator essencial para lidar com diversas situações, se àqueles que precisam dela como 

ferramenta para sua emancipação social, não a utilizam de forma adequada?  

Neste sentido, verificamos que a trajetória de Carolina, percorreu grandes 

obstáculos até se tornar um fenômeno da cultura periférica que surge em meio à pobreza e a 

falta de políticas de acesso a uma moradia com condições dignas. Sua apropriação da 

informação se deu através da leitura e da escrita e se deve também ao ambiente familiar de 

Carolina, onde era de costume ouvir as histórias de seu avô, a respeito de seus antepassados e 

discuti-las com o intuito de se debater os contrastes sociais vividos por ela e sua família. 

Assim, buscando se libertar do fardo da pobreza, ela passou a idealizar nos livros, o refúgio 

para transpor os limites intelectuais que afetavam a maioria dos moradores que viviam na 

favela, estudou até o segundo ano do primário devido a necessidade de se trabalhar logo cedo, 

mas não deixou de se empoderar de sua vida afetiva, financeira e social.  

Com uma personalidade forte e muitas vezes incompreendida, o protagonismo 

social de Carolina, talvez tenha se dado mais após a sua morte, do que em vida, visto que 

trouxe à tona discursos sobre sua vida no âmbito acadêmico e social, principalmente pelos 

movimentos negro e feminista. Mas sua fala nem sempre agradava a todos, pois seus 

discursos também eram vistos de forma contraditória pelos setores políticos, que tentavam a 

todo custo utilizá-la como uma aliada na busca de votos para o governo.  

O movimento negro (Anexo B) no Brasil chegou a homenageá-la como um 

símbolo de libertação e esperança para os negros, houve também o título de cidadã paulistana 

e a homenagem da Academia Paulista de Letras, para desespero de alguns autores que não a 

consideravam uma escritora. A Assembleia de São Paulo chegou a criar uma comissão para 

extinguir as favelas, tendo como um de seus membros a própria Carolina. O diário da 

escritora reflete uma realidade que ainda continua sendo reproduzida nas periferias brasileiras, 

onde o preconceito racial, a desigualdade de gênero, a violência e a falta de políticas públicas, 

são fatores que ainda impedem o desenvolvimento pleno da cidadania.  
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Sob esta ótica, podemos enxergar que Carolina, não só soube transpor estas 

barreiras através do seu protagonismo dentro da favela, como também fomentou as discussões 

a respeito do papel da informação na vida do indivíduo, sobre quais as principais formas de se 

conquistar autonomia e qual a importância de se ter acesso à educação para se formar um 

senso crítico.  

Angela Davis
15

, filósofa e ativista do movimento negro nos Estados Unidos 

chegou a citar a importância de Carolina nas discussões sobre a fome. No Brasil, o jornalista 

Tom Farias
16

 lançou uma biografia sobre Carolina, e afirmou que ela é a única autora negra 

mais vendida no Brasil até hoje. Outro passo importante para que o diário de Carolina se 

tornasse uma fonte sobre o estudo do protagonismo social, foi a adoção de seu livro Quarto de 

despejo, como leitura obrigatória para o vestibular em duas universidades
17

 importantes no 

Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), o que nos mostra a importância da autora para a discussão dos temas 

sociais dentro do ambiente universitário e na sociedade.  

Para futuras pesquisas a respeito de Carolina recomendamos o livro dos autores 

Meihy e Levine, da editora UFRJ(Universidade Federal do Rio de Janeiro), do ano de 1994, 

nele os autores fizeram um estudo sistemático dando uma visão sobre a ascensão e o declínio 

de Carolina após o lançamento da obra Quarto de despejo, um sobre o olhar de um americano 

e o outro sobre o olhar de um brasileiro, há também relatos neste mesmo livro com os 

depoimentos dos dois filhos de Carolina(Vera Eunice e José Carlos) e vizinhos que 

conviveram com a escritora, mostrando as diversas facetas de sua personalidade.  

Na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional há diversas notícias de jornais da 

época que relataram os passos de Carolina desde a publicação de sua obra até homenagens à 

escritora. Outro livro importante e já mais atualizado é o do jornalista e crítico literário Tom 

Farias que lançou uma biografia sobre a escritora no ano de 2014, pela editora Malê, embora 

não se tenha utilizado nesta pesquisa, a biografia traz textos inéditos descobertos por Tom 

Farias. Outro fator essencial para uma pesquisa sobre Carolina são os documentários a 

respeito da escritora, alguns deles disponíveis na plataforma do Youtube.  

                                                
15 ALVES, Alê. Angela Davis: “Quando a mulher negra se movimenta , toda estrutura da sociedade se 

movimenta com ela.”. El País, Salvador, 21 jul. 2017. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/27/politica/1501114503_610956.html.>. Acesso em: 27 maio 2019. 
16

 MARIA, Laura. ‘A favela contada de dentro. O Tempo, 27 mar. 2018. Disponível em: < 
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No quesito imagens, o Arquivo Público de Sacramento, em Minas Gerais também 

conserva vários documentos da autora com imagens da época em que ela viveu e de sua 

trajetória. A escritora também chegou a publicar outros livros, após Quarto de despejo, 

embora não tenham obtido o mesmo sucesso de seu primeiro livro, um de seus títulos é o 

chamado Casa de Alvenaria (1961), que trata da de sua vida fora da favela, o que é 

interessante para analisarmos as diferenças entre a cidade e favela. A Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) no ano de 2014 também chegou a receber uma coleção microfilmada 

com manuscritos de Carolina.  

Os estudos sobre Carolina nas áreas das Letras e na Sociologia também estão bem 

avançados sobre a autora, sobretudo com publicações em teses e dissertações, pois a história 

de uma mulher de periferia que conseguiu transpor as barreiras do racismo e do preconceito 

social, não a impediram de manifestar suas lutas através da escrita e da leitura de mundo que 

ela fazia.  

Nos Estados Unidos há vários documentos localizados principalmente na Library 

of Congress, sobretudo, porque nos estudos sobre os movimentos sociais negro nas décadas 

de 50 e 60, a autora é bastante mencionada como um exemplo de empoderamento negro na 

América Latina.  

Há também o Instituto Moreira Sales no Brasil, que possui um acervo com 

conteúdo multimídia, onde em 2014, ano de centenário da morte de Carolina, houve a 

exibição de um documentário produzido pela Alemanha que foi proibido durante a ditadura 

no Brasil, o conteúdo mostra a escritora falando sobre a realidade das favelas no Brasil.  

Esta discussão em torno de Carolina pode ser inserida dentro da Biblioteconomia, 

que tem como uma de suas principais atribuições, despertar no leitor a consciência de seu 

papel na sociedade, contribuindo para que o indivíduo tenha autonomia para escolher as 

informações necessárias para a sua formação intelectual, pois, há pessoas sem escolarização 

que fazem o diferencial na sociedade, se utilizando de uma maneira particular de ler o mundo 

e a área da Biblioteconomia, por vezes não observa esse público e não o valoriza.  

O exemplo da escritora contribui para aprendizagem daqueles que buscam se 

espelhar em histórias que retratam a realidade social e com elas podem obter ajuda na busca 

de soluções para o seu dia a dia, neste caso, a escritora tinha habilidades informacionais que a 

levaram a se apropriar da informação e se empoderar na busca de um protagonismo social em 

sua vida. Outro fator importante, é que a Biblioteconomia pode trabalhar os aspectos sociais 

fora do ambiente das bibliotecas mesmo para quem não é letrado, assim, o bibliotecário pode 



71 

 

oferecer serviços e ações, para que estes usuários se empoderem das informações que faça um 

diferencial em suas vidas. 

Deste modo, a narrativa de Carolina trouxe relevantes discussões, onde o papel da 

mulher negra da periferia se torna peça fundamental para entender os dilemas das políticas 

sociais no Brasil, tal como sua história também serve de instrumento para construir um 

ambiente de discussões sociais na biblioteca, que precisa constantemente aproximar o usuário 

e a informação no fortalecimento de diálogos construtivos. Portanto, na Biblioteconomia, a 

apropriação da informação nos mostra que o sujeito não precisa ser escolarizado para se 

empoderar das informações necessárias que o levem a atingir o protagonismo social, em sua 

comunidade ou em um ambiente escolar, pois ele pode desenvolver novas formas de dialogar 

com as demandas que surgem na sociedade. 

Em vista disso, o bibliotecário pode contribuir para ampliar o seu espaço da 

atuação profissional não só no meio acadêmico, mas também em locais cujo acesso à 

informação se torna mais difícil devido às condições sociais de vida dos sujeitos, e a história 

de Carolina nos mostra a importância da necessidade da Biblioteconomia não negligenciar o 

valor da informação que pode vir a resultar no empoderamento e protagonismo social do 

indivíduo, e ampliar os debates sobre a cidadania e o acesso a um conhecimento democrático 

na sociedade da informação.  
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ANEXO A- REPORTAGEM DA REVISTA O CRUZEIRO (1959) 

  

                             

Fonte: Audálio Dantas18  
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    ANEXO B- LANÇAMENTO DO LIVRO QUARTO DE DESPEJO NA LIVRARIA  

FRANCISCO ALVES (1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Jornal Correio Paulistano (20/08/1960)19 
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ANEXO C- TÍTULO DE CIDADÃ PAULISTANA À CAROLINA DE JESUS 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: Jornal Correio Paulistano(27/09/1961)
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ANEXO D- MOVIMENTO CULTURAL DO NEGRO HOMENAGEIA CAROLINA                           

 

Fonte: Diário da Noite(SP) (22/08/1960)21 
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