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Na Palma da Mão: Intimidade e Espetáculo em Carolina Maria de
Jesus.
O projeto se volta para o exame dos cadernos manuscritos por Carolina
Maria de Jesus, sob a guarda da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
em versão microfilmada. Em franco contraste com a edição do material
que notabilizou a escritora em 1960, o material favorece estudos
comparativistas e interdisciplinares provocantes aos nossos dias,
desvelando poética e literatura inéditas ou com restrita circulação.

Introdução
Na crônica “A Mineira Calada” de Clarice
Lispetor, a narradora comenta de sua
empregada Aninha, mineira de voz abafada.
Carolina Mª de Jesus, curiosamente também
mineira, e por um período empregada
doméstica, foi silenciada na interdição de seus
poemas, contos, romances e peças de teatro.

Materiais e Métodos
A crônica clariceana, publicada depois
em A Descoberta do Mundo em forma de diário,
e os diários de Carolina Maria de Jesus são
próximos no tempo e no gênero. Uma
abordagem comparativista entre os textos
enriquece os estudos literários.

“cada vez que vou chamar Aninha, só me ocorre chamar
”	
   é uma aparição muda.”(LISPECTOR, 1967)
Aparecida. É que ela
	
  
“Ela queria aparecer”, repete sua filha, em depoimentos
vários. Aparecer como personagem no mundo das letras”.
(MEIHY, 1996, p.22)
	
  

“A senhora escreve
livros?” Respondi um
pouco surpreendida
que sim[...]Fui
franca: disse- lhe que
ela não ia gostar de
meus livros porque
eles eram um pouco
complicados.(LISPEC

Eu disse: o meu sonho
é escrever! Responde o
branco: ela é louca.
O que as negras
devem fazer...
É ir pro tanque lavar
roupa. (JESUS, 1996)

TOR, 1967)

	
  

Resultados e Discussão
As aproximações entre Aninha de
Clarice, a própria Clarice e Carolina Maria de
Jesus são emblemas de seus espaços
simbólicos. Opõem quartos de despejo, como de
empregadas, às salas de visita, em espaços
fisicamente próximos e simbolicamente sem
comunicação.
A relação entre Aninha e Clarice é
hierárquica, e ao ser atravessada por
características de classe social e econômica,
expõe a subalternização de Aninha. A
identidade de Carolina, assim como a de
Aninha, é atravessada por perspectivas de raça,
no caso da primeira, e escolaridade, em ambos
os casos.
Aninha é “abafada”, “silenciada” aos
olhos de Clarice, sua patroa. Assim como
Carolina, que apesar de desejar “falar” não teve
livre trânsito nos gêneros literários. Sua fama foi
meteórica, enquanto Clarice permanece como
escritora consagrada após sua morte.
	
  

“No círculo oficial de nossa literatura, cabem só uns
poucos, geralmente brancos, muito frequentemente
homens”.(LAJOLO, 1996, p.41)

	
  

"O sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o
sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente
na obscuridade."(SPIVAK, 2010, p.67)
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