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RESUMO 
 
 
O propósito principal deste trabalho é analisar a produção literária Quarto de Despejo 

(1960) de autoria de Carolina de Jesus (1913-1977). A pesquisa visa identificar as visões 

de mundo da narradora/ personagem correspondente aos cenários econômicos, políticos e 

sociais reveladores do lugar que as mulheres negras ocupavam nos contextos e nos textos 

da época. Tendo como principal referencial teórico a produção Retrato do Colonizado 

Precedido pelo Retrato do Colonizador de Albert Memi, 1977. Esta dissertação está 

dividida em seis capítulos. Na introdução, capítulo um são apresentadas as motivações 

pessoais e acadêmicas para a realização da pesquisa, como aspectos da literatura brasileira. 

O segundo capítulo busca adequar a narrativa ao cânone literário. No terceiro capítulo são 

realizados os traços do perfil do opressor por meio da análise da produção literária Quarto 

de Despejo, buscando assim identificar as visões de mundo da narradora/ personagem. No 

quarto capítulo é abordado aspectos do  perfil do oprimido através da análise da produção 

literária Quarto de Despejo, tendo como mesmo propósito observar as leituras de mundo 

da narradora/ personagem. Já o quinto capítulo foi concebido para complementar o 

trabalho de análise do livro Quarto de Despejo através do estudo de partes da entrevista 

concedida por Vera Eunice, uma das personagens reais que compõe o texto. Nas 

considerações finais, capítulo seis  serão apresentados os questionamentos levantados com 

investigação acerca das visões de mundo correspondentes a um cenário econômico, polí

tico e social que revelam o lugar que mulheres negras ocupam nos contextos e nos textos 

através da análise de conteúdo.  

 

Palavras chave: narrativa, discursos, gênero, etnia, classe, política.  
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ABSTRACT 
 

 

This work analyses the book "Quarto de Despejo" (1960) written by Carolina de Jesus 

(1913 - 1977). Research identified narrator / character's world vision corresponding to 

economic, political and social scenarios that revealed the places black women would 

occupy in the context and in the texts from that period.Its main theoretical reference 

production Retrato do Colonizado Precedido pelo Retrato do Colonizador Albert Memi 

1977. This thesis is divided into 6 chapters. The introduction, first chapter presents 

personal and academic motivation to research, accompanied by pertinent aspects of 

Brazilian literature. The 2rd chapter then formats the narrative in relation to the literary 

canon.The 3nd chapter profiles the opressor through the analysis of the book Quarto de 

Despejo, thus identifying world vision from the narrator / character.The 4rd chapter brings 

the profile from the opressed through the analysis of the book Quarto de Despejo, also 

aiming to identify the world vision from the narrator / character. The 5th chapter 

compliments the analysis of the book Quarto de Despejo with an interview with Vera 

Eunice one of the real world characters in the text.The final 6 rd chapter remark present the 

questions raised during the research about the world vision corresponding to economical, 

political and social scenarios that reveal the places occupied by black women in the 

contexts and in the texts through content analysis.  

 

Keywords: narrative, discourse, gender, ethnics, classes, politics. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Nos porões fétidos da história  
Comi podridões. Endoideci. Adoeci. 

Atiraram-me ao mar do esquecimento 
Agarrei às âncoras passadas-presentes 

Cavalguei as ondas  
Desemboquei  
Rumo a vida. 

Mirian Alves (1986) 
 
 

1.1. Propostas e objetivos da Dissertação 
 

Esta dissertação tem como objetivo principal analisar a produção literária Quarto 

de Despejo (2007) de autoria de Carolina Maria de Jesus (1913-1977), buscando identificar 

as visões de mundo da narradora correspondentes aos cenários  econômico, político e 

social.  

Escritora nascida em Sacramento (MG) e falecida na cidade de São Paulo. Era 

moradora da favela do Canindé na capital paulista, em 1950, surpreendeu o meio literário 

com a publicação de seu diário livro, traduzido para 29 idiomas. 

Carolina de Jesus estudou até a segunda série do curso primário, em uma cidade 

pequena do interior de Minas Gerais e trabalhou como lavradora. Migrou para São Paulo, 

exerceu função de empregada doméstica e se manteve, na maior parte do tempo, como 

catadora de papel, ferros e estopa, Carolina era mãe solteira de três filhos pequenos. Sua 

história pessoal de miséria não impediu que alcançasse um sucesso extraordinário como 

escritora, ainda que pudesse gozar desse reconhecimento por diminuto espaço de tempo.  

A obra Quarto de Despejo narra o cotidiano de Carolina na segunda metade da dé

cada de 50 do século passado. Trata-se de uma narrativa autobiográfica, na qual descreve, 

através de um diário, sua vida como moradora da favela do Canindé1, perpassando por suas 

relações com os filhos, vizinhos e amigos. Desta forma, desponta-se outro objetivo: mapear 

                                                             
1 Canindé, bairro localizado na Cidade de São Paulo no distrito do Pari. Pelo bairro passam vias importantes, 
como a avenida Cruzeiro do Sul e a Marginal Tietê. Estes dados foram retirados de “fonte eletrônica”, 
remetendo-nos à referência bibliográfica completa no fim desta dissertação.  



12 

 

as principais reflexões e discursos da narradora acerca do seu cotidiano, tomando como 

lentes de análise as perspectivas de gênero2, classe e pertencimento étnico-racial.  

A escolha em analisar a primeira e mais conhecida produção da autora Carolina 

Maria de Jesus, Quarto de Despejo (1960) é porque esta teve projeção internacional no perí

odo em que foi publicada, em que pese ser - até os dias de hoje - pouco apontada na 

historiografia literária nacional. As outras sete produções são: Casa de Ladrillos (1962); 

Pedaços da Fome (1963) Provérbios (1963); Diário de Bitita (1986); Meu Estranho Diário 

(1996) e Antologia Pessoal (1996).  

  Talvez, nesta dissertação seja possível identificar a raiz do problema que deixa a 

produção literária de Carolina invisível na historiografia literária brasileira. Seria pelo fato da 

autora ser negra, pobre e fazer literatura a partir desse lugar?  

  O diário registra fatos importantes da vida social e política do Brasil. A escrita do 

texto se inicia em 1955 e termina em 1959. Quarto de Despejo elucida os acontecimentos 

do cotidiano de Carolina, durante cinco anos, com uma linguagem coloquial, marcada pela 

presença de escrita fora do padrão normativo, devido à sua formação educacional. 

  Carolina mostrou ao mundo o cotidiano de miséria, isto é, a realidade social 

brasileira vivenciada por ela, ao narrar suas memórias. Assim a escritora realiza uma 

reflexão acerca do lugar de fala do escritor (a) onde o mesmo (a) se apresenta e traça um 

novo olhar no que tange à realidade social brasileira. 

  Inúmeras vezes, a autora foi chamada de a favelada que escrevia. Esta expressão 

atesta ainda, a dificuldade de aceitação de um novo perfil de escritoras e narrativas muito 

diferentes das tradicionalmente aclamadas pelo cânone brasileiro. Carolina de Jesus como 

escritora que redimensionou seu lugar de fala, trouxe nova perspectiva estética em sua 

narrativa. Levando-se em conta que a escritora é retrato de um cotidiano ignorado e, ou 

quando é narrado, e por escritoras que não vivenciam tal realidade. 

  A sua segunda produção, chamada Casa de Ladrillos (1963), narra a passagem de 

Carolina, após o sucesso de sua primeira publicação Quarto de Despejo, para uma casa de 

alvenaria, demonstrando que a partir do sucesso de sua obra a mesma teve uma ascensão 

econômica e social. Especificamente, o texto demarca também os conflitos de classe 

                                                             
2 Gênero é um conceito formulado nos anos 1970 com profunda influência do pensamento feminista. Ele foi 
criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos 
e fêmeas na espécie humana, no entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. 
Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da 
anatomia de seus corpos. Estas informações se encontram na apostila Gênero e Diversidade na Escola na 
referência bibliográfica ao final do trabalho.  
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vivenciados pela autora neste novo lugar social. Abaixo podemos observar um trecho da 

produção Casa de Ladrillos; 

 
8 de mayo. ...Fui a la carneceria. Elegí un pedazo de carne. Tenía muchos 
nervios. Gracias a Dios hoy estoy en condiciones de eleger la carne que quiero. 
Miré los huesos que estaban en el mostrador y dije: 
- Usted decía que yo escribo y no gano ni para comer. Gracias a Dios voy a 
recibir 150.000 cruzeiros por un libro y voy a tener qué comer.  
Elegí otro pedazo de carne. Pagué 70 cruzeiros. Pensé en el periodista, el hombre 
que me ayudó en la hora más crítica de mi vida. Ahora yo hablo y soy oída. No 
soy más la negra sucia de la favela. (...) Fui a preparar el almuerzo. Hice salsa de 
tomates para los ravioles. Y puse mucho queso. Mis hijos comieran y dijeron que 
todo le gustaba mucho y gritaban: 
-!Viva! (JESUS, 1963, p. 12-13) 
 

  No período em que Carolina surge no cenário literário brasileiro, temos também as 

escritoras Cecília Meireles, Raquel de Queiroz e Lígia Fagundes Telles, todas já 

consagradas. No mesmo momento, surgem Nelida Pinõn, Clarice Lispector, Henriqueta 

Lisboa, Anajá Cardoso, Maria Alice Barroso (MEIHY, 1998, p.82-91). Dentre as produçõ

es brasileiras, o trabalho de Carolina chamará a atenção de escritoras(es) e demais 

intelectuais brasileiras (os) e estrangeiros (as), tal como é o caso de Jorge Amado, Roger 

Grénier, Nobuo Hamaguchi, Leonel Brizola, Alberto Moravia, David Saint Clair, Johanes 

Gerold e Eva Vatari. O período em que a escritora ganha visibilidade no cenário literário 

brasileiro e internacional foi marcante em sua trajetória. Contudo, o retorno financeiro que 

adquiriu não foi muito e por período curto. 

  Após a publicação do livro Quarto de Despejo, e o grande sucesso, a autora passa a 

ter dificuldades em publicar seus trabalhos posteriores. A autora relata isso no livro Casa 

de Ladrilhos como vemos abaixo: 

 
9 de mayo. ... Llegaron los periodistas. Dijeron que eran de “Globo”; lês mande 
entrar. Me preguntaron si yo había encontrado dificuldades para conseguir 
editor. Les dije que me había cansado de suplicarles a las editoriales del país, e 
entonces le pedí a la editorial de “selecciones” de Estados Unidos si querían 
publicar mis libros a cambio de casa y comida, e envie algunos manuscritos para 
que los leyeran. Pero me los devolveron (JESUS,1963, p.13). 

 

  Temos também o lançamento de seu novo livro Pedaços da Fome, no ano de 1963. 

A produção dará ao leitor um panorama da sociedade brasileira, através do olhar da 

personagem Maria Clara. Ela, tomada pela vontade de viver um grande amor, ilude-se ao 

acompanhar Paulo, que a engana, prometendo à mulher uma vida melhor na capital. Ao 

chegar à cidade grande, a personagem passa por inúmeras privações e humilhações. No 
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mesmo ano de 1963 em que Carolina publica Casa de Ladrillos e Pedaços da Fome também 

irá publicar o livro Provérbios.  

  Já no ano de 1986, após a morte de Carolina, é publicado o livro Diário de Bitita, que 

compõe, junto aos livros Quarto de Despejo e Casa de Ladrilhos, a trilogia de diários da 

escritora. O livro Diário de Bitita narra a infância da escritora na cidade de Sacramento, no 

estado de Minas Gerais, onde nasceu a narradora. O texto nos mostra, dentre outras coisas, a 

influência de seu avô em sua formação intelectual. Benedito M. da Silva tinha como dom a 

palavra e era a quem Carolina apelidou de “Sócrates Negro”. A autora aponta a importância 

do avô em sua trajetória literária, pois fora criada por ele e sua mãe. E através das histórias 

que Benedito contava levava a escritora ao universo desconhecido e instigante da imaginaçã

o.  

  Já no ano de 1996, há o lançamento do livro Carolina Maria de Jesus: Antologia 

Pessoal. Nesta produção, a escritora nos traz seu olhar perante o mundo através das poesias, 

tal como podemos verificar abaixo em um trecho do poema Sou feliz: 

 
Sou feliz 
 
No topo de uma colina 
Construí uma cabana 
De manhã surge a neblina 
Que a natureza promana.  
Quem seria nesta casinha 
Que é um verdadeiro primor 
Eu e a minha mãezinha 
A quem dedico o meu amor (...) 
 (JESUS, 1996, p. 101). 
 

 
  Apresentamos até este ponto do trabalho parte da produção literária de Carolina 

Maria de Jesus. O intuito foi de situar o leitor no que tange à trajetória literária da autora, 

oportunizando um contraponto de sua primeira narrativa com as produções posteriores. 

Tomar Quarto de despejo como objeto desta pesquisa também é devido à constatação do 

trato histórico que tem sido dado às produções de escritoras negras, subjugadas à margem 

do cânone literário, como afirma Silva (2010) a seguir: 

 

Reconhecer que produções literárias de mulheres negras ainda estão ausentes, 
consideravelmente, de inventários da ‘literatura feminina’, bem como de diversas 
instâncias acadêmicas, artísticas e culturais em torno da mulher e/na literatura. 
Posso inclusive concluir que seus postulados e proposições não atendem, 
satisfatoriamente, às demandas e vicissitudes da constituição de suas vozes literá
rias femininas negras. Essas constatações me levam a inferir que práticas de 
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apagamento da ‘escrita feminina’ também atinjam autoras negras e, talvez mais 
intensamente, uma vez que são agravadas pelas relações desiguais, inclusive do 
ponto de vista étnico- racial, e não apenas de gênero, muito presentes em redes e 
tradições literárias brasileiras (SILVA, 2010, p.24). 
 

Segundo Silva (2010) as produções literárias de mulheres negras são apartadas do 

conjunto considerado como produção feminina e/ou feministas e nos remetem à existência 

de desigualdade de gênero a partir da origem histórica, econômica e racial dessas mulheres 

produtoras de saberes. Destacam-se as relações de poder entre mulheres determinadas pelo 

“feitiche da brancura”. No domínio do senso comum, já é amplamente difundido que o 

padrão de conhecimento é masculino e branco.  

  Nesse contexto, as mulheres negras dos movimentos sociais brasileiros, para além 

dos eventos políticos que têm promovido, também inserem um novo olhar sobre a vivência 

da população negra. Todavia, ainda, são poucas as publicações em que a identidade da 

mulher negra é abordada como tema de estudo nas questões que tocam à sua pertença é

tnico-racial, de gênero e de classe no contexto da produção feminista. Fazendo, assim, com 

que se atente para as múltiplas combinações de signos existentes no feminismo, que se 

somam às identidades plurais. Logo, como destaca Silva: 

 
A “Literatura afro-feminina”, nessa perspectiva, é uma produção de 
autoria de mulheres negras que se constitui de temas femininos/ 
feministas negros comprometidos com estratégias políticas emancipató
rias e de alteridades, circunscrevendo narrações de negritudes 
femininas/feministas por elementos e segmentos de memórias ancestrais, de 
tradições e culturas africano-brasileiras, do passado histórico e de experiências 
vividas, positiva e negativamente, como mulheres negras. Por esse projeto literá
rio, figuram discursos estéticos inovadores e diferenciadores em que vozes literá
rias negras e femininas, destituídas de submissão, assenhoram- se da escrita para 
forjar uma estética textual em que se (re) inventam a si e a outros e se cantam 
repertórios e eventos histórico-culturais negros (SILVA, 2010, p.24). 

 

Assim, a literatura produzida por mulheres negras vem se transformando 

constantemente, por uma necessidade de novos paradigmas, que atendam às necessidades 

de nós, mulheres negras, que não vemos refletidas na narrativa canônica nacional a própria 

realidade. O esforço e as vitórias da população negra brasileira não diminuem o controle 

instaurado do cânone literário e dos intelectuais que o representam, deixando à margem 

produções literárias que refletem a realidade social brasileira a partir de outro ângulo 

prismático. Carolina de Jesus, dentre outras inúmeras autoras, ansiava falar, expor seus 

motivos e realidade. Desta forma, a voz escrita da autora promove uma transformação, 
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ainda em andamento na sociedade brasileira que aponta o pertencimento étnico racial, de 

classe e de gênero, em particular, no campo da literatura, como determinantes da 

visibilidade destas produções no cânone literário.  

Podemos dizer, se a literatura representa poder, este foi o mecanismo mais eficiente 

de colocar em prática, ou seja, em evidência, os problemas sociais que tanto assolam a 

realidade de mulheres negras. A literatura, assim, precisa ser ferramenta que contribua para 

a eliminação do sexismo3, racismo4. No imaginário social, a figura do escritor, ou melhor, 

“ser-escritor” é representado como pensador e criador. Talvez essas duas características 

atribuídas ao escritor fomentem a recusa do reconhecimento de escritoras e escritores 

negros. Vale à pena sublinhar: capacidade humana de criar e de pensar (FANON,1979). 

Atributos estes que Carolina de Jesus esbanja de forma elegante, levando a mentalidade 

racista, sexista e classista a contrariar, contestar, ou reconhecê-la de forma subalterna. Isto 

é, trata-se de uma forma de “inclusão excludente”, o que significa que Carolina não é 

considerada uma escritora unicamente, e sim, uma escritora negra. Neste caso, o termo 

negro possui a função de colocá-la em uma posição hierárquica inferior ao escritor branco 

(CLEAVER, 1971).  

A explicação mais corriqueira para o best-seller, ou melhor, para o redundante 

sucesso da obra de Carolina de Jesus (à época no Brasil) é atribuída à figura exótica, 

propagada pelo jornalista responsável em inserir a escritora no meio editorial na época 

Audálio Dantas, ou seja, ele a converteu na exceção que simboliza; logo, não ocorre o 

reconhecimento do valor literário de sua obra e, igualmente, da autora no país. Enquanto 

escritores brancos, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz, por exemplo, podem vir a 

abordar temas como a pobreza, porém, nunca serão classificados como exóticos pelos 

intelectuais brancos de classe média alta.  

Carolina, narrando sobre o cotidiano da miséria, transforma-se em exótica. Isto 

significa que, de maneira geral, a obra de um autor (a) branco(a) não é desvalorizada em 

virtude de sua pertença étnico-racial, enquanto que, para as escritoras(es) negras(os), tal 

                                                             
3 Sexismo é o comportamento preconceituoso, que  prescreve para homens e mulheres tratamentos 
diferenciados, de acordo com o gênero atribuído a cada pessoa. Estas informações se encontram na publicaçã
o Gênero e Diversidade na Escola na referência bibliográfica ao final do trabalho.  
4 O racismo se sustenta através de ideologia que se baseia em um suposto cientificismo que difunde a 
inferioridade biológica de determinados grupos ou indivíduos em relação a outros. Tal ideologia ainda se 
reforça com a suposta justificativa de que o comportamento destes indivíduos está ligado à genética. Jones 
(1973) vai classificar o racismo em três tipos: racismo individual, racismo institucional e racismo cultural. A 
fonte de informações se encontra na referência bibliográfica ao final do trabalho.  
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avaliação ocorre de modo contrário, ou seja, a sua pertença étnico-racial na maioria das 

vezes, é determinante para a desvalorização de sua obra e vida.  

  A falta de reconhecimento da escritora negra e do escritor negro  indica o não lugar 

dessas pessoas na literatura, esta mesma literatura que se autoproclama universal, ou no má

ximo nacional, com ambição universalista. Assim, como aponta a epistemologia feminista, 

a teoria pós-colonial e particularmente a própria literatura de Carolina de Jesus.  

 Já que produzir literatura sempre foi atribuído a pessoas vindas de classe alta e de 

origem racial branca, que estavam em posições econômicas e políticas de destaque.

 Porém quando se inverte a ordem de quem fala e de quem produz esta literatura, 

tem-se novas histórias, as histórias omitidas, mal vistas, dos vencidos, daquelas pessoas 

que, durante muito tempo, foram vistas como intelectualmente incapazes de contar a pró

pria história. Suas vozes foram silenciadas, pois as mesmas traziam as mazelas sociais que 

sofriam: o descaso, a pobreza, a corrupção, a desordem que não se equiparava com aquilo 

que se considerava literatura. Bhabha aponta abaixo; 

 
O discurso racista estereotípico, em seu momento colonial, inscreve uma forma 
de governabilidade que se baseia em uma cisão produtiva em uma constituição 
do saber e exercício do poder. Algumas de suas práticas reconhecem a diferença 
de raça, cultura e história como sendo elaborada por saberes estereotipados, 
teorias raciais, experiência colonial administrativa e sobre essa base, 
institucionalizada uma série de ideologias políticas e culturais que são 
preconceituosas, discriminatórias, vestigiais, arcaicas, ‘míticas’, e, o que é 
crucial, reconhecidas como tal ( BHABHA, 2007,p.127) 

 

Baseando-se em Bhabha, observamos que o discurso racista, sexista e classista 

brasileiro anula da sociedade, através de estigmas, figuras como Carolina de Jesus – que, 

ao momento que se lança como escritora, tem sua imagem automaticamente revestida de 

estigmas e estereótipos, construídos e sustentados ao longo dos anos e, revelados por meio 

de nomenclaturas dadas a ela tais como: a favelada que escrevia e também outras frases 

que desqualificam sua imagem e produção literária. Parafraseando Schopenhauer (2009) 

acreditamos que a autora pode ser considerada pensadora, tal como vemos a seguir: 

 
Os eruditos são aqueles que leram coisas nos livros, mas os pensadores, os gê
nios, os fachos de luz e promotores da espécie humana são aqueles que as leram 
diretamente no livro do mundo.  
A leitura não passa de um substituto do pensamento próprio. Trata-se de um 
modo de deixar que seus pensamentos sejam conduzidos em andadeiras por outra 
pessoa. Além disso, muitos livros servem apenas para mostrar quantos caminhos 
falsos existem e como uma pessoa pode ser extraviada se resolver segui- lo.  
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Mas aquele que é conduzido pelo gênio, ou seja, que pensa por si mesmo, que 
pensa por vontade própria, de modo autêntico, possui a bússola para encontrar o 
caminho certo (SCHOPENHAUER, 2009, p.42). 
 

Carolina ousou olhar o mundo com seus próprios olhos e utilizou os livros para 

estabelecer um diálogo crítico com os autores(as) do mesmo período.  

 

 

1.2. A narradora e a localização da produção literária: referencial teórico-metodoló
gico e perspectivas de análise. 

 

 

Para Goldmann, o papel do historiador; 

 
é distinguir no conjunto da obra o que está de acordo ou, inversamente oposto às 
ideias fundamentais do sistema, desvendar as inconsequências e contradições 
eventuais e também tentar descobrir nos epígonos, mais preocupados com o 
sistema do que com a verdade, as conclusões diante das quais o mestre recuará... 
Assim como, o que o historiador deve compreender não é apenas porque esse ou 
aquele filósofo deu essa ou aquela resposta a certos problemas, mas também – a 
questão não tem importância menor – por que ele ignorou totalmente outros 
problemas fundamentais referentes ao homem e ao universo 

(GOLDMAN,1979 p.62).  

  

 Esse autor acredita que a visão de mundo do escritor será sempre expressa, 

voluntariamente ou não, na sua produção. Se a literatura é, então, fortemente influenciada 

pela sociedade, deve-se considerar os fatores econômicos, as relações entre as classes 

sociais, as relações étnico-raciais e de gênero, para que se possa entender, também, as 

produções literárias, já que os verdadeiros valores humanos não se descolam desses 

contextos literários. 

 Para Goldman (1979 apud Pinto 1993, p.202) ainda nos diz que as consciências 

coletivas só existem a partir das consciências individuais, mas não são a soma destas. O 

termo consciência coletiva se tornou assim um tanto confuso, sendo substituído por 

"consciência de grupo" que especificou como: consciência familiar, consciência 

profissional, consciência de classe, consciência étnico-racial e de gênero. A consciência 

desenvolvida a partir de uma situação econômica, social e/ou étnica, vivenciada pelo indiví

duo ou grupo, gera uma visão de mundo entendida como um conjunto de aspirações, de 

sentimentos e de ideias que reúnem os membros de um grupo (mais frequentemente, de 

uma classe social) e os opõem aos outros grupos (1979). 
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 De acordo com Goldman, todos os indivíduos elaboram essa consciência de classe 

de maneira mais ou menos consciente e coerente, atingindo-a raramente, de forma integral, 

mas nem por isso deixam de ter consciência relativa. 

 
Só raramente, alguns indivíduos excepcionais atingem, ou pelo menos se 
aproximam da coerência integral. Na medida em que chegam a exprimi-la, no 
plano conceitual ou imaginativo, serão filósofos ou escritores, e suas obras serão 
tanto mais importantes quanto mais se aproximam da coerência esquemática de 
uma visão do mundo, quer dizer do máximo da consciência possível do grupo 
social que exprimem. Disso resulta que os indivíduos excepcionais exprimem a 
consciência coletiva melhor e de uma maneira mais precisa do que outros 
membros do grupo. A tomada de consciência varia de um homem a outro e só 
atinge seu máximo em alguns indivíduos (GOLDMANN, 1979, p.20).  

  

 Nesta dissertação algumas categorias serão exploradas, destacando-se a consciência e 

a identidade. Os autores que servirão de base sugerem que, de consciência, 

necessariamente, nem todos os indivíduos necessitam e podem tê-la. Todavia, seguindo 

Ciampa, afirmamos ser impossível alguém não possuir uma identidade, pois, segundo esse 

autor, “identidade” é História. Isto nos permite afirmar que não há personagens fora de 

uma história, “assim como não há História (ao menos história humana) sem personagens” 

(CIAMPA,1994,p.121). 

 

 

1.3. O preconceito racial  
 

O preconceito refere-se a um conceito preestabelecido sobre outra pessoa ou grupo. 

Tais ideias são chamadas de estereótipos. Para Jones (1973, p.3 apud Pinto1993, p.202), “o 

preconceito racial é uma atitude negativa, com relação a um grupo ou pessoa, baseando-se 

num processo de comparação social em que o grupo do indivíduo é considerado como 

ponto positivo de referência” O racismo se sustenta através de ideologia que se baseia em 

um suposto cientificismo que difunde a inferioridade biológica de determinados grupos ou 

indivíduos em relação a outros. Tal ideologia ainda se reforça com a suposta justificativa 

de que o comportamento destes indivíduos está ligado a genética.  

Jones (1973) classificou o racismo em três tipos: racismo individual, racismo 

institucional e racismo cultural. O racismo individual se refere a comportamento particular. 

O autor destaca que este tipo de racismo se aproxima do preconceito racial. O indivíduo 

racista crê que os indivíduos e grupos brancos são superiores aos negros, baseando-se nos 
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traços físicos e acreditando que esta é a justificativa do comportamento social, assim os 

aspectos morais e também intelectuais, supondo que esta é a base para o tratamento social 

inferior da pessoa negra. No que se refere ao racismo institucional, diz respeito à prática 

discriminatória nos setores de educação, trabalho, moradia, saúde, direito, economia e polí

tica. Tal racismo está ligado à institucionalização de crenças racistas individuais. O 

racismo cultural se baseia na suposta superioridade da cultura branca em relação à cultura 

negra realizando, assim, a desqualificação de toda e qualquer manifestação cultural negra, 

tal como estética, filosofia, religião, valores, etc. 

A discriminação étnico-racial se dá através do comportamento e ideologia racista. 

A definição de discriminação étnico-racial dialoga com a definição de racismo que, 

segundo Jones (1973, p.105), é o “resultado da transformação de preconceito racial e/ou 

etnocentrismo, através do exercício de poder contra um grupo racial definido como 

inferior, por indivíduos e instituições, com o apoio, intencional ou não, de toda a cultura.” 

Observa-se que a diferença entre os dois conceitos apresentados acima se refere à 

discriminação étnico- racial ser precedida por ações racializadas e intencionais, de forma 

que o racismo pode compor valores ideológicos partilhados na sociedade, sem ser 

explicitamente compartilhado. Um exemplo desta prática é através do sistema educacional, 

os livros didáticos que difundem tais ideologias de uma suposta inferioridade de etnia. 

Assim também como os professores (as) que dele participam, sendo ou não racistas.  

Este processo educacional revela que existe uma difusão e perpetuação do racismo 

não só na escola, mas também na universidade. Isto pode ser percebido, seja pela total ausê

ncia de alunos negros em alguns cursos, seja a ausência de professores negros, pela relação 

professor branco-aluno negro e, também, pela produção teórica realizada por brancos em 

relação à questão racial. Ela não deixa, em muitos casos, ainda que sutilmente, de expor a 

influência da branquitude.  

Sueli Carneiro (2011; p.63) aponta um aspecto importante em nossa sociedade 

brasileira: o fato da ausência de identidade racial positiva ou confusão racial predominante 

ser aceita como dados de nossa natureza. Quando muito, à guisa de explicação, atribui-se à 

miscigenação a incapacidade que demonstramos de nos autoclassificar racialmente. 

Destaca que a identidade étnica e racial é um fenômeno historicamente construído ou 

destruído.  

É do período da escravidão que herdamos a manipulação da identidade do negro de 

pele clara como paradigma de um estágio mais avançado de identidade ideal estético 
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humano; acredita-se que todo negro de pele escura deveria perseguir diferentes 

mecanismos de embranquecimento. Segundo Carneiro (2011; p.64), no Brasil, aprendemos 

a não saber o que somos e, sobretudo, o que devemos querer ser. Temos aprendido a usar a 

miscigenação como forma de eliminar a negritude de nós.  

 
 
 

1.4. Perspectiva de Análise  
 

Segundo Boaventura de Sousa Santos; 
 
 
as diferentes formas de conhecimento têm uma vinculação específica a diferentes 
práticas sociais [...] uma transformação profunda nos modos de conhecer deveria 
estar relacionada, de uma maneira ou doutra, com a transformação igualmente 
profunda nos modos de organizar a sociedade. (Assim,) a transição de 
paradigmas epistemológicos – entre a ciência moderna e a ciência pós-moderna – 
deveria ser completada por uma reflexão sobre transição entre paradigmas 
sociais, isto é, entre diferentes modos básicos de organizar e viver a vida em 
sociedade (SANTOS, 1995, p. 9). 
 
 

Esta perspectiva no âmbito da produção feminista é assumida por Molyneaux (2003), 

Moser (2001) e corroborada no pensamento de Jaiven (1998), que destaca: 

 
para as análises feministas, dentro do novo conceito de sujeito, é muito importante 
considerar as diferenças que existem entre as mulheres. Tais diferenças são 
determinantes na vivência, experiências que se reflete na dinâmica de cada uma 
das mulheres nos seus espaços de socialização [...] 

 

Logo, as mulheres, enquanto categoria sociológica e identidade coletiva, devem ser 

tratadas em sua singularidade e particularidade, para assim melhor garantir que suas 

demandas sejam atendidas e reconhecidas universalmente. Desta forma, adotamos a 

interseccionalidade de classe, raça, gênero, perpassando pela linguagem e pelas relações 

sociais, para dar conta da análise da realidade da mulher negra na esfera do singular, 

particular e universal.  

Destacamos os estudos feministas para explicar este fenômeno e nos apropriamos 

do que se convencionou entre os pontos de vista no que se refere ao feminismo negro5. A 

                                                             
5 Feminismo negro- Entrando na segunda onda entre 1960 e 1980 a mulher negra ganhou um papel mais forte 
na história do feminismo, porque foi fundada nos EUA a National Black Feminist Organization em 1973 e, 
antes disso também, feministas negras haviam aparecido e criado uma literatura nova. Essa fase foi marcada 
como uma fase de transição, entre o que o feminismo já tinha conquistado na primeira onda, e a libertação 
sexual feminina. A fonte desta informação se encontra no portal Geledés disponível nas referências no final 
deste trabalho.  
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controvérsia central dessas duas perspectivas (feminismo branco-feminismo negro) seria 

que as militantes do movimento feminista “branco”, também conhecido como “feminismo 

liberal”, negavam a intersecção entre classe e raça (BRAH, 2006, p.351; ANZALDÚA, 

2005, p.3). 

 Portanto, o contexto de projeto liberal burguês, conservador – que tanto criou a 

vitimização da mulher quanto desvalorizou tarefas femininas, as quais sempre foram 

exercidas historicamente por mulheres não brancas –, reforçou a discriminação no mercado 

de trabalho, a dicotomia entre o trabalho intelectual e manual. E, sobretudo, negou a luta 

das mulheres pobres e negras que sempre estiveram no espaço da rua e lutaram pelas suas 

necessidades cotidianas. Reforçando essa discussão, Haraway (1995, p.37) afirma que a 

particularidade do “ser mulher” construída pelo feminismo liberal foi responsável por 

dicotomizar as relações homens-mulheres, deixando de fazer uma crítica à concepção de 

sujeito histórico analisado a partir da perspectiva patriarcal universalista.  

  Esta pesquisa segue um démarche qualitativo. Basicamente, trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, dando ênfase à análise de uma obra específica, como já referido: o 

quarto de despejo, por meio da técnica de análise de discurso. Como lembra Bardin (1977, 

p.32), a análise de discurso é importante para conhecermos as condições de produção do 

conteúdo.  

 

 

1.5.  Propostas da dissertação  
 

  Há um número de pesquisadoras (es) das ciências humanas têm se debruçado sobre 

a obra de Carolina de Jesus. Destacamos o trabalho daqueles que se ocuparam do livro 

Quarto de Despejo, com a intenção de verificarmos os motivos impulsionadores das 

pesquisas e a que conclusões chegaram ao ler o texto. Tal como Meihy (1998, p. 82-91), 

que afirma ainda são poucas as reflexões que permitam que os leitores analisem os vários 

aspectos da visão de mundo de Carolina. Ainda destaca que, os estudos sobre a literatura 

brasileira, ancorados na análise de discurso, restringiram- se à interpretação de 

personagens imaginárias, não considerando os aspectos sociais em sua totalidade. O autor 

ainda considera que, atualmente, este quadro de investigação na área de literatura se 

ampliou, porém ainda está longe do ideal a que se espera, para que a produção literária de 

Carolina e demais escritoras negras se tornem visíveis no cenário literário nacional. 
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Importante perceber o quão representativa é a produção literária Quarto de 

Despejo, pois, exprime, segundo Meihy (1998, p.82-91), qual seria o teor da obra de 

Carolina como cultura popular urbana. Em primeiro lugar, seus escritos como manifestaçã

o formal. Seus erros gramaticais, em contraste com a difícil explicação de seu vocabulário, 

representam faceta que fundem uma necessidade expressiva a afetação de quem vê a 

literatura como poder. 

A análise de Meihy corrobora o fato da narrativa de Carolina descrever os vários 

aspectos da miséria que instigam a escrita desta mesma realidade. Portanto, no momento 

em que esta autora apresenta a realidade social do Brasil na qual está inserida, e sofre 

diretamente as consequências de viver a margem da pirâmide econômica do Brasil. As 

produções realizadas sobre o Quarto de Despejo recorrem em suas análises ou à categoria 

classe, raça/etnia e ou gênero, não considerando “a discriminação agravada” ou mesmo a 

interseccionalidade dessas categorias na narrativa da narradora/personagem. 

 Em busca realizada pela base CAPES de artigos entre os meses de setembro a 

dezembro de 2012, podemos elencar (N=11) que possuía em suas palavras-chave literatura, 

Carolina, Quarto de Despejo. Tais palavras foram selecionadas por representar o objeto de 

estudo. Importante salientar que os artigos encontrados foram filtrados. Grande dos 

trabalhos não tratam especificamente, de Quarto de Despejo (1960),visando identificar as 

visões de mundo da narradora/personagem, correspondente aos cenários econômicos. Entre 

os (N=7) artigos internacionais encontrados, poucos tratam especificamente do olhar da 

narradora/personagem que vai traçar um novo parâmetro no que se refere a visão de mundo 

da narradora. 

 No que se refere à área de conhecimento a que pertencem os estudos, grande 

maioria deles se refere à literatura. Com o propósito de apresentar os temas investigados e 

encontrados, realizaremos uma breve descrição dos artigos selecionados. Vivian Matias dos 

Santos (2010), em artigo intitulado Carolina Maria de Jesus: a construção cotidiana da 

nacionalidade brasileira: realiza-se neste texto uma análise de como a nacionalidade 

brasileira se constrói na produção de Carolina Maria de Jesus Quarto de Despejo: o diário 

de uma favelada (1960). Já que a narrativa, ao ser produzido por uma mulher pobre e 

negra, nos faz observar a existência de vários ‘brasis’, representados através das 

desigualdades sócio/econômica, étnico/racial de gênero. Observa-se, assim, a construção 

da nação.  
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Luciana Morato (2008) anais do III Congresso Internacional sobre Metáfora na 

Linguagem e no Pensamento em artigo Pilares narrativa: A construção do eu na prosa 

contemporânea de oito romancistas brasileiras, traz como centro de discussão a identidade 

brasileira como um conceito plural e dinâmico. A diversidade regional do Brasil com suas 

dicotomias como urbano/rural, nacional/estrangeiro, doméstico/público, sua variedade 

racial e o abismo econômico que separa suas diversas classes, alimentam este constante 

redefinir do conceito de “brasilidade.” No entanto, já na introdução de Pilares narrativos... 

a autora alerta para o caráter restrito desta pressuposta “pluralidade” de discursos 

construtivos da nação brasileira, já que tais discursos se encontrariam destituídos de 

percepções femininas.  

Já entre os artigos internacionais foi encontrado (N=1) Nelson Vieira (1982)A 

Brazilian Biographical Bibliography em que o autor faz uma reflexão das memórias que 

prevalecem na literatura brasileira através das descrições das narrativas biográficas. 

Observa assim, a diversidade que existe na narrativa brasileira. Uma delas é da 

narradora/personagem Carolina Maria de Jesus em sua produção Quarto de Despejo. 

 Neste sentido, pretendemos explorar na obra as construções das identidades étnicas 

e de gênero a partir do processo de exclusão social que se encontra a narradora Carolina e 

demais personagens que compõe a narrativa.  

 Desta forma, é oportuno citar Castells (2005) que, em sua produção A era da 

informação: Economia, Sociedade e Cultura, se debruçam numa conceituação específica 

acerca da construção do conceito de identidades, dando suporte para apreensão da 

compreensão deste conceito na obra estudada na intersecionalidade das categorias raç

a/etnia e gênero, nos possibilitando mensurar a potencialidade da obra estudada na definiçã

o e demarcação das identidades de nossa personagem criadora/criatura: Carolina. Castells 

(1999) afirma que: 

 

do ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída; a questão 
que se coloca gira em torno do processo de construção da mesma, ou melhor: ‘o 
como, a partir de que, por quem e para que isso acontece’ e, acrescentamos aqui 
o ‘quando’. Para Castells, a construção da identidade sempre ocorre em um 
contexto marcado por relações de poder (como diz Ciampa, identidade é antes de 
tudo uma questão política). 
 
 
 Em função disso, aquele autor propõe uma distinção entre formas e origens de 
construção de identidade, a saber: identidade legitimadora, identidade de resistê
ncia e identidade de projeto. A identidade legitimadora veicula-se por meio das 
instituições dominantes da sociedade. A identidade de resistência origina-se nos 
atores que são marginalizados, estigmatizados pela lógica da dominação, 
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construindo, assim, trincheiras de resistência. A identidade de projeto dá-se “
quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao 
seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na 
sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda estrutura social 
(CASTELLS, 1999, p. 24). 

  

 Nossa hipótese é que a obra estudada demonstra o cotidiano das opressões 

vivenciadas pela população negra, destacando neste universo as mulheres negras. Desenha 

com clareza o comportamento do opressor e dá caminhos para a resistência cotidiana, 

principalmente para a população negra feminina. Todavia, a obra não nos revela um 

projeto para a sociedade brasileira, para a população negra ou mesmo para mulheres negras 

através do seu conteúdo, mas serve de âncora para que as mulheres negras e população 

negra, em geral, inspirem-se politicamente na construção de um projeto para a sociedade 

brasileira, solidificado - em finais da década de 1980 - por uma população negra que 

logrou construir uma identidade de projeto. Desta forma, ela se realiza enquanto um 

projeto de resistência, mas não como uma Identidade de Projeto. 

 

 

1.6. Orientando o leitor: os caminhos da dissertação  
 

O primeiro capítulo, que busca adequar a narrativa ao cânone literário, são 

abordados aspectos relacionados ao cânone literário e a invisibilidade da narrativa 

produzida por mulheres negras no contexto brasileiro. No segundo capítulo são 

apresentados os traços do perfil do opressor. O texto está dividido em dois subcapítulos, 

assim é realizada análise da produção literária Quarto de Despejo, buscando identificar as 

visões de mundo da narradora/personagem correspondentes aos cenários econômicos, polí

ticos e sociais. Já o terceiro capítulo está subdividido em dois subcapítulos que trazem os 

aspectos do perfil do oprimido através da análise da produção literária Quarto de Despejo, 

tendo como propósito observar as leituras de mundo da narradora/ personagem. No quarto 

capítulo apresentamos uma análise da entrevista concedida por uma das personagens de 

Quarto de Despejo Vera Eunice, filha da escritora, que revela em sua narrativa, como se 

constitui o perfil do oprimido e opressor na produção literária analisada.  

Nas considerações finais são apresentados os questionamentos formulados a partir 

da investigação acerca das visões de mundo correspondentes a um cenário econômico, polí

tico e social que revelem o lugar que mulheres negras ocupam nos contextos e nos textos.  
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2. ENQUADRAMENTO DAS ESCRITAS NEGRAS E DA NEGRA ESCRITA 
 

 
       “historicamente, nós raramente fomos 

convidadas a participar do discurso, mesmo 
quando éramos seu tópico”. 

Toni Morrison (1995) 

 
 

2.1.  O enquadramento literário 
 

Este estudo se relaciona com a preocupação de retomar a trajetória de escritoras 

negras e a análise de suas produções literárias. O que evidencia, também, como uma 

promissora linha de pesquisa no âmbito do contexto acadêmico, tendo em vista a necessá

ria revisão do cânone literário e o questionamento dos critérios normativos definidores da 

qualidade de um texto literário como aponta Constância Lima Duarte (1995, p.2).  

Para realização desta retomada, é importante destacar o processo histórico 

percorrido pela literatura negra, visto que a mesma não foi aceita por grande parte dos 

pesquisadores. Foi indagada, por envolver, em sua elaboração, elementos alheios ao labor 

historiográfico, destacadamente seu caráter ficcional (ARAS, 2002). Tomamos assim, 

como prioridade, o conhecimento da história como um pressuposto para o estabelecimento 

de uma memória cultural. Para isso é importante, como aponta Aras (2002), o estudo do 

elo entre história e literatura, da proximidade e utilização da literatura no processo histó

rico, chegando assim à compreensão de que a literatura é, também, fonte histórica. 

No contexto literário, os autores tidos como referenciais são intitulados clássicos. A 

definição e discussão de cânone ocorrem por meio de régua e regras, ou seja, através de 

procedimentos metodológicos para a realização da crítica literária. Assim, questionar o 

motivo pelo qual um texto faz parte do cânone literário, é entender as razões que o fazem 

ser considerado um texto literário, bem como a origem de seu refinamento. Essa mesma 

indagação é feita por Abreu (2006, p. 39). 

 
Por trás da definição de literatura está um ato de seleção e exclusão, cujo 
objetivo é separar alguns textos, escritos por alguns autores do conjunto dos 
textos em circulação. Os critérios de seleção segundo boa parte dos críticos é a 
literariedade imanente aos textos, ou seja, afirma-se que os elementos que fazem 
de um texto qualquer uma obra literária são internos a ele e dele inseparáveis, nã
o tendo qualquer relação com questões externas à obra escrita, tais como o prestí
gio do autor ou da editora que o publicou, por exemplo. Entretanto, na maior 
parte das vezes, não são critérios linguísticos, textuais ou estéticos que norteiam 
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essa seleção de escritos e autores. [...] Entra em cena a difícil questão do valor, 
que tem pouco a ver com os textos e muito a ver com posições políticas e sociais. 
 

Nesse sentido, este capítulo busca, a partir das regras literárias, refletir sobre 

algumas possibilidades de classificar a produção estudada, Quarto de Despejo, de autoria 

de Carolina de Jesus como canônica. Em razão dos enquadramentos canônicos auferirem 

validade, classificando obras literárias, a partir de posicionamento ideológico dominante, 

que velam o racismo e o sexismo – estruturantes da vida nacional – perpassando a 

economia, a política e todas as demais dimensões da vida – a arte, a cultura e o lazer. 

Comumente, é esta a regra que rege o mundo capitalista globalizado, respeitando as 

diferenças existentes entre os países pobres e ricos; e entre os pobres e ricos dos países 

ricos, e entre os ricos e pobres dos países pobres. Essa mesma regra pode ser aplicada 

quando pensamos nos negros dos vários países, os quais ocupam a base das pirâmides 

econômicas dos países pobres e ricos. Exemplificando no contexto estadunidense, no qual 

havia uma agregação de escritores negros, já na década de 1920, as experiências 

semelhantes aproximam aqueles que vivenciaram a diáspora, mas não distanciam aqueles 

que experimentaram a colonização.  

A literatura tem como intenção ampliar nossa vivência como seres humanos. 

Ancorando-nos na afirmação de Calvino (1994, p. 14), quando selecionamos o “nosso” clá

ssico, é porque nos identificamos com a produção, pois a mesma reflete nossas vivências. 

Ao apresentar essa reflexão sobre cânone literário, busca-se enfatizar alguns aspectos que 

merecem maior atenção, tal como a compreensão da crítica literária, de como uma 

linguagem pode se filiar a uma perspectiva conservadora e/ou com bases progressistas, e, 

porque não dizer revolucionárias. Logo, nenhum discurso é “inocente”, ele tem uma intenç

ão e aponta para o entendimento de que nenhuma ciência ou disciplina é neutra. 

Quando argumentamos sobre a existência de uma ciência que não tem uma intenção 

política, a mesma inexiste, já que a neutralidade do conhecimento é inexequível. Em todo 

conhecimento produzido há uma intenção, seja ele utilizado positivamente ou 

negativamente. Ou seja, no momento em que existe um discurso, há também o 

posicionamento. Tal posicionamento irá determinar o lugar de fala. 

 Kothe6 (1997, p. 87) e demais estudiosos do tema afirmam que o discurso crítico deve tratar 

de validades e não de constituição de verdades. Nesse sentido, ao pensar o cânone literário, 

                                                             
6 Flávio R. Kothe é professor titular de estética na Universidade de Brasília. Licenciado, mestre, doutor, 
livre-docente, fez pós-doutorado em Yale, Heidelberg, Berlim, Constança. Foi professor titular visitante nas 
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sua constituição e vigência, deparamo-nos com contradições quanto aos critérios de 

escolha para canonização ou não de uma produção literária. Ou seja, em certos momentos, 

não vale apenas a qualidade da produção para que a mesma seja canonizada, mas aspectos 

políticos, sociais, raciais e de gênero também são fatores determinantes na inserção da 

produção literária a condição de cânone. 

Estão fora do enquadramento literário dominante autoras como as brasileiras Mirian 

Alves, Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Cidinha da Silva, Cristiane Sobral, 

Elizandra, Mel Adún e outras tantas escritoras negras brasileiras como Carolina de Jesus. 

As escritoras citadas desmitificam a personagem social mulher negra que é vista como 

figura exótica, chancelada pela academia e, denunciam a inexistência deste sujeito no 

mundo real. Essas personagens têm características comuns que ideologicamente foram 

atribuídas e tomadas como verdade, criando um estereótipo e um referencial no imaginário 

social acerca da figura da mulher negra brasileira, a saber: infantilização, ausência de 

referências familiares, seus atributos morais são questionáveis e exacerbação da 

sensualidade. 

Por isso, reafirma-se que a escritora Carolina pode ser canonizada, na medida em 

que sua obra representada uma realidade social, econômica e política, diferentemente da 

maneira como o país ainda se apresenta ao mundo, como uma democracia racial, enquanto 

é administrado, organizado e gestado sob a ideologia de uma elite intelectual branca. Esta 

contradição expressa a mentalidade racista e sexista que ainda se perpetua nos tempos 

atuais nas interações sociais e na estrutura organizacional da sociedade. Eduardo de Assis 

Duarte, afirma que: 

 
A conformação teórica da literatura ‘negra’ ou ‘afro-brasileira’ passa, 
necessariamente pelo abalo da noção de uma identidade nacional una e coesa. É 
também, pela descrença na infalibilidade dos critérios de consagração crítica, 
presentes nos manuais que nos guiam pela história aqui produzidas. Da mesma 
forma como constatamos não viver no país da harmonia e da cordialidade, 
construídas sob o manto da pátria amada mãe gentil, percebemos, ao percorrer os 
caminhos de nossa historiografia literária, a existência de vazios e omissões que 
apontam para a recusa de muitas vozes, hoje esquecidas ou desqualificadas, 
quase todas oriundas das margens do tecido social (DUARTE, 2012, p. 1). 

                                                                                                                                                                                         
Universidades de Rostock, UFRGS e no Instituto de Estudos Avançados da USP. Tem mais de trinta livros e 
de trezentos trabalhos publicados nas áreas de ensaio, tradução, poesia e ficção. Do espólio de Nietzsche, 
traduziu e publicou pela Editora da UnB: Fragmentos finais, 2002, 2.a edição 2007; Fragmentos do espólio 
(julho de 1882 a inverno de 1883/1884), reeditado em 2008; Fragmentos do espólio — primavera de 1884 a 
outono de 1885, 1ª edição 2008. Na mesma Editora publicou: - A narrativa trivial, 2.a edição 2007; O cânone 
colonial, 1997; O cânone imperial, 2000; Fundamentos da teoria literária, 2002; O cânone republicano, vol. I, 
2003; O cânone republicano, vol. II, 2004; Ensaios de Semiótica da Cultura, 2011. Informação disponível nas 
referências no final deste trabalho. 
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 São canônicas as obras de Carolina Maria de Jesus, pois, apesar de sua produção 

não ser recomendada na formação intelectual nas diversas ciências humanas pela academia 

brasileira, seu trabalho foi reconhecido em países como França, Estados Unidos, Itália, 

dentre outros. 

A contradição da visibilidade internacional e invisibilidade nacional da produção 

literária de Carolina nos fazem refletir o quanto a composição literária Quarto de Despejo 

tem grande relevância social, política e psicoafetiva. Podendo incidir na construção de 

identidades positivas, pois opera no sentido de construção de uma autoestima do público 

leitor que pode se ver refletido nesta produção. Tal narrativa traz o retrato de uma realidade 

compartilhada por mulheres negras no mundo, e essa conexão se dá por meio de um fio 

condutor que se expressa na personagem Carolina, o reflexo do pensado, vivido e sentido 

na vida da própria autora.  

Desta forma, pensar sobre o cânone não se restringe somente ao campo literário, 

estende-se a uma reflexão da própria produção científica brasileira. Em uma escala maior, 

trata-se de uma apreciação crítica da ótica hegemônica da produção científica: teorias que 

revelam uma ótica ocidental, eurocêntrica, paternalista, heterossexual do mundo, assim 

como argumenta, sobretudo, a epistemologia feminista. 

Pensar sobre o cânone é identificar a produção dos autores negros e, sobretudo, dar 

visibilidade aos mesmos. Ousamos dizer a “olho nu” que alcançaram alguma visibilidade. 

Em um primeiro levantamento que abrange a década de 1950, a partir do dicionário literá

rio de Nei Lopes (2007), verificamos, entre os escritores homens: Abdias do Nascimento 

(1914), Abelardo Rodrigues (1952), Alaôr Scisinio (1927-1999), Alando Guanabara (1865-

1918), Antenor Nascentes (1886-1972), Antônio Joaquim Pereira da Silva (1876-1944), 

Arlindo Veiga dos Santos (1902-1978), Arnaldo Xavier (1947-2004), Arthur de Salles 

(1879-1952), Astério de Campos (1891-1968), Belsilvia (1911- 1978), Oswaldo de 

Camargo (1936), Carlos Assumpção (1927) e Edson Carneiro (1912-1972). Já entre as 

mulheres, há um número significativamente reduzido para esse período: Carolina Maria de 

Jesus (1914-1977), Ivani Ribeiro (1922-1995), Laura Rosa (1884-1976), Maria Genny 

Batista (1921), Rute Guimarães (1920), Stella Azevedo (1925), Vera Teresa de Jesus 

(1965). Esses trabalhos buscam representar a história da população negra por meio do seu 

próprio olhar, levando-nos a compreender as obras a partir de uma analogia com as produç

ões do período pós-colonial.  
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A partir da hegemonia da língua inglesa e das estratégias políticas de colonização 

do império britânico, considera-se as produções Condenados da Terra de Fanon (1979) e 

Orientalismo, de Edward Said (2004), como marco fundacional da ótica pós-colonial, 

tendência essa que se fortalece atualmente com a produção de Gayatri Spivak, Homi 

Bhabha, entre outros (SAID,2003, p.301-315; BHABHA, 2003, p.20-30, SPIVAK,2010 

p.85). 

No campo das Ciências Sociais, o pós-colonialismo se estabeleceu como uma teoria 

crítica que identifica o processo de descolonização como acontecimento que não findou 

com o término da colonização. O colonialismo transformou-se, nas sociedades pós-

coloniais o racismo seria uma herança do período colonial que se sustenta em nossa 

sociedade moderna, assim como aponta Paul Gilroy (2001 p.83-100).  

Para os sociólogos, a economia é também um indicador do domínio e da subjugaçã

o da população negra e, de forma mais destrutiva, da mulher negra. Provavelmente, os 

estudos pós-coloniais podem vir a enriquecer os estudos sociológicos: epistemologia da 

sociedade moderna que hierarquiza os conhecimentos, desvalorizando as produções não 

ocidentais. 

A teoria pós-colonial é constituída por uma matriz de autores e pesquisadores 

indianos, palestinos, caribenhos, ingleses, portugueses e latino-americanos – entre os quais, 

argentinos, uruguaios, bolivianos e brasileiros. Trata-se de uma produção teórica resultante 

da experiência de colonização ou da imaginação dessa experiência. A crítica pós-colonial 

pode ser entendida como uma abordagem alternativa que procura analisar o colonialismo e 

seus impactos como fenômeno local e global (BONNICI, 1998, p.7-23). No entanto, é 

importante lembrar que as sociedades pós-coloniais não são iguais: existem muitos pós-

colonialismos. Stuart Hall (2003, p.101-123) lembra-nos que o pós do pós-colonial não 

deve ser reduzido a uma simples periodização. 

 

 

 

 

 

2.2. Invisibilidade da escritora negra 
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Segundo hooks7 (2004, p. 37), no artigo Mujeres Negras. Dar forma a la teoría 

feminista a base do pensamento feminista moderno é que todas as mulheres são oprimidas. 

Tal afirmação coloca em pé de igualdade a realidade de todas as mulheres, independente 

de sua cor, classe, religião, etc. hooks aponta que, ao contrário do pensamento feminista 

moderno, as distintas experiências determinam o impacto que o sexismo terá na vida de 

cada mulher.  

Tomando como base este pensamento, buscamos atentar para esta experiência 

individual através da narrativa com uma perspectiva feminista negra no campo da 

literatura. Recorrer ao passado seria um ato de retomar uma identidade legitimadora de 

resistência como afirma Castells (1999). Assim se explica e aponta caminhos para o 

enfrentamento do presente. Desenha, ainda, o futuro na forma de uma identidade de projeto 

que qualifica e dá forma ao ideal de sociedade, na qual seja possível a consecução da 

igualdade, trilhando os passos da equidade. O que possibilita aos que dominam, o 

patenteamento da escrita e dos relatos históricos que selecionam como importante para a 

compreensão e apreensão do outro.  

Levando em consideração que a palavra está muito mais para uma construção do 

que para a identificação de seus signos, podemos considerar que vivemos rodeados de 

imagens, altamente ideológicas e pretensiosas. Este processo de manipulação através de sí

mbolos é controlado por modelos culturais que regulam o que pode ser visto e o que deve 

ser escondido, resultando no que Bourdieu (1998) nomeia como “poder simbólico”. 

Segundo o teórico pode-se afirmar, assim, que esses modelos culturais permitem a 

transmissão e circulação de símbolos e histórias disponíveis na esfera pública, cuja 

comunidade e similaridade tentam estimular a produção de certos tipos de memória.  

Assim como o ato de contar história funciona como uma maneira de legitimação de 

uma nação, há sempre uma reivindicação não convencional que visa a não universalização 

de um discurso de gênero. Há, também, uma busca pela visibilidade daquilo que se torna 

invisível nos discursos manipuladores. 

                                                             
7 Gloria Jean Watkins (nascido em 25 de setembro de 1952), mais conhecido por seu pseudônimo bell hooks 
, é uma autora americana ,feminista e ativista social . Ela levou o seu nom de plume de sua bisavó materna 
Sino Blair Hooks. Sua escrita tem incidido sobre a interconectividade de raça , capitalismo e sexo e que ela 
descreve como sua capacidade de produzir e perpetuar os sistemas de opressão e dominação de classe. Ela 
publicou mais de trinta livros e inúmeros artigos acadêmicos e mainstream, apareceu em vários documentá
rios e participou em várias conferências públicas. Principalmente através de uma pós-moderna perspectiva, 
ganchos abordou raça, classe e gênero em educação, arte, história, sexualidade , mídia e feminismo. Informaç
ão disponível nas referências  no final deste trabalho. 
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A memória, através das manifestações culturais dos grupos oprimidos, pode nos 

mostrar o interior e a experiência de cada mulher, de cada negro, indígena e/ou cigano que 

revela suas subjetividades, e isso é o que pluraliza estes segmentos sociais, trazendo outras 

possibilidades de expressão que possam responder pela necessidade particular e peculiar 

dos mesmos e, com isso, dar acessibilidade tanto de informação como de reflexão à 

sociedade mais ampla. E para exemplificar esta memória literária buscamos também 

algumas escritoras do cenário internacional, tal como Zora Neale Hurston8, que se destaca 

no contexto americano, autora da obra Seus olhos viam Deus que, na década de 1930, 

recebeu críticas por utilizar uma linguagem próxima ao cotidiano negro, considerada uma 

linguagem não culta, com erros gramaticais.  

Obra semelhante composta por George Gershwin9, Porgs and Bess, não recebeu crí

ticas severas da comunidade americana, mesmo se utilizando dos mesmos recursos literá

rios, a saber:  

PORGY(trecho) 
Bless, you is my woman now! 

You is! You is! 
An' you mus! laugh an' sing 

 
an' dance for two 

instead of one 
Want no wrinkle on yo! 

 
Porgs and Bess virou um clássico já na década de 1940, enquadrava-se 

academicamente ao cânone literário, diferentemente da realidade das produções negras 

norte-americanas. Portanto, observamos que, na medida em que a origem racial, de classe e 

gênero são  determinantes para a consagração ou não de uma escritora, defendemos, ainda, 

que a arte literária tem o poder – para melhor e/ou para pior – de revelar uma expressão 

que será digna de permanência ou desconstrução do espectador, envolvendo não apenas o 

                                                             
8 Zora Neale Hurston (January 7, 1891 [ 1 ] [ 2 ] – January 28, 1960) was an American folklorist , 
anthropologist , and author during the time of the Harlem Renaissance . Zora Neale Hurston (07 de janeiro de 
1891 [1] [2] - 28 de janeiro de 1960) foi uma americana folclorista , antropóloga e autora durante o tempo do 
renascimento de Harlem . Of Hurston's four novels and more than 50 published short stories, plays, and 
essays, she is best known for her 1937 novel Their Eyes Were Watching God . Hurston publicou quatro 
romances e mais de cinquenta produções entre contos, peças de teatro e ensaios, ela é mais conhecida por seu 
romance de 1937 Their Eyes Were Watching Deus. A fonte de informação se encontra disponível  nas referê
ncias no final desta dissertação. 
9 Ópera norte-americana composta por George Gershwin em 1935, Porgy and Bess teve libreto da 
autoria de Ira Gershwin e DuBose Heyward, baseado no livro Porgy (1925) da autoria do último e da peça 
homónima escrita a meias por ele e a mulher Dorothy Heyward. A história aborda a vida na comunidade 
afro-americana da fictícia Catfish Row, em Charleston, no início de 1930. A fonte de informação se encontra 
nas referências  no final desta dissertação. 
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olhar de quem fala, mas o lugar do receptor. Neste contexto, especificamente no que se 

refere à literatura afro-brasileira, conforme Souza (2004, p.279) destaca no trecho a seguir; 

 
A construção de uma descendência textual afro-brasileira passa pela compreensã
o de que as identidades NÃO são constituídas no discurso, mas forjadas nos 
embates entre grupos que se identificam com molduras ideológicas 
diferenciadas, buscando, no caso dos subalternos, reverter hierarquias, 
representações e significados.  

 

Souza aponta que a literatura negra é lugar de transgressão, ao interpretar fatos e 

reflexões novas de uma história que se distancia daquela apresentada pela literatura canô

nica brasileira. O espaço poético é como um espaço de resistência negra, nele há 

possibilidades de tocar o leitor, tendo a noção de enfrentamento e audácia. Neste sentido, a 

poesia e a prosa constituem-se como ação, uma missão de atuar e interagir no espaço 

social, um meio pelo qual se desvela a consciência de opressão e desumanização. 

 
 
 

2.3. Carolina de Jesus no despejo brasileiro 
 
 

A produção literária brasileira, assim como a produção acadêmica brasileira, de 

modo geral, não é neutra e universal (HARAWAY, 1995, p.8), ao contrário, é uma produçã

o situada, localizada, expressa ideologia, em suas produções. Carolina Maria de Jesus se 

encaixa nesse perfil de literatura situada, pois, além falar por si mesma, do lugar da opressã

o, ela produz literatura a partir do mesmo lugar de enunciação.  

A produção literária de Carolina se encaixa no que definimos como os estudos pós-

coloniais, por retratar o cotidiano da classe trabalhadora e negra. Existe um provérbio 

africano muito antigo que diz: também o leão deverá ter quem conte a sua história. As 

histórias não podem glorificar apenas o caçador. Esta frase denota uma metáfora 

apropriada à dos estudos pós-coloniais. Nela se encontra subentendida a ideia de que mais 

importante que alguém contar a história do “vencido”, seria que o “vencido” contasse a sua 

própria história. Carolina Maria de Jesus encontra-se nesse lugar.  

Definitivamente, pensamos que é realmente necessário o “subalternizado” contar 

sua versão da história. O oprimido ou marginalizado, ao falar por si mesmo, não se 

reconhece como vencido, ou melhor, talvez nos diga que a história de vencedor e vencido é 

uma construção colonial e imperialista.  
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A obra de Carolina Maria de Jesus propõe mais do que o óbvio direito de falar – 

que tanto propugnam os autores pós-coloniais estrangeiros, pois ela sugere o 

reconhecimento da subalternização e da injustiça e requisita o seu lugar como um sujeito 

de direitos. Entendemos que a produção literária de Carolina realiza a desconstrução do 

processo de coisificação da mulher negra perpetuado pelo suposto vencedor, mesmo diante 

de toda força expressa em sua máquina de guerra e outras formas de violências 

rudimentares. 

Dessa forma, ao analisarmos o conteúdo e discursos do Quarto de despejo, 

testemunhamos os vários despejos, descaso e violência vivenciados pela população 

marginalizada residente da favela do Canindé, descritos por Carolina. A partir deste lugar 

de despejo, a autora elabora sua metáfora: o quarto de despejo é a favela. Despejo do 

capital, do poder político e social. Pensar no Quarto de Despejo no Brasil é refletir sobre o 

grande número de pessoas que são depositadas diariamente nas periferias dos grandes 

centros, tal como a narradora destaca em sua fala: [...]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,2007, p.33). 

Carolina não narra exaustivamente sua experiência como trabalhadora doméstica, 

tampouco relata na obra estudada particularidades de sua experiência laboral no campo. 

Todavia, ao perguntarmo-nos sobre isso, sugerimos que esta vivência foi marcante, pois, 

de qualquer forma, é retratada metaforicamente ao longo do livro. Acreditamos que este 

quadro fez Carolina procurar um serviço que lhe permitisse maior independência e que 

fosse menos pesado física e emocionalmente para ela. Ela observa como saída para suprir 

sua fome e a dos seus filhos a reciclagem que, além de garantir o sustento, possibilitava a 

escritora mobilidade e informação acerca dos acontecimentos no mundo.  

A rua representava a liberdade que as casas pelas quais passou não lhe 

asseguravam: flexibilidade de horários, a garantia de autonomia, etc. Carolina em sua nova 

função de catadora de produtos recicláveis/agente ambiental vai ser uma das pioneiras na 

função, já que nos anos 1950, na cidade de São Paulo, não existia formalmente a categoria 

de trabalho identificada como catadora de papel e outros produtos recicláveis. 

 
Dentre as alternativas de tratamento para o lixo urbano, a reciclagem configura-
se como importante elemento, pois possibilita o reaproveitamento de materiais 
descartados novamente ao circuito produtivo e traz benefícios ambientais através 
da economia de recursos naturais, energia e água. Além do inquestionável 
aspecto ambiental, a reciclagem possibilita ganhos sociais ao absorver no seu 
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circuito produtivo os catadores de materiais recicláveis. Esses trabalhadores 
desempenham um papel preponderante para o processo de reciclagem, pois, 
atualmente, o fruto de seu trabalho é ponto de partida para o abastecimento, com 
matérias-primas, das indústrias de reciclagem. (MEDEIROS e MACEDO, 2006, 
p. 69). 

 

Carolina, sendo pioneira entre as catadoras, demonstrou autonomia, pois, o que 

significava uma mulher negra na década de 1950, exercendo uma atividade laboral na rua? 

Grande parte das mulheres negras e pobres neste período, na cidade de São Paulo, 

trabalhava em atividades como domésticas. No Brasil, a trajetória das mulheres negras é 

registrada pela exploração. Ao longo dos anos, as mulheres negras exerceram papéis 

desvalorizados no mercado de trabalho, tal como o emprego doméstico dentre outras 

atividades. Porém, na década de 1970, a luta para a mudança de tal realidade através da 

participação de mulheres negras no movimento feminista e na vida política, que 

historicamente era atividade exercida majoritariamente por mulheres brancas.  

A rua ampliava a possibilidade da narradora de trânsito, sociabilidade, adentrando 

em novos espaços de informação. O pensamento mais progressista de Carolina não invade 

o Canindé, pois seus vizinhos condenavam sua atividade profissional, causando-lhe danos 

na matéria-prima geradora de renda e desenvolvimento de seu trabalho, como observamos, 

a seguir, no relato de Carolina: 

 

28 de julho... Fiquei horrorisada! Haviam queimado meus cinco sacos de papel. 
A neta de D. Elvira, a que tem duas meninas e que não quer mais filhos porque o 
marido ganha pouco, disse: 
– Nós vimos a fumaça. Também a senhora põe os sacos ali no caminho. Ponhe lá 
no mato onde ninguém os vê. Eu ouvi dizer que vocês lá da favela vivem uns 
roubando o outros. 
Quando elas falam não sabem dizer outra coisa a não ser roubo. Percebi que foi 
ela quem queimou meus sacos. 
Resolvi retirar com nôjo delas. Aliás, já haviam dito-me que êles são uns 
portuguêses malvados. Que a D. Elvira nunca fez um favor a ninguem. Para eu 
ficar prevenida. Não estou resentida. Já estou tão habituada com a maldade 
humana. Sei que os sacos vão me fazer falta. (JESUS, 2007, p.29) 

 

A ausência em alguns momentos, da casa para o exercício de seu trabalho, era 

fundamental para garantir o seu sustento e de seus três filhos Vera Eunice, João Carlos e 

José Carlo sozinhos em casa, já que não havia outra opção. Não que esta ausência fosse 

compensada, mas, por mais que Carolina tivesse que se ausentar de casa muitas vezes, 

jamais esteve ausente na vida das crianças. Mãe atenta às necessidades dos filhos, Carolina 
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executou o papel de provedora da família. Na sequência, vemos um relato no qual a autora 

expressa seus sentimentos como mãe, que teria como objetivo atender os desejos dos 

filhos. Porém, Carolina atentou ao grande desejo que foi realizado por ela aos seus filhos: 

servindo como exemplo. Esse compromisso foi exercido por meio de seus escritos em papé

is velhos que, como em um processo de reciclagem, reinventaram-se e transformaram-se 

em ouro, quando presta grande serviço ao nosso país que é tecido pela miséria até os dias 

de hoje. Vejamos: 

 

11 de maio Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece que até a Natureza 
quer homenagear as mães que atualmente se sentem infeliz por não poder realisar 
os desejos dos seus filhos. 
...O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o nosso dia (JESUS, 2007, 
p.31).  
 

No Brasil, na década de 1950 do século XX, uma mulher solteira como Carolina, 

que criava seus filhos causava estranhamento aos olhos das vizinhas, que indagavam 

constantemente à narradora a presença de uma figura masculina. Elas não entendiam os 

motivos que levavam aquela mulher a não viver da mesma forma que grande parte das 

mulheres do bairro. Pois com seus respectivos maridos muitas vezes sofriam violência 

doméstica, coisa que Carolina não sofria ao optar em não ter marido. No trecho a seguir, 

mais uma vez, temos a presença materna, a partir da defesa que Carolina faz dos filhos 

diante das vizinhas: 

 
Veio a D. Silvia reclamar contra os meus filhos. Que os meus filhos são mal 
iducados. Mas eu não encontro defeito nas crianças. Nem nos meus nem nos 
dela. Sei que cria nça não nasce com senso. Quando falo com uma criança lhe 
dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para 
pertubar a minha escassa tranquilidade interior [...] Mesmo elas aborrecendo-me, 
eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas dois anos de grupo 
escolar, mas procurei formar o meu carater. A unica coisa que não existe na 
favela é solidariedade (JESUS,  2007,p.17).  

 

Na narrativa fica evidente a postura que Carolina assumia em contraponto às 

demais mães de sua vizinhança sobre a educação das crianças. Já que Carolina não tinha 

intenção de criar seus filhos com gritos como via em seu bairro, mas queria servir de 

exemplo. Nesses termos, optou por educar os filhos do modo que foi educada, sempre 

buscando formar seu caráter e sabendo dominar seus impulsos. A narradora demonstra 

assim que seu olhar diante da realidade se diferenciava, pois Carolina buscava preservar a 

humanidade das crianças.  



38 

 

 

2.4.A cidade dos excluídos 
 

Como nos lembra Fanon (1979, p.25-30), é a cidade que desaba pelos 

deslizamentos de terra, é a cidade escura, em contrapartida: 

 
A cidade do colono é uma cidade saciada, indolente, cujo ventre está 
permanentemente repleto de boas coisas. A cidade do colono é uma cidade de 
brancos, de estrangeiros. A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indí
gena, a cidade negra, a medina (a cidade árabe ao lado da qual se erguem 
edificações para europeus), a reserva é um lugar mal afamado, povoado de 
homens mal afamados. Aí se nasce não importa onde, não importa como. Morre-
se não importa onde, não importa de que. É um mundo sem intervalos, onde os 
homens estão uns sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do 
colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de sapatos, de carvã
o, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, uma cidade 
ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma cidade de árabes. 
 
 

 A cidade escura descrita por Fanon é revelada em detalhes na narrativa de 

Carolina. Esta cidade composta de nuvens escuras, que na narrativa de Carolina é 

representada pelo céu de São Paulo, torna pequena a grande metrópole perante as diferenç

as e desigualdades existentes entre a população que lá habita. Diariamente em São Paulo, 

chegam pessoas de todas as partes do país em busca de uma vida mais digna. Também 

mulheres do interior de Minas Gerais, como Carolina que, já cansada da lida no campo, 

parte em busca de uma vida melhor na grande São Paulo.  

Carolina ao chegar à cidade nos anos de 1950, reconhece em meio a fumaça cinza, 

as diferenças existentes entre a população que lá habita. Apesar da grandiosidade de seu 

trabalho e das mudanças ocorridas na sua vida após a publicação de seu primeiro livro e 

grande sucesso, ela voltou a habitar o quintal da cidade, local onde a narradora descreve no 

texto como local que se joga os lixos. 

Em um exercício constante de escrita em papéis velhos encontrados no lixo, 

Carolina recicla os sonhos que estão em meio a cada papel que encontra pelos espaços da 

cidade. A narradora apresenta uma parte da cidade de São Paulo que é escondida, burlada, 

esquecida e a coloca em evidência, em meio aos reais personagens que habitam a favela do 

Canindé na década de 1950. 

O Quarto de Despejo é representado pela favela do Canindé. Um local esquecido, 

apagado da agenda da cidade. Carolina não se cansa de falar das fofocas (Jesus,2007). Há 

também vários relatos de brigas, envolvendo-a, na maioria das vezes, em defesa de seus 



39 

 

filhos. Constantemente a escritora era assediada moralmente por suas vizinhas(os) e o 

modo de atingi-la era através de seus filhos, criavam histórias envolvendo a escritora e as 

crianças para que esta se desestabilizasse. Os demais moradores agiam como se aquele 

local não pertencesse a ela também, todavia, mesmo em meio aos maus tratos, Carolina ao 

escrever Quarto do Despejo, realizou um trabalho que possibilitou mudanças não só em 

sua vida, mas das(os) demais moradores da favela do Canindé, pois coloca em evidência as 

condições sub-humanas de vida das pessoas que habitavam a favela.  

 Seguindo Ciampa (1994) – afirmamos ser impossível alguém não possuir uma 

identidade –, esse autor vai nos dizer que “identidade” é História. Isto nos permite afirmar 

que, "não há personagens fora de uma história, assim como não há História (ao menos 

história humana) sem personagens” (CIAMPA, 1994, p. 121).  

   As transformações são possíveis de existir nos processos constitutivos de 

identidades individuais e coletivas. Todas as identidades são sociais, as mesmas liga-se a 

uma ética que se constitui também em metamorfoses, pois todo processo de transformação 

social tem implicações ético-morais, na medida em que constitui um novo marco sócio-

histórico, propicia a emergência de novos padrões morais (PINTO, 2013).  

 Portanto, podemos afirmar que, ao observar o olhar da autora diante da realidade social 

e política brasileira, observamos que sua percepção verifica a hierarquia econômica entre 

pessoas favelas e as que vivem nas casas de alvenaria esta relação traduz uma ética moral 

representada em sua identidade.  

 
15 de maio Tem noite que eles improvisam uma batucada e não deixa ninguém 
dormir. Os visinhos de alvenaria já tentaram com abaixo assinado retirar os 
favelados. Mas não conseguiram. Os visinhos das casas de tijolos diz: Os polí
ticos protegem os favelados.  
Quem nos protege é o povo e os Vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas 
epocas eleitoraes. O senhor Cantidio Sampaio quando era vereador em 1953 
passava os domingos aqui na favela. Êle era tão agradável. Tomava nosso café, 
bebia nas nossas xicaras. Êle nos dirigia as suas frases de viludo. Brincava com 
as nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui e quando candidatou-se a 
deputado e venceu. Mas na Camara dos Deputados não criou um progeto para 
beneficiar o favelado. Não nos visitou mais (JESUS, 2007, p 32-33).  

 
Carolina na narrativa ao mesmo tempo em que era condenada pelos vizinhos era 

também representante da favela diante das autoridades, reconhecida por alguns membros 

(as) da comunidade como liderança. Sua influência colaborou para que os moradores (as) 

da favela não fossem retirado (as) do Canindé. A narrativa acima nos revela o poder do 

povo organizado com o apoio dos Vicentinos e que sem respaldo político das autoridades 
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ficavam vulneráveis às ameaças dos moradores das casas de alvenaria que não queriam a 

presença dos moradores da favela, o trecho apresenta a luta de classe, perpassando pelo 

macro poder dos políticos que só visitam a favela apenas em período eleitoral.  

 
18 de julho Levantei as 7 horas. Alegre e contente. Depois que veio os 
aborrecimentos. Fui no deposito receber 60 cruzeiros. Passei no Arnaldo. 
Comprei pão, leite, paguei o que devia e reservei dinheiro para comprar Licôr de 
Cacau para Vera Eunice. Cheguei no inferno. Abri a porta e pus os meninos para 
fora. A D. Rosa, assim que viu o meu filho José Carlos começou impricar com 
ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau 
para espancá-lo. Uma mulher de 48 anos brigar com criança! As vezes eu saio, 
ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu 
retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fétidas. Ela odeia-me. Diz 
que sou preferida pelos homens bonitos e distintos. E ganho mais dinheiro do 
que ela (JESUS, 2007, p.16-17). 
 
 
 

Acima a narradora nos mostra seu drama diário que enfrenta diante da falta de 

recursos e também de solidariedade de algumas vizinhas que constantemente implicavam 

com seus filhos, buscando assim desestabilizar a escritora. A intolerância das demais 

mulheres para com a escritora era devido ao seu modo de vida que se diferenciava. Pois 

Carolina prezava pela autonomia.  

Ao ler Quarto de Despejo, a ideia que se tem é de que Carolina vê na favela não só 

a miséria, mas também um ambiente propício a todas as degradações que um ser humano 

pode aguentar. A fome, a promiscuidade, as brigas, o descaso com a infância, a falta de 

privacidade, são elementos que motivam as críticas por parte da autora. A favela é retrato 

da invisibilidade, do descaso e da negação dos sujeitos que constituem este espaço e 

comungam com suas ausências. Ausências da saúde, da educação, da moradia digna, do 

saneamento, do espaço de lazer, da possibilidade de uma vida saudável. Ausência da polí

tica pública, do acolhimento do Estado e da sociedade abastada. Sujeitos invisíveis aos 

olhos da sociedade elitista; transformados em problemas sociais, problemas de polícia. No 

Brasil ocorreram transformações significativas ao longo de 1950. Houve mudanças de 

comportamento no que se refere ao consumo nos grandes centros urbanos, alterando assim 

a paisagem urbana com a construção de edifícios. O país passava por um processo de 

desenvolvimento baseado no estilo de vida internacional. 

A violência aparece nas diferentes dimensões da obra estudada, nas suas diversas 

formas: estrutural, simbólica, gênero, étnico-racial. Ela expressa-se pela ausência de 
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trabalho formal, impactando na sua situação econômica que limitava o acesso aos bens e 

serviços pessoais e familiares.  

 
Veio o peixeiro Senhor Antonio Lira e deu-me uns peixes. Vou fazer o almoço. 
As mulheres saíram, deixou- me em paz por hoje. Elas já deram o espetáculo. A 
minha porta atualmente é theatro. Todas as crianças jogam pedras, mas os meus 
filhos são os bodes expiatorios. Elas aludem que eu não sou casada. Mas eu sou 
mais feliz do que elas. Elas tem marido. Mas, são obrigadas a pedir esmolas. São 
sustentadas por associações de caridade.  
Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer 
especie de trabalho para mantê-los. E elas tem que mendigar e ainda apanhar. 
Parece um tambor.  
A noite enquanto elas pede socorro eu tranquilamente no meu barracão ouço 
valsas vienenses. Enquanto os esposos quebra as tabuas do barracão eu e meus 
filhos dormimos socegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam 
a vida de escravas indianas.  
Não casei e não estou descontente. Os que preferiu me eram soezes e as condiçõ
es que êles me impunham eram horríveis (JESUS,2007, p.17-18).  
 
 

O fragmento do texto nos revela, especificamente, como a autora/personagem 

experiencia a violência, revelando, ao mesmo tempo, a visão e o entendimento que ela tem 

da situação. No momento em que Carolina entra em conflito com suas vizinhas, revelam-se 

as dificuldades de aceitação das últimas pelo modo de vida da autora. Este fato a diferencia 

da maioria das mulheres que viviam na favela do Canindé nos anos 1950, já que, como 

mulher negra, rompia com vários tabus: era uma mulher independente financeiramente, 

diferente das vizinhas que a questionavam por essa ausência. 

Suas vizinhas apanhavam dos maridos e nossa personagem sugere que não aceitaria 

viver esta situação. Todavia, acreditamos que a mesma até poderia desejar os homens e o 

casamento, mas todos que lhe apareceram eram soezes, isto é, grosseiros e demais 

adjetivos que representam os homens de pouco valor. Observa-se, aqui, o aspecto da 

cultura machista e patriarcal brasileira.  

A reação das mulheres em relação à Carolina talvez se devesse em função de nossa 

personagem/autora demonstrar o máximo de consciência de gênero possível para sua é

poca. Ela é uma mulher negra, uma personagem considerada sem lugar. Uma personagem 

que a sociedade como um todo compreende como menor. Para suas vizinhas, Carolina 

poderia ser um personagem fora do lugar definido pela sociedade mais ampla como o lugar 

de subalternizada por sua origem racial, de gênero e classe.  

Ao observarem a autonomia e independência de Carolina, seu comportamento 

diante da realidade vivida, que era completamente diferente do comportamento de 

Carolina. E isto provocava os demais moradores que se questionavam como aquela mulher 
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poderia viver de modo tão diferente das demais mulheres que com ela compartilharam a 

condição de miséria. 

 Em 1950 o papel social da mulher na sociedade passava por mudanças que 

perduram até os dias de hoje. Tal como o movimento contracultural. Este período é 

marcado pela liberação sexual.   

Carolina, na narrativa, orgulha-se de ser provedora do lar, de não deixar seus filhos 

dependerem das instituições assistenciais e/ou da caridade das igrejas, diferente de suas 

vizinhas que para se sustentarem – mesmo convivendo com os maridos – recorriam às 

instituições de caridade. Nos anos 1950, o Brasil passava por mudanças significativas no 

cenário sócio-político-econômico. O país vivia a euforia da construção de Brasília no 

governo de Juscelino Kubistchek, que viria a substituir o Rio de Janeiro como capital do 

país. Era um contexto desenvolvimentista, de mudanças conjunturais em todos os aspectos 

do país. A sociedade se abria para novas possibilidades de consumo e de inserção no 

mercado.  

As relações sociais eram perpetradas por novas ideologias que se dispersavam pela 

cultura, como a bossa nova, a jovem guarda e os indícios da revolução sexual. No esporte, 

a conquista da copa. Nesse período é apresentado ao mundo o novo ícone do futebol 

brasileiro, Edson Arantes, o Rei Pelé, entre outros eventos significativos na história do paí

s. 

Entre os acontecimentos da época, o Brasil foi surpreendido na literatura por um 

fenômeno que atingiu recorde em vendas no primeiro ano de publicação; Carolina de 

Jesus, com a sua produção Quarto de Despejo, atingiu na primeira semana cerca de dez mil 

cópias em vendas. Na produção, já no primeiro capítulo, a narradora apresenta a realidade 

econômica na qual estava inserida na cidade de São Paulo, como podemos ver, a seguir, 

em seu primeiro registro no diário: 

 
15 de julho de 1955 Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia 
comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos 
impede de realizar os nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de 
vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar 
(JESUS, 2007, p.13).  

No decorrer da narrativa, a autora revela o cenário sócio político e econômico do 

Brasil que mantinha um alto custo de vida. Pois o alimento, que consome grande parte da 

renda dos trabalhadores, sofria o impacto das oscilações da inflação que atingia 
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demasiados picos, tornando certos produtos, básicos na cesta da população, inacessíveis. 

Este era o impacto da política desenvolvimentista da época levada a termo por JK.  

A classe trabalhadora está a margem das “relações econômicas” desde que o capital 

se origina. Há no texto a consciência da autora sobre a mesma classe sob outro aspecto, 

como o da “dependência” ou o da “exploração”, por exemplo, no trecho citado, ela reflete 

acerca do cenário econômico que a impede de realizar o seu desejo. É a fala de uma mãe – 

chefe de família – que não pode desfrutar do prazer de agradar a sua filha com o fruto de 

seu trabalho para encontrar o objeto de seu desejo no lixo despejado pelos ricos. 

Assim ao reavivar a memória literária dos anos de 1950, nos faz refletir sobre outro 

prisma a realidade social brasileira no período que perpassa entre a relação do oprimido e 

opressor em nosso país. 
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3. O PERFIL DO DOMINADOR EM QUARTO DE DESPEJO EM ANALOGIAS 
COM OUTRAS NARRATIVAS 

 

CAROLINA COM CÊ - DE 
“E eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um 

vestido” (Carolina Maria de Jesus) 
Toda manhã, quando acordo entre a fetidez e o desalento da insurgente favela, 

semeio dúvidas sobre a onisciência de Deus. 
Tomei um melhoral (e não melhorei). 

Escrevo, portanto. 
Daniela Galdino 

 
  

Atualmente, as narrativas já não são mais lineares. Há uma implosão que se 

constitui de narrativas, a exemplo de romances, fotografias e novelas. A memória está 

presente na narrativa. A cada dia mais se fala de si nos textos literários, como é o caso do 

diário aqui analisado, Quarto de Despejo.  

Segundo Santiago (1989), o narrador pós-moderno transmite na narrativa uma vivê

ncia. É a experiência proporcionada a partir de sua ótica. Ainda aponta que toda escrita tem 

uma intenção e o narrador pós-moderno sabe que o “real” e o “autêntico” são construções 

de linguagem.  

Na elaboração desse capítulo ocorreu fazer uma analogia com a obra clássica de 

Alberti Memmi: O Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Tal intento 

se faz em razão do referido autor, em seu livro citado, realizar com precisão uma análise 

das microrrelações existentes no mundo colonial e descrever um colonizador que extrapola 

as referencias do poder econômico e político. Praticamente, ele nos traz um perfil do 

colonizador nas suas dimensões objetivas e subjetivas, na sua relação com o colonizado, na 

tentativa de adestramento do segundo, buscando assim inibir as manifestações de 

fortalecimento de sua autoestima e, dessa forma, legitimar a sua superioridade 

circunstancial e histórica existente entre o colonizador/colonialista (MEMMI, 1977). 

Na primeira parte da obra, Memmi se ocupa de 24 categorias, as quais definem 

didaticamente o perfil do comportamento e atitudes do colonizador na sua relação com o 

colonizado. Na primeira categoria, intitulada o sentido da viagem colonial, evidencia que 

ainda se tem a ideia mitificada da imagem do colonizador como aquele que fica bem 

distante do trabalho braçal. Todavia, são poucas as pessoas que acreditam em sua missão 

moral. Busca-se, nos dias de hoje, a partida para a colônia não com o propósito de 

encontrar a aventura, mas de estar em um lugar e gozar de privilégios que o possibilite ter 

uma vida confortável.  
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 A categoria 2, O Indígena e o Privilegiado, traz a reflexão quanto ao conhecimento 

da nova situação do colonizador, mas, falta ao mesmo entender igualmente a origem e 

significado deste lucro. Ao referir-se ao 3, o “Usurpador”, Memmi destaca a importância 

de se verificar a ilegitimidade da condição do colonizador e, de certa forma, este homem 

ocupa dois lugares, já que, recém-chegado ao país, não apenas tomou o lugar do habitante, 

mas também lhe nega os privilégios.  

 Na categoria 4, O Pequeno Colonizador é representado por meio de três 

descobertas denominadas lucro, privilégio e usurpação, que fazem parte da consciência do 

colonizador e vão dar molde à sua imagem através de aspectos que irão transformar o 

candidato colonial em colonizador ou em colonialista. Na categoria 5, Outros 

mistificadores da colonização, Memmi destaca a situação concreta, econômica, psicoló

gica, o complexo colonial, em relação aos colonizados de um lado e aos colonizadores, do 

outro. O que explicará a fisionomia dos outros grupos humanos: aqueles que não são nem 

colonizadores nem colonizados. Os nacionais de outras potências, tal como os italianos, os 

candidatos à assimilação, tal como a maioria dos judeus, os assimilados recentemente, tal 

como os espanhóis na Algéria.  

 A categoria 6, do colonial ao colonizador, apresenta que o colonial não existe 

porque não depende do europeu das colônias permanecer colonial, mesmo que houvesse 

esta intenção. Quer o tenha nitidamente desejado ou não, é acolhido, privilegiado pelas 

instituições, pelos costumes e pelas pessoas. Já na categoria 7, O Colonizador de boa 

vontade se tem a seguinte ideia: se todo colonial é já de imediato colonizador, 

automaticamente, todo colonizador se torna um colonialista. Importante destacar que o fato 

colonial não é uma ideia: é conjunto de situações vividas. Recusá-lo é ou subtrair-se 

fisicamente a essas situações ou permanecer e lutar a fim de transformá-las.  

 A categoria 8, “... e suas dificuldades” não se trata exclusivamente de recusa. 

Essas indignações nem sempre vem em conjunto com a política militante. É um 

posicionamento, com algumas afirmações que não assustariam um congresso de 

moderadores, ao menos na metrópole. Na categoria, 9 política e o colonizador de boa 

vontade, pode-se refletir que as dificuldades de adaptação do colonizador de boa vontade 

não têm mais importância e que o essencial é a firmeza da atitude ideológica, a condenação 

da colonização.  

A categoria 10, o nacionalismo e a esquerda, tem como propósito observar a 

atitude política do homem de esquerda a respeito do problema colonial. Esta seria: as relaç
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ões humanas vividas pelo colonizador de esquerda, a maneira pela qual recusa e vive a 

colonização. Há também uma recusa da esquerda europeia em face do nacionalismo. O 

socialismo tinha como propósito ter vocação internacionalista durante muito tempo que 

essa tradição pareceu ligar-se definitivamente à sua doutrina, e incluir-se entre os seus 

princípios fundamentais.  

Temos também a categoria 11, trânsfuga, aliás, essa hesitação assemelha-se ao 

arrependimento, ainda mais o excluem, tornam-nos suspenso, não só diante do colonizado, 

mas também junto às pessoas da esquerda metropolitana. Como se houvesse uma indecisã

o, um não posicionamento por parte do colonizador perante a sociedade. A Impossibilidade 

do Colonizador de Esquerda: o papel do colonizador de esquerda já não existe. A sua vida 

atual na colônia não é aceito, pela ideologia do colonizador de esquerda, e se essa 

ideologia do colonizador de esquerda perdurasse, colocaria em prova sua própria existê

ncia. A consequência de semelhante tomada de consciência seria o abandono desse papel.  

  Já a categoria 13 “... Ou o colonialista” é o colonizador que recusa o fato colonial e 

não encontra na sua revolta o fim do seu mal-estar. Se não se suprime a si mesmo como 

colonizador, instala-se na ambiguidade. Se de uma hora para outra essa medida extrema, 

concorre para confirmar, para instituir a relação colonial: a relação concreta de sua existê

ncia com a do colonizado. Podemos compreender que lhe seja mais cômodo aceitar a 

colonização, percorrer até o fim do caminho que leva do colonial ao colonialista. 

Já a categoria 14, a mediocridade, a constante seleção do grupo colonizador traz 

um dos traços frequentes no colonialista: sua mediocridade. A ideia que se agrava por uma 

decepção talvez ingênua: o desequilíbrio é por demais flagrantes entre o prestígio, as 

pretensões e as responsabilidades do colonialista e suas reais aptidões.  

 A categoria 15, chamada O complexo de Nero: como todo colonizador, deve 

transigir com sua situação objetiva, e com as relações humanas que dela decorrem. Por ter 

decidido confirmar o fato colonial, o colonialista, nem por isso, suprimiu as dificuldades 

objetivas. A situação colonial impõe a todo colonizador dados econômicos, políticos e 

afetivos, contra os quais pode insurgir-se, sem conseguir jamais desvencilhar-se deles, pois 

constituem a própria essência do fato colonial. 

 Na categoria 16, Os Dois Retratos: essa autojustificação desemboca assim em uma 

verdadeira reconstrução ideal dos dois protagonistas do drama colonial. Nada é mais fácil 

que reunir os traços supostos desses dois retratos, apresentados pelo colonialista. Bastaria 
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uma breve temporada na colônia, algumas conversas, ou simplesmente a rápida leitura dos 

jornais ou dos romances chamados coloniais.  

A categoria 17, Desprezo de si, mostra que não é em vão que se tem necessidade da 

polícia e do exército para ganhar a vida, da força e da iniquidade para continuar a existir. 

Não é impunimente que se aceita viver sempre com a sua própria condenação. O panegírio 

de si mesmo e dos seus, a afirmação repetida, mesmo convicta, da essência e dos seus 

costumes, de suas instituições, de sua superioridade cultural e técnica, não apagam a 

condenação fundamental que todo colonialista carrega no fundo de si mesmo.  

Na categoria 18, O Patriota busca encontrar em si mesmo a fonte dessa indispensá

vel grandeza que é a garantia de sua reabilitação. O exagero de sua vaidade, do retrato por 

demais magnífico do colonialista por ele mesmo. E, na verdade, sempre, apelou também 

para além de si mesma; esse último recurso procura- se na metrópole.  

A categoria 19, O conservador, não é necessário apenas que a metrópole constitua 

esse ideal distante e jamais vivido, mas que esse ideal ainda seja imutável e se encontre ao 

abrigo do tempo: o colonialista necessita que a metrópole seja conservadora. 

Já a categoria 20, A tentação Facista, para que possa subsistir como colonialista, é 

necessário que a metrópole permaneça eternamente metrópole. E, assim que, tal coisa 

depende dele, compreende-se que nisso se empenhe com todas as suas forças. 

A categoria 21, O ressentimento contra a metrópole aponta o perigo da 

ambiguidade do seu excessivo ardor patriótico do colonialista, aliás, e se verificam, na 

ambiguidade mais geral de suas relações com a metrópole. Sem dúvida é orgulhoso de sua 

glória e se firma a ela até afundá-la, se for necessário.  

Na categoria 22 temos a recusa do colonizado. É imensa a opressão colonial, mas 

essa superestimação da metrópole jamais é suficiente para justificar o fato colonial. Na 

realidade, a distância entre o senhor e o servo nunca é grande o bastante. Pela maioria das 

vezes, o colonialista se entrega também à desvalorização sistemática do colonizado.  

Na categoria 23, O racismo, o colonialista recorre ao racismo. É significativo que o 

racismo faça parte de todos os colonialismos, de todas as latitudes. O racismo segundo 

Memmi (1977,p.68) resume e simboliza a relação fundamental que une o colonialista e o 

colonizado. Ainda aponta que não se trata de um racismo doutrinal. 

E na categoria 24, a auto–absolvição. Nesta categoria final, a servidão do 

colonizado, tendo-lhe parecido escandalosa, obrigava o colonizador a explicá-la, a fim de 

não reconhecer o escândalo e a insegurança de sua própria existência. Graças a uma dupla 
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reconstrução do colonizado e de si mesmo, procurará, ao mesmo tempo, justificar-se e 

tranquilizar-se.  

 Os perfis do colonizador e colonizado são traduzidos através de uma narrativa 

simples e complexa ao mesmo tempo. O autor não recorre aos dados históricos e estatí

sticos, mas nos revela como a história e a estatística se expressam nas experiências 

individuais construindo um sistema, uma entidade: a colônia com as subjetividades dos 

seus representantes colonizados e colonizadores. Corroboramos desta forma Corbisier no 

prefácio da obra Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador de Albert 

Memmi: (1977) ao afirmar que:  

 
a experiência biográfica, interpretada e baseada em uma ideologia revolucioná
ria, transforma em peripécia individual em instrumentos de pesquisa e de 
conhecimento sociológico, pois, se as ‘dilacerações da alma’ são ‘puras 
interiorizações dos conflitos sociais’- como diz Sartre- ‘é possível esclarecer os 
outros falando de si mesmo’. (CORBISIER, 1977, p.4)  
 
 

Importante destacar que serão levantadas algumas das categorias trabalhadas por 

Memmi na análise do Quarto de Despejo com a finalidade de observar o novo perfil do 

dominador representado na narrativa literária de Carolina. As proximidades com a produçã

o literária de Carolina de Jesus se manifestam no momento em que a narradora, ao 

descrever seu cotidiano, se coloca no movimento de construção de sua identidade, que se 

dá em oposição à outra: a identidade branca burguesa. No seu diário são demarcadas as 

representações sociais que a narradora tem do Estado, dos brancos ricos e brancos pobres 

que buscam diminuir a humanidade das pessoas negras.  

Alberti Memmi define as diversas formas de poder, que são representadas na 

narrativa de Carolina através das(os) personagens, que buscaremos relacioná-las. Neste 

ambiente, tomamos as categorias de Albert Memmi como heurísticas para pensar como 

poderemos, através da leitura de Quarto de Despejo, definir as estruturas de dominação 

com todos seus agentes. O grande dominador, chamado de Macro Poder representado 

pelos grandes setores da sociedade, tal como o governo, que envolve questões políticas, 

definido como sendo de classe; não sendo para todos. Seus agentes diretos não se 

preocupam com os pobres, mas, em alguns momentos inspiram confiança e esperança, as 

quais, no decorrer das narrativas, dão lugar ao desprezo, tal como apresentado abaixo: 

 

19 de julho (...) Ela rejubilou-se e começou a dizer que o Dr. Ademar de Barros 
é um ladrão”. Que as pessoas que não presta é que precia e acata o Dr Adhemar. 
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Eu, e D. Maria Puerta, uma espanhola muito boa, defendíamos o Dr. Adhemar D. 
Maria disse:- Eu sempre fui ademarista. Gosto muito dele, e de D. Leonor. 
A Florenciana perguntou: 
- Ele que deu esmola pra senhora? 
- Já, deu o Hospital das “Clínicas” (JESUS, 2007,p.18). 

 

É assim que a narradora em outro momento expressa seu sentimento em relação aos 

políticos: “Eu quando estou com fome quero matar o Janio, quero enforcar o Adhemar e 

queimar o Juscelino. As dificuldades cortam afeto do povo pelos políticos”. Os políticos sã

o descritos como oportunistas e fazem do povo trampolim. Assim, na sua experiência, 

encontra o político demagogo/usurpador, pois se utiliza da dor e da boa fé da população, 

mas não tem nenhum compromisso com o projeto de nação e com as necessidades da 

classe trabalhadora, mantendo contato com a população nos períodos eleitorais. Para além 

do usurpador, há também a categoria pequeno colonizador, apontada por Memmi também 

se encaixa no perfil dos políticos que a narradora aponta, já que os mesmos gozam de 

privilégios, mas não suprem as necessidades da população.  

 

Os políticos só aparecem aqui nas epocas eleitoraes. O senhor Candido Sampaio 
quando era vereador em 1953 passeava todos os domingos aqui na favela. 
Tomava nosso café, bebia das nossas xícaras. Ele dirigia suas frases de viludo. 
Brincava com nossas crianças. Deixou boas impressões aqui quando candidatou- 
se a deputado venceu. Mas na Camara dos deputados não criou um progeto para 
beneficiar o favelado. Não nos visitou mais (JESUS, 2007, p. 32).  

 

Os políticos são descritos como aqueles que pelo poder fazem tudo. Agiam na é

poca com falta de ética entre seus pares e com desrespeito para com a população. Desta 

forma, Carolina, a narradora, compara Carlos Lacerda às mulheres fofoqueiras da favela: “

Nas favelas, os homens são mais tolerantes, mais delicados. As bagunceiras são as 

mulheres. As intrigas delas é igual às de Carlos Lacerda que irrita os nervos. E não há 

nervos que suporta. (JESUS,2007, p.21) 

Em meio a tanto descaso, a narradora não demonstrava ingenuidade comparava o 

espaço geográfico da cidade de São Paulo a situação política: [...] eu classifico São Paulo 

assim: O palacio é a sala de visita. A Prefetura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E 

a favela é o quintal onde jogam os lixos [...] (JESUS, 2007, p.32) Foi no palácio que 

Carolina conseguiu o seu sustento: o lixo. 

 

Quando cheguei no palacio que é a cidade os meus filhos vieram dizer-me que 
havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca, eu fiz um pouco do 
macarrão com feijão. E o meu filho João José disse-me: 
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[...]Pois é. A senhora disse que não ia mais comer mais do lixo.  
Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse:  
-É que eu tinha fé no Kubstcek.  
- A senhora tinha fé e agora não tem mais? 
- Não, meu filho. A democracia está perdendo os seus adeptos.  
No nosso paiz tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca 
e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco, morre um dia.  
...Os políticos sabem que eu sou poetisa. E que o poeta enfrenta a morte quando 
vê o seu povo oprimido. (JESUS, 2007, p. 40- 42) 

 
 

A passagem acima nos apresenta a leitura da narradora quanto as mudanças polí

ticas no Brasil em 1960, as aspirações da população  que almejava uma democracia se 

deparava com a desilusão de um estado fracassado.  

O dominador segrega os moradores da cidade de São Paulo e é através da voz da 

narradora que verificamos as sensações de Carolina a adentrar a cada ponto da cidade, a 

mesma ao adentrar a favela se compara a um objeto fora de uso, nos apresentando assim de 

forma realista como os moradores e moradoras das favelas se enxergam na medida em que 

vivenciam diariamente a miséria em uma cidade desigual como vemos a seguir: 

 

Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na sala de visita com seus 
lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de sitim. E quando estou na 
favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no quarto 
de despejo. (JESUS,2007, p. 38) 

 

A cidade também é representada por Franz Fanon (1975), Condenados da Terra, 

como dividida e desigual como já apresentada anteriormente na dissertação esta cidade 

fragmentada do colonizado que o autor descreve pode-se comparar com os 

questionamentos da nossa personagem, diante do país que vive isto é, [...] Já que os pobres 

estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro País sofrem igual aos 

pobres do Brasil? 17 de maio (JESUS, 2007, p.33-34).  

 A cidade de São Paulo representada na narrativa de Carolina se aproxima da cidade 

de Fanon (1975) que também se assemelha a descrição de Roland Corbisier (1977, p.4) 

prefaciando – O retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador – já chamava a 

atenção para o processo de colonização moderna, a qual é exercida entre os países ricos e 

pobres; o que chamamos hoje de relação entre o norte e sul, centro e periferia. Neste 

sentido, estabelece uma análise da pobreza relativa entre aqueles que vivem na absoluta 

miséria. 
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E também já se chamou a atenção para o fato de que o desiquilíbrio ou o 
contraste entre a riqueza dos países atrasados, longe de reduzir-se com o tempo, 
tem sido ao contrário, agravado, em virtude da rapidez com que se verifica o 
processo tecnológico. Se desenvolvimento é industrialização, o país que não 
dispuser de uma tecnologia própria ficará na completa dependência dos países 
tecnicamente adiantados (CORBISIER, 1977, p.4). 
 

Nossa narradora vivia na mais absoluta pobreza, mas se reconhecia como poetisa e 

se negava a apartar-se do mundo. Ela se responsabiliza pela sua história no mundo e nos 

informa que os “políticos sabem que eu sou poetisa. E que o poeta enfrenta a morte 

quando vê o seu povo oprimido (JESUS, 2007, p.40)”. A autora de forma consciente, 

através de seu diário denuncia o descaso dos políticos, e também enuncia as 

potencialidades revolucionárias do povo organizado.  

 

O que eu aviso aos pretendentes a política, é que o povo não tolera a fome. E 
preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. 6 de maio O Brasil precisa ser 
dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora 
(JESUS,2007, p.30).  

 

 Ela não mantinha uma relação passiva diante do poder, mantendo-se sempre leal a 

sua luta coletiva e sonho individual:  

 

Quando eu era menina o meu sonho era ser homem para defender o Brasil 
porque eu lia a Historia do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia os 
nomes masculinos como defensor da patria. Então eu dizia para a minha mãe:  
-Porque a senhora não faz eu virar homem?  
Ela dizia:  
- Se você passar por debaixo deste arco-iris você vira homem.  
Quando o arco-iris surgia eu ia correndo na sua direção. Mas o arco-iris estava 
sempre distante. Igual aos politicos distantes do povo. Eu cançava e sentava. 
Depois começava a chorar. Mas o povo não deve cançar. Não deve chorar Deve 
lutar para melhorar o Brasil para os nossos filhos não sofrer o que estamos 
sofrendo. Eu voltava e dizia para a mamãe:  
- O arco-iris foge de mim.  
-Nós somos pobres, viemos para as margens do rio. As margens dos rios são 
lugares dos lixos e dos marginais. Os homens desempregados substituíram os 
corvos. (JESUS, 2007, p. 54-55) 
 

Afirmava que os políticos, anunciados como ricos brancos e dominadores de todos 

os níveis, conheciam a favela. [...] Havia pessoas que nos visitava e dizia: Credo, para 

viver num lugar assim só os porcos. Isto aqui é o chiqueiro de São Paulo (JESUS,  2007, 

p.36). A fala acima mostra que na medida em que se menosprezavam as pessoas que 

viviam na favela também não imaginavam que uma pessoa poderia viver de forma tão 
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precária, algo que foge a realidade da população que não enxerga as diferenças econômicas 

no Brasil. 

Assim, mesmo sabendo que poderia ser enganada recebia os políticos que poderiam 

mudar a realidade dos(as) moradores(as) da favela.  

No trecho anterior, cabe ainda destacar a categoria apontada por Memmi intitulada 

conservador, pois, ao definir a favela como chiqueiro de São Paulo.  

   

Lavei o assoalho porque estou esperando 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. 
[...] É os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me, porque eu também sou 
favelada. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de 
despejo ou queima-se ou joga-se no lixo (JESUS, 2007, p.36-38).  
 

 Enquanto mulher negra e pobre que sonhava governar o país, a impossibilidade de 

tal feito apresentou-se desde a infância. Mas mesmo não conseguindo realizar este sonho 

contribuiu imensamente para que anos posteriores a morte sua obra em conjunto com mais 

pressão popular desenhasse um novo perfil de governante que se aproxima do idealizado 

pela escritora, mas ainda há muitas mudanças a serem feitas que garanta um futuro digno a 

todas (os) os brasileiros (as). 

  Todavia sempre desenhou um perfil de governante e de povo num contexto 

democrático. Uma população que pudesse eleger e monitorar as ações de seu representante. 

Inconformada nos revela a seguir: 

 

Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e amisade ao povo. 
Quem governa nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, o 
que é dor, e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a 
minoria? Eu estou ao lado do pobre. Que é o braço. Braço desnutrido. 
Precisamos livrar o paíz dos políticos açambarcadores (JESUS, 2007, p.40).  

 

Deparava-se com políticos que buscavam enriquecimento e projeção individual , nã

o demonstrando compromisso com as necessidades e interesses coletivos:  

 

Quando eu ia na residencia do Dr. Adhemar encontrei um senhor que deu-me 
este cartão: Edison Marreira Branco.  
Estava tão bem vistido que atraiu os olhares. Disse-me que pretendia incluir-se 
na política. Perguntei-lhe:  
- Quais são suas pretenções na política? 
- Quero ficar rico igual o Adhemar.  
Fiquei horrorisada (JESUS,  2007, p.103). 
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 Ademar Pereira de Barros10, que Carolina aponta em sua narrativa, nasceu em 22 

de abril de 1901.Carolina tinha afinidade com a proposta política de Ademar de Barros e as 

vezes recebia a visita dele e demais políticos. Em uma destas visitas recebeu Ademar de 

Barros que levou o também político Edison Branco. Na conversa entre Edilson e a 

escritora percebe que a perspectiva de Edilson no exercício da política era de ganhar 

dinheiro, observando assim uma contradição entre a sua percepção de política como 

instrumento da democracia do político comparada a de Edilson. 

 

 

3.1. Os problemas sociais e sua solução: projetos políticos e instituições 
 

 A temática da fome é recorrente no texto e a grande expectativa da narradora é que 

o Brasil possa ser governado por alguém que já tenha passado fome. Poderemos sugerir 

que ela acreditasse que o governante oriundo da classe trabalhadora, estando no poder, 

seguiria defendendo o projeto político da classe trabalhadora. A mesma se decepciona com 

Juscelino Kubitschek (1956 a 1960) que, mesmo tendo em seu programa político a defesa 

dos interesses da classe trabalhadora e vir desta mesma realidade, não atende as 

expectativas da população.  

A narradora aponta para a necessidade de se ter dirigentes do Brasil que conheçam 

a realidade econômica de perto e, assim, com propriedade, busquem melhorias para a 

população.  

A narradora, na época, enquanto agente política, já destacava de modo incisivo a 

necessidade de implantação de um projeto político que atendesse às demandas de grande 

parte da população, que tivesse como propósito a eliminação da fome no país. No período 

em que Carolina aponta em sua narrativa a necessidade de um olhar mais atento dos 

governantes para a necessidade de eliminar a fome no país, esta demanda que foi 

posteriormente inserido na agenda governamental através de políticas públicas tal como o 

programa “Fome Zero”, apenas implantado em 2003, no mandato do presidente Lula. Este 

projeto trouxe no plano teórico e prático o debate sobre a responsabilidade e papel do 

                                                             
10 Ademar Pereira de Barros entre as atividades realizadas, foi empresário e político influente entre as dé
cadas de 1930 e 1960. Foi prefeito da cidade de São Paulo (1957–1961), interventor federal (1938–1941) e 
duas vezes governador de São Paulo (1947–1951 e 1963–1966). Concorreu à presidência da república do 
Brasil em 1955 e em 1960, conquistando, nas duas eleições, o terceiro lugar. Mas o líder do Partido Social 
Progressista desistiu com receio de deixar o governo do Estado de São Paulo nas mãos de seu vice, Novelli 
Junior. A fonte de informação se encontra na referência bibliográfica ao final deste trabalho. 
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Estado e da Sociedade. O Programa foi criado para eliminar a fome e as suas causas 

estruturais. Tal iniciativa foi um movimento inicial que atendeu inúmeras famílias 

brasileiras que viviam em situação de vulnerabilidade. 

Vemos o quanto a narradora tem uma visão crítica perante a postura dos “donos do 

poder”, como destacado abaixo: 

  

Penso: porque será que os meninos que fogem do Juizado vem difamando a 
organização? Pecebi que no Juizado as crianças degrada a moral. Os Juizes não 
tem capacidade para formar o carater das crianças. O que lhes falta? Interesse 
pelos infelizes ou verba do Estado? (JESUS, 2007, p.85-93) 

 

Carolina, que anteriormente tinha uma imagem superficial do Juizado começava a 

questionar, a partir de críticas, o que a organização recebe da forma de tratamento das 

crianças, ao observar que o Juizado deveria servir para reinserção desta criança na 

sociedade, mas acaba por fazer o movimento contrário, já que a mesma degrada a moral 

daqueles que por ali passavam.  

A narradora questionou se o interesse de mudança da realidade do juizado dizia 

respeito às crianças que por ali passam ou ao estado? Tal questionamento nos evidencia, 

mais uma vez, o modo pelo qual a narradora se coloca diante das impunidades vivenciadas 

pela população. Já que, como cidadã, coloca-se no papel de fiscal, que denuncia através de 

sua escrita a miséria que a população passa, como forma de garantir com que os políticos 

reflitam sobre sua função perante as demandas da população. A passagem a seguir mostra 

o modo como a cor da pele influencia no tratamento de um guarda civil diante de um 

homem negro. 

 

11 de agosto Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que 
estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou 
um preto e amarrou numa arvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos 
que transforma preto em bode expiatorio. Quem sabe se guarda civil ignora que 
já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? (JESUS, 2007, 
p.108) 

 

 Outra passagem aponta uma categoria fundamental destacada por Memmi em seu trabalho 

e representada na narrativa que é o racismo, categoria de número 23. A narradora destaca a 

notícia que ouvira de um homem negro que narra a Carolina com indignação a forma como 

outro homem negro foi espancado por um policial. O que chama a atenção da narradora é 

que o guarda civil repete um tratamento abolido há tempos atrás com o final da escravidão 
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no Brasil, mas ainda é repetido no comportamento do opressor, apesar de não se utilizar 

mais da chibata, este se utiliza de outro instrumento: a arma de fogo. 

No imaginário do policial, este homem de pele escura é considerado uma ameaça à 

sociedade e não importa se o mesmo tenha ou não cometido algum delito, já que o mesmo 

não é pré-julgado e condenado pelo ato, mas por sua origem racial. Este opressor, homem 

branco, é narrado por Carolina como o homem que se reinventa em suas formas de opressã

o. Algumas mais sutis outras mais arcaicas. 

Em outra passagem no texto também é interessante analisar o perfil e atuação do 

opressor quando Carolina leva seu filho ao Gabinete de Investigação, como veremos 

abaixo: 

 
Quando eu estava conversando com a Chica a companheira do Policarpo 
chamou-me. Eu não fui. Ela dirigiu-se para o interior de sua casa e voltou com 
uma intimação e entregou-me. Para eu ir no Gabinete de Investigação amanhã, 
dia 26 e levar o João.  
É que no dia 8 de julho de 1958 ela disse-me que o meu filho João de 11 anos 
havia tentado violentar a sua filha. Eu não vi porque estava trabalhando. E ela nã
o apresentou testemunho 
.  
26 de setembro...Chegamos a Rua Asdrubal do Nascimento. (...) Eu fui falar com 
uma senhora que queria saber o que ocorria com o João.  
Ela perguntou ao João se ele sabia o que era fazer porcaria. Ele disse que sabia.  
E se ele havia feito porcaria na menina. Ele disse que não  
A funcionaria que interrogava parou de escrever e leu uns papeis.(...) Ela 
prosseguiu o seu interrogatorio. Usava o calão com o menino. E as perguntas 
obcenas, querendo que o menino descrevesse e relatasse os prazeres sexuaes.  
Achei o interrogatorio horroroso. A Vera e o José Carlos ficaram perto para 
ouvir o que a mulher dizia. Quando a funcionaria falava eu tinha a impressão que 
estava na favela (JESUS, 2007, p 124).  

 

O modo como a funcionária do Gabinete de Investigação agiu ao interrogar a crianç

a de 11 anos, induzindo a mesma a descrever um ato sexual que não ocorreu que assustou a 

escritora. Para Carolina, era tão assustador que, ao ouvir perguntas obscenas, a narradora 

se espanta com a incapacidade da mesma de observar que as crianças não eram obrigadas a 

presenciar tamanho ato de pornografia. Carolina associa aquele comportamento com o 

mesmo dos moradores da favela que não poupavam as crianças de ver as cenas obscenas. 

A passagem acima nos revela a categoria de número 22 apontada por Memi e que mostra a 

imensa opressão pela qual a criança passa e o colonialista aqui representado pela funcioná

ria do gabinete busca assim a desvalorização sistemática desta criança.  

Ao escrever o livro Quarto de Despejo, Carolina se torna porta voz de famílias que 

residiam, assim como ela, na favela do Canindé em 1950 e que viviam na base da pirâmide 
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econômica. Desta forma, a produção literária se torna uma arma utilizada para denunciar 

de forma perspicaz as condições materiais em que se encontrava uma significativa parcela 

da população. Neste contexto, especificamente no que se refere à literatura afro-brasileira 

nos reportamos novamente a Souza (2004, p.279): 

 
A construção de uma descendência textual afro-brasileira passa pela compreensã
o de que as identidades NÃO são constituídas no discurso, mas forjadas nos 
embates entre grupos que se identificam com molduras ideológicas 
diferenciadas, buscando, no caso dos subalternos, reverter hierarquias, 
representações e significados.  

 

Souza aponta que a literatura negra é lugar de transgressão, ao interpretar fatos e 

reflexões novas de uma história que se distancia daquela apresentada pela literatura canô

nica brasileira. O espaço poético é como um espaço de resistência negra. Nele há 

possibilidades de tocar o leitor, tendo a noção de enfrentamento e audácia. Neste sentido, a 

poesia e a prosa constituem-se como ação, uma missão de atuar e interagir no espaço 

social, um meio pelo qual se desvela a consciência de opressão e desumanização. 

A narradora apresenta ao leitor o estado plena consciência de seus direitos e 

deveres enquanto cidadã. Abaixo podemos observar uma nova passagem no texto em que a 

narradora se coloca neste papel de defensora dos interesses da população marginalizada.  

 

Deitamos. Eu estava agitada e nervosa porque queria passar o dia escrevendo. 
Custei durmir. Eu fiquei cançada de tanto correr para chamar a Rádio Patrulha. 
Despertei as 4 horas da manhã com a voz de Alexandre que estava maltratando a 
sua esposa e chingando o soldado Edison. Dizia:  
- Aquele negro sujo me bateu. Mas ele me paga! Eu me vingo! 
Vendo que o Alexandre não parava de falar, eu fui na Delegacia: O soldado que 
estava de plantão disse: 
- Favela é de morte! 
Disse-me que se o Alexandre continuasse a perturbar para eu voltar as 6 horas. 
Voltei para a favela, ele estava na rua insultando. Resolvi fazer café. Abri a 
janela e joguei um pouco de agua no Alexandre.  
- Você chamou a Radio Patrulha para mim. Negra fidida! Mas você me paga! 
(JESUS, 2007, p.98). 

 

Carolina, ao denunciar os constantes ataques de homens contra as esposas fica, 

também, exposta à violência dos mesmos, mas os enfrenta como na passagem acima, em 

que a narradora afirma que jogou água em Alexandre que foi denunciado por Carolina, por 

maus tratos à sua esposa. Ela passou a ser temida, por já ser conhecida pela população 

como aquela pessoa que busca justiça e paz na favela. A seguir, apresentamos uma 

passagem que exemplifica a atuação de Carolina enquanto líder comunitária; 
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1 de agosto... A Assitencia estava chegando. Vinha examinar o Purtuguês que 
vende doces. Dia 28 de julho eu fui visita-lo.  
Ele queria uma Assistencia. Aludiam que ele não paga o IAPTC e não vinham. 
Quando cheguei na favela fui visitá-lo. Ele estava gemendo e tinha duas senhoras 
purtuguesas que lhe visitava.  
Perguntei-lhe se estava melhor. Disse-me que não. A purtuguesa perguntou-me: 
- O que é que a senhora faz? 
-Eu cato papel, ferro, e nas horas vagas escrevo.  
Ela disse-me com a voz mais sensata que já ouvi até hoje: 
- A senhora vai cuidar da sua vida! (JESUS, 2007, p.105-118) 

 

A narradora, nesta passagem, descreve a sua preocupação com saúde do português. 

Porém, ao chegar à casa do mesmo e se identificar como catadora de papel e, também, 

escritora, as mulheres portuguesas que ali estavam se mostram intolerantes a Carolina. 

Como uma mulher que cata papel e escreve também tem tempo de dar assistência a uma 

pessoa que necessita de cuidados e atenção? A colaboração que a escritora presta ao 

português na medida em que vinha acompanhando o estado de saúde do mesmo é uma 

afronta aos olhos da portuguesa que ali estava, que age como colonizadora. Como se 

Carolina estivesse fora do seu lugar de personagem, em seu imaginário conservador e 

reacionário, carregado de preconceito e estereótipos.  

Outro trecho que podemos destacar é o do dia 8 de agosto, em que Carolina ao, ler 

os jornais, vê uma notícia que a deixa intrigada: 

 

8 de agosto Saí de casa as 8 horas. Parei na banca de jornais para ler as noticias 
principais. A policia ainda não prendeu o Promessinha. O bandido insensato 
porque a sua idade não permite conhecer as regras do bom viver. Promessinha é 
da favela da Vila Prudente. Ele comprova o que eu digo: que as favelas não 
formam carater. A favela é o quarto de despejo. E as autoridades ignoram que 
tem o quarto de despejo. (JESUS, 2007, p.107).  

 

  Ao observar a indiferença que o Estado tem perante o chamado quarto de despejo 

da cidade de São Paulo, isto é, as favelas, esta gera elementos como o próprio 

Promessinha, jovem que, com pouca idade, desconhece as regras do bom conviver. Deste 

modo, passamos para uma nova análise do comportamento do opressor agora nas 

chamadas micro relações.  

 

 

3.2. Das macro às micro relações em Quarto de Despejo 
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Na narrativa emergem os micro poderes, tal como nas instituições da Sociedade 

Civil, como escola, centro espírita, comércios. Os dominantes se conformam na sua 

brancura e nos macro e micro poderes. Assim, apresentamos um exemplo do 

comportamento de alguns comerciantes na favela, considerada como o quintal da cidade e 

local acessado por todas as pessoas que vivem na cidade, pois todos querem um lugar para 

jogar o seu lixo. Esta é a percepção também da narradora ao descrever a ação de um 

comerciante em seu diário:  

 

Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogam umas 
latas. É lingüiça enlatada. Penso: é assim que eu fizeram esses comerciantes 
insaciaveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E 
quando apodrece jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. (...) Vejo as 
crianças abrir as latas de lingüiça e exclamar satisfeitas: - Hum! Tá gostosa! A 
Dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está estufada. Está podre 
(JESUS, 2007, p.33-34). 

 

 Carolina retrata o comportamento ganancioso da maioria dos comerciantes ao levar 

seus produtos inadequados para comercialização para a favela. Ali os corvos e os 

favelados, ou seja, os seres humanos, alimentem-se daquilo que já não pode ser mais 

consumido pelos moradores dos palácios. 

Os comerciantes não tem nenhum pudor em fazer com que os pobres comam os 

restos apodrecidos, quase como uma forma de destacar, a todo o momento, a miséria em 

que aquelas pessoas vivem. O estado de decomposição dos alimentos dá forma a esta misé

ria, tendo assim a dimensão, por parte dos moradores da favela, da realidade de pobreza 

que são inseridos. Desta forma, o comportamento dos comerciantes enquanto opressores 

recusam aos pobres, portanto, desvaloriza-os sistematicamente. Tal perfil se encaixa na 

categoria 22 apontada por Memmi que intitula- se a recusa do colonizado. O trecho abaixo 

nos exemplifica, mais uma vez, este comportamento dos comerciantes: 

 

29 de dezembro Saí com o João e a Vera e o José Carlos. O João levou o radio 
para concertar. Quando eu ia na rua Pedro Vicente, o guarda do deposito 
chamou-me e disse-me para eu ir buscar uns sacos de papel que estavam perto do 
rio.  
Agradeci e fui ver os sacos. Eram sacos de arroz que estavam nos armazéns e 
apodreceram. Mandaram jogar fora. Fiquei horrorizada vendo o arroz podre. 
Contemplei as traças que circulavam as baratas e os ratos corriam de um lado 
para o outro.  
Pensei: porque é que o homem branco é tão perverso assim? Ele tem dinheiro, 
compra e põe nos armazéns. Fica brincando com o povo igual gato com rato 
(JESUS, 2007, p. 149). 
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Um elemento que podemos destacar para além dos anteriormente apontados pela 

narradora até aqui é o perfil deste opressor que é representado pelo guarda do depósito que 

chama Carolina para buscar alguns sacos de papel. Ao agradecer o gesto daquele homem, 

ela jamais poderia imaginar que por trás daquela atitude aparentemente gentil havia um 

comportamento desumano, que o coloca no lugar de opressor, mesmo sendo também 

oprimido. O guarda branco, também vindo de classe trabalhadora como Carolina, não 

hesitou em constrangê-la no momento em que ofereceu a ela comida com bichos, como 

forma de manutenção de seu pequeno poder, enquanto homem branco, vindo de classe 

trabalhadora, mas que não identifica Carolina como semelhante. Ou seja, tal 

comportamento mostra ao leitor como a etnia e gênero são acionados neste momento, já 

que ao oferecer alimento com bichos à Carolina, o mesmo mostra a sua suposta 

superioridade. 

 Desta forma, é importante destacar a reflexão de Memmi que aponta o racismo que 

resume e simboliza a relação fundamental que une na narrativa Carolina e o guarda. A 

nossa narradora/personagem, consciente do descaso das instituições estatais com a populaç

ão pobre, especificamente com a população da favela do Canindé, local em que reside 

Carolina, torna-se agente política em sua comunidade. Assim como o comércio, ao longo 

da narrativa apresenta as demais instituições como a igreja, centro espírita como veremos a 

seguir: 

 

20 de maio  
...As mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pães para os 
filhos. Que o Frei Luiz lhes dá, enquanto os esposos permanecem 
debaixo das cobertas. Uns porque não encontram emprego. Outros 
porque estão doentes. Outros porque embriagam-se (JESUS, 2007, p. 
38). 

 

Foi identificada a presença da igreja como local de fornecimento de alimentos para 

alguns moradores da favela, tal como apresentado no trecho acima. As mulheres buscam 

nas igrejas os alimentos para seus filhos e recebem os donativos do representante da 

instituição Frei Luiz, já conhecido por estas mulheres. 

A narradora registra a contradição que se encontrava no interior das famílias 

daquelas mulheres que iam até as igrejas pedir donativos. Em casa, seus maridos 

encontravam-se em situação pouco favoráveis. Dentre os problemas apresentados por 

Carolina estava a falta de emprego, doenças ou, ainda, a embriaguez que os deixava fora 

do mercado, impossibilitando, assim, a contribuição para o sustento da casa. 
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O Centro Espírita é referenciado como o local em que as pessoas recebem 

mantimentos. O serviço prestado a esta comunidade pelo Centro Espírita cumpre, 

parcialmente, o papel do Estado de garantir a alimentação da população. Porém, é 

importante destacar que a atuação do Centro Espírita na comunidade é constante, pois os 

representantes já são conhecidos e tem uma grande atuação na comunidade. Abaixo 

podemos verificar esta afirmação; 

 

16 de julho Pensei: são duas horas. Creio que vou passar o dia sem novidade! O 
João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chegando para dar 
mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do Centro Espírita da Rua 
Vergueiro 103. Ganhei dois quilos de arroz, idem de feijão e dois quilos de 
macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu 
sentia ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma 
revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me (JESUS, 
2007, p.12). 

 

Em seguida temos uma passagem que apresenta uma reflexão sobre o papel da 

narradora quanto a seu pensamento, diante do discurso proferido por Frei Luiz;  

 
Fico pensando na vida atribulada e pensando na vida atribulada e pensando nas 
palavras do Frei Luiz que nos diz para sermos humildes. Penso: se o Frei Luiz 
fosse casado e tivesse filhos e ganhasse salario minimo, ai eu queria ver se o frei 
Luiz seria humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem resignação. Se o 
Frei visse os seus filhos comendo generos deteriorados, comidos pelos corvos e 
ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. ((JESUS, 2007, 
p.85- 93) 
 

A passagem acima nos remete a categoria 24 apontada por Memmi que é chamada 

de auto- absolvição. Frei busca justificar a revolta na qual a narradora se encontrava, como 

uma forma de também se tranquilizar diante da realidade que via Carolina.  

Ao longo do texto, são poucas as passagens em que se traz à tona a fé e a religião. 

Inclusive, há um momento no texto em que Carolina diz que não discute religião. Nesta 

passagem acima, a autora faz uma crítica ao olhar de Frei Luiz que, enquanto religioso, 

goza de privilégios que a Igreja proporciona, o que faz com que esteja na condição de 

opressor.  

Importante destacar que a Igreja e o Estado estão ligados e esta ligação nos faz 

refletir o papel do opressor nestas duas instituições. A narradora/personagem Carolina, ao 

longo do texto e, como já foi dito, coloca-se como líder da comunidade, com o propósito 

de assegurar os direitos dos moradores. 
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Carolina, como ninguém conseguia captar nas micro relações, o drama humano que 

marcou a população que compartilhava com ela uma realidade de opressão. Carolina se 

tornou alvo de alguns vizinhos que, para atingi-la, maltratam seus filhos, como vemos 

abaixo: 

 

Tinha muito papel. Trabalhei depressa pensando que aquelas bestas humanas são 
capas de invadir o meu barracão e maltratar meus filhos. Trabalhei apreensiva e 
agitada. A minha cabeça começou a doer. Elas costuma esperar eu sair para vir 
no meu barracão expancar meus filhos. Justamente quando eu não estou em casa, 
quando as crianças estão cozinhas e não podem defender-se (JESUS, 2007, 
p.18). 

 

Quando passamos para as micro- relações chegamos finalmente ao impacto da relaç

ão entre oprimido e opressor nos grande setores da sociedade que se reflete também nas 

pequenas relações estabelecidas entre os moradores favela que inseridos no sistema 

capitalista reproduz o mesmo passado de geração a geração. 

Abaixo a autora compara o comportamento e a diferença de comportamento entre 

os animais e os seres humanos. 

 

19 de maio Deixei o leito as 5 horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia 
matinal. As aves deve ser mais feliz que nós. Talvez entre elas reina amizade e 
igualdade.(...) O mundo das aves deve ser melhor do que a dos favelados, que 
deitam e não dormem porque deitam sem comer. (JESUS, 2007, p.36) 

 

Observamos assim que a narradora traz no trecho acima a conturbada vida dos 

moradores (as) da favela que tem dificuldades de sobrevivência. A seguir a narradora relata 

o quão este drama humano compromete seu estado emocional; 

 
De manhã eu estou sempre nervosa. Com medo de não arranjar dinheiro para 
comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. 
(JESUS, 2007, p. 49-52) 

 

Temos a seguir, a imagem do branco enquanto opressor, pois, ao escrever peças 

para os circos Carolina, sempre recebia uma resposta negativa por parte dos diretores que 

diziam: - É pena você ser preta.  

 

 16 de junho  
 ...Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondia-me:  
- É pena você ser preta.  
Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rustico. Eu até 
acho o cabelo de negro mais iducado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo 
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de preto onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um 
movimento na cabeça ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe 
reincarnações, eu quero voltar sempre preta.  
...Um dia, um branco disse-me: 
- Se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos 
podiam protestar com razão. Mas nem o branco nem o preto conhece a sua 
origem.  
O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? 
Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o branco, atinge 
o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza nã
o seleciona ninguém. (JESUS, 2007, p.65-66)  

 

A narradora, ao ouvir a ofensa do diretor do circo sobre sua origem racial, aponta às 

leitoras que adora a sua pele e cabelos, destacando assim sua consciência racial. Desta 

forma podemos observar no trecho acima o racismo como elemento fundante das 

desigualdades entre negros e brancos. 

A seguir a narradora aponta suas escolhas que se diferenciam das demais 

moradoras(es) da favela como vemos a seguir;  

 

26 de junho Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa 
porque não bebo pinga. Eu sou sozinha. Tenho três filhos. Se eu viciar no álcool 
os meus filhos não irá respeitar-me. Escrevendo isto estou cometendo uma tolice. 
Eu não tenho que dar satisfação a ninguem. Para concluir, eu não gosto, e 
acabou-se.  
Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar 
que eu estou agindo acertadamente, peço-te para dizer:  
-Muito bem, Carolina! (JESUS, 2007, p.73-74) 

 

Ao narrar seu estilo de vida Carolina aponta a dificuldade das pessoas em respeitá-

lo, já que a mesma tinha como hábito a leitura e não a bebida. A escritora preferia viver 

sozinha a aturar um homem que a impeça de realizar seus sonhos. Trabalhar para sustentar 

sua família.  

 
O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Mas eu não quero 
porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma 
mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para escrever. E que deita 
com o lapis e o papel debaixo do travesseiro. Por isso que prefiro viver só para o 
meu ideal. (JESUS, 2007, p. 49-52) 

 

A narradora aponta a pressão diante de seus vizinhos, que a oprimem, por não ter os 

mesmos hábitos, tal como o casamento e o consumo de bebida: 1 de julho A minha 

simpatia pela Dona Chiquinha ofereceu. [...]. No outro dia a dona Chiquinha veio 

perguntar se eu queria brigar com ela e que ela ia buscar a peixeira. Não lhe dei confianç
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a (JESUS, 2007, p.78-84). Carolina era uma intelectual que se dedicava diariamente a funç

ão da escrita.  

 

7 de julho... Fui na Dona Juana, ela deu-me pães. Passei na fabrica para ver se 
tinha tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar uns pedaços quando ouvi um 
preto dizer para eu não mexer nas lenhas que ele ia bater-me. Ele disse para bater 
que eu não tenho medo. Ele estava botando as lenhas dentro do caminhão. 
Olhou-me com desprezo e disse:  
- Maloqueira! 
- Por eu ser de maloca é que você não deve mecher comigo.  
Eu estou habituada a tudo. A roubar a, brigar e beber. Eu passo 15 dias em casa e 
quinze dias na prisão. Já fui sentenciada em Santos.  
Ele fez mensão de agredi-me e eu disse-lhe:  
Eu sou da favela do Canindé. Sei cortar de gilete e navalha e estou aprendendo a 
manejar a peixeira. Um nordestino está me dando aulas. Se vai me bater pode 
vir. 
Comecei a apalpara os bolsos.  
Onde será que está minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. 
Quando eu bebo umas pingas fico meio louca. Na favela é assim, tudo que 
aparece por lá nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso.  
O preto ficou quieto. Eu vim embora. Quando alguem nos insulta é só falar que é 
da favela e pronto. Nos deixa em paz. Percebi que nós da favela somos temido. 
Eu desafiei o preto porque eu sabia que ele não ia vir. Eu não gosto de briga. 
(JESUS, 2007, p. 82-84) 

 

Assim, esta passagem sintetiza um pouco do olhar do opressor diante do oprimido. 

É quando o oprimido reproduz o comportamento do opressor. Já que aqui temos o olhar de 

um homem negro diante de uma mulher também negra. Ao chamar Carolina de 

maloqueira, a mesma incorpora a imagem que não faz parte de si. Entretanto, encontra-se 

no imaginário coletivo no que se referem as pessoas que vivem na favela e que são vistas 

como marginais e sem educação. Todos os elementos que anteriormente condenava, não 

faziam parte de seu estilo de vida, agora são incorporados ao seu discurso para se defender 

do homem que a ameaçava.  

Bastou dizer que era da favela do Canindé e trazer elementos como: bebida, briga, 

prisão, navalha, peixeira. Os mesmos serviram para que Carolina que, anteriormente era 

ameaçada pelo homem negro, agora seja temida, pois traz para si o estigma que todos os 

moradores da favela têm aos olhos daquele homem. Este jamais poderia imaginar que, 

aquele discurso proferido como ameaça era apenas uma forma de defesa, o que Carolina 

mais odeia é briga. Porém seu discurso é incorporado pelo homem que sai assustado no 

momento em que a narradora busca em sua bolsa a suposta navalha para arrancar a orelha 

do cidadão.  
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Sabia, também, que não havia uma diferença inata entre brancos e negros; ricos e 

pobres. Em que pese não conseguir desvelar o fio desse intricado de relações, percebia a 

existência de mecanismos injustos que a faziam trabalhar e não conseguir ascender 

socialmente e/ou como almejava sair da favela. Esta condição era compreendida como não 

singular e isolada, pois existiam os pobres e entre eles os negros que não tinham condições 

acessar a uma vida digna. 

 

13 de maio... Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia 
da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. (...) Nas prisões 
os negros eram os bodes espiatorios. Mas os brancos agora são mais cultos. E nã
o nos trata com despreso. Que deus ilumine os brancos para que os pretos sejam 
feliz (JESUS, 2007,  p.31). 
 
 

A miséria retratada na narrativa de Carolina não se restringe a favela, mas se 

estende a grande metrópole: São Paulo. A visão da narradora na busca da reflexão quanto 

ao lixo que se cria e se recria, se ressignificar a cada instante e é o que leva a riqueza da 

produção. A narrativa também é um testemunho que reflete os resquícios do colonialismo 

em 1960 no Brasil, já que a narradora viveu o conflito da mulher colonizada que recusa a 

colonização a medida que traz à tona em sua narrativa críticas diante das impunidades.  

Ao narrar o cotidiano na favela do Canindé Carolina apresenta a leitora (o) seu 

testemunho diante da realidade social brasileira, destaca assim por meio da etnia, gênero e 

classe os elementos que compõe a identidade da população. Dando forma assim, ao perfil 

do colonizador que neste capítulo é apresentado. O perfil do colonizador é representado 

aqui pelo macro-poder e os micro-poderes compostos pelo poder Institucional, tal como 

nas instituições do Estado e Sociedade Civil, como escola, centro espírita, comércios.  

Podemos observar na narrativa as contradições de um sistema global que ao longo 

dos anos ainda deixa marcas na história do país. No início da narrativa, Carolina aponta um 

primeiro aspecto que a leva estar na condição de colonizada: o fator econômico que a 

impede e às demais brasileiras e brasileiros que vivem a margem da pirâmide econômica 

de realizarem os sonhos.  

Como já apontado no texto, a narradora exercitou seu poder de escrita que marcou 

sua condição do colonizado na história da literatura brasileira e por isso se torna alvo de 

estereótipo como aponta Bhabha (2007, p.127) a seguir: 

 
O discurso racista estereotípico, em seu momento colonial, inscreve uma forma 
de governabilidade que se baseia em uma cisão produtiva em uma constituição 
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do saber e exercício do poder. Algumas de suas práticas reconhecem a diferença 
de raça, cultura e história como sendo elaborada por saberes estereotípicos, 
teorias raciais, experiência colonial administrativa e sobre essa base, 
institucionalizada uma série de deologias políticas e culturais que são 
preconceituosas, discriminatórias, vestigiais, arcaicas, “míticas”, e, o que é 
crucial, reconhecidas como tal. 

 

Nesta análise traçamos um panorama através dos aspectos que representam o 

colonialismo que assumiu novas formas através dos anos, através do perfil do opressor 

representado por meio dos macro e micro poderes, indo de grandes representantes, tal 

como políticos a comerciantes, representantes de instituições, sociedade política a alguns 

vizinhos de Carolina.  

  A partir da análise realizada pela narradora do perfil do opressor destaca-se o 

opressor segrega a cidade e joga a população pobre no Quarto de Despejo, que são as 

favelas, como descreve Carolina, local em que a miséria prevalece e que é escondido dos 

demais cômodos da cidade de São Paulo em 1950, período em que a cidade passava por 

processos de mudanças. Na primeira metade do século XX um momento de 

desenvolvimento nas tecnologias, período este chamado de idade de ouro no cinema.  Há 

também grandes descobertas científicas, tal como o DNA. No esporte temos o Uruguai 

como campeão da Copa do Mundo. Em São Paulo, a cidade passava neste período por um 

processo de reurbanização. E a narradora especialmente vivenciou estas mudanças junto a 

demais homens e mulheres que viviam no centro de São Paulo e foram relocados para as 

periferias. A partir daí Carolina passa a viver na favela do Canindé.  
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4. O PERFIL DO DOMINADO (A) EM QUARTO DE DESPEJO EM ANALOGIAS 

COM OUTRAS NARRATIVAS 
 

Com exagero pimentando meu reino 
A preferência revela empobrecidos de favela 

Forja desejos e anseios (...) 
Janaína Machado 

 

Neste capítulo, o intuito é traçar o perfil do dominado a partir da ótica do mesmo, 

ou seja, o que se constrói socialmente no imaginário do que vem a ser este dominado, já 

que o perfil do dominado é construído tradicionalmente, idealizado pelo dominador, para 

que assim se mantenha o regime de dominação. E para traçar este perfil do dominado, 

recorremos aos reais personagens da favela do Canindé. 

Foram selecionadas algumas categorias que se apresentam no trabalho de Memmi 

tal como o colonizado e a história, pois a população do Canindé, situada à margem do 

processo de produção, também, é impedida de decidir acerca dos rumos de sua história 

pessoal e coletiva. O colonizado, na busca pela sobrevivência na colônia, busca vários 

caminhos, percorre os túneis e esquinas não conhecidas por ele e que são observadas pelas 

lentes impostas e/ou emprestadas do colonizador.  

Nesse processo já não se explica e, em alguns momentos, não se reconhece no 

discurso do outro. Memmi mostra, através das relações existentes no mundo colonial, o 

colonizado que se submete e transpõe as referências do poder econômico e político, 

revelando-se nas suas dimensões objetivas e subjetivas, na tentativa de libertação do domí

nio do colonizador. Podemos dizer que, através deste processo, o colonizado busca 

recuperar sua autoestima e, dessa forma, legitimar a igualdade de direitos e deveres que 

lhes foi retirada devido à superioridade circunstancial e histórica existente entre o 

colonizador/colonialista (Memmi,1977).  

Este capítulo se centrará na segunda parte da obra de Memmi, a qual se dedica a 

nos explicar 17 categorias que definem o perfil do colonizado na sua relação com o 

colonizador. As categorias apresentadas por Memmi que definem o perfil do colonizado sã

o: a) O colonizado e a história, que aponta a violência sofrida pelo colonizado ao longo da 

história, pois o mesmo está à margem da cidade. A colonização anula sua participação 

tanto na guerra quanto na paz, toda decisão que ajuda para o seu destino e o do mundo, 

toda carga histórica e social.  



67 

 

Já a categoria 2 ...O colonizado e a cidade, Memmi aponta a incapacidade do 

colonizado de se governar sozinho, de governar a cidade. Traz esta reflexão como 

justificativa para impedir que o colonizado chegue ao governo. Segundo Memmi o fato é 

que o colonizado não governa. Está inteiramente afastado do poder, fazendo assim com 

que o mesmo acabe perdendo o hábito e o gosto pelo governo.  

Na categoria 3, A criança colonizada aponta esta mutilação social e histórica como 

supostamente a mais grave e com maiores danos. Colabora para enfraquecer outros 

aspectos da vida do colonizado e é ela alimentada pelas demais fraquezas do colonizado. 

Sabendo, assim, que o mesmo é excluído da cidadania e perde a esperança de que as 

futuras gerações se tornem cidadãs, da mesma forma que elimina as ambições paternas.  

A categoria 4, Os valores refúgios destaca a família colonizada como verdadeiros 

valor-refúgio e este seria o motivo de sua sobrevivência. Ajuda o colonizado a combater a 

derrota total, porém se encontra confirmada pela constante contribuição de sangue novo. 

Mas a sociedade colonizada não dará nenhum passo se no núcleo familiar não exigir do 

filho ou filha deveres de cidadão dentro e fora do núcleo familiar.  

  A categoria 5, A amnésia cultural se constitui na única forma do colonizado 

suportar o peso da colonização. É a assimilação ou a petrificação. E ao lhe ser recusada a 

assimilação, resta-lhe, viver a margem de seu tempo. Impulsionado pela colonização, o 

colonizado acaba se acomodando no seu banzo, e, com todas as tentativas de um futuro 

impedidas, refugia-se no presente esvaziando-se e sendo esvaziado do seu passado.  

A sexta categoria: escola do colonizado. A educação é entendida como a forma de 

transmissão de herança de um povo. Através da língua que se transmite experiências, as 

tradições e as aquisições, os hábitos e as conquistas. Os fatos e os gestos das gerações 

precedentes são inscritos na história. Importante destacar que a melhor parte da criança 

colonizada está na rua, segundo Memmi. E mais: aquele que tem a insigne oportunidade de 

ser acolhido na escola, não será por ela nacionalmente salva: a memória que lhe ensinam 

não é a de seu povo. A história que lhe ensinam não é a sua.  

Na categoria 7, O bilinguismo colonial traz essa dilaceração essencial do 

colonizado particularmente expressa e simbolizada no bilinguismo colonial. O colonizado 

não se salva do analfabetismo senão para cair no dualismo linguístico. Quando tem essa 

oportunidade, pois grande parte dos colonizados jamais tiveram que sofrer os tormentos do 

bilinguismo colonial, apenas acessaram a língua materna; quer dizer uma língua nem 

escrita nem lida.  
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A categoria 8 A Situação do Escritor, enquanto categoria, demarca a ambiguidade 

linguística do colonizado como símbolo da sua ambiguidade cultural. A situação do 

escritor colonizado passa a ser uma perfeita ilustração. As condições materiais na existê

ncia colonizada bastariam, sem dúvida, para explicar sua raridade. A miséria excessiva do 

maior número reduz ao extremo as oportunidades estatísticas de ver nascer e crescer um 

escritor. Mas a história nos apresenta que basta uma classe privilegiada para prover de 

artistas um povo inteiro.  

 Na categoria 9, ser de carência, Memmi aponta que tudo ocorre como se a 

colonização fosse uma frustração, um projeto fracassado na história. Por sua fatalidade pró

pria e por egoísmo, como se tudo que for tocado pelo colonizador seria poluído. Terá assim 

apodrecido o colonizador e destruído o colonizado. Todavia, excluindo o homem 

colonizado, só por meio do qual teria podido marcar a colônia. 

  Já a categoria 10, traz as duas respostas do colonizado. Não é impunemente que se 

suporta o peso de tamanha desventura histórica. Se a do colonizador é a face odiosa do 

opressor, a de sua vítima não exprime calma e harmonia. O colonizado não existe 

conforme o mito colonialista, mas é assim mesmo reconhecível. Um ser de expressão, é 

fatalmente um ser de carência.  

 Na categoria 11. o amor do colonizador e o ódio de si mesmo, a busca inicial do 

colonizado é a de mudar de condição, mudando de pele. Um exemplo muito próximo a ele 

se oferece e se impõe: precisamente o do colonizador. Este não sofre de nenhuma de suas 

carências, tem todos os direitos, goza de todos os bens e se beneficia de todos os prestígios: 

dispõe de riquezas, da técnica e da autoridade.  

Na categoria 12, a impossibilidade da assimilação apresenta o processo de 

colonização. Há a suposição de que o colonizado talvez teria se integrado aos 

colonizadores, trazendo como proposta o tempo como resolução para os problemas da 

história, desde que não haja dados contraditórios que não possibilitem a assimilação.  

Já na categoria 13, a revolta..., Memmi destaca que não podendo deixar sua condiçã

o, de acordo e em comunhão com o colonizador, tentará se libertar, revoltar-se. A 

esterilização contínua das elites, destruição periódica daquelas que, apesar de tudo, 

conseguem aparecer, por corrupção e opressão policial; destruição por provocação de todo 

movimento popular e seu esmagamento brutal e rápido.  

A categoria 14 e a recusa do colonizador assiste, então, a uma inversão dos termos. 

Renunciando à assimilação, a libertação do colonizado deve se efetuar pela reconquista de 
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si mesmo e de sua dignidade autônoma. O impulso em direção ao colonizador exigiu no 

extremo limite, a recusa de si próprio: a recusa do colonizador seria o prelúdio indispensá

vel à recuperação do colonizado.  

Na categoria 15, a afirmação de si mostra de imediato que a reivindicação 

colonizada adota essa figura diferencial e concentrada sobre si mesma: é estritamente 

delimitada, condicionada pela situação colonial e pelas exigências do colonizador. O 

colonizado se aceita e se afirma, reivindica-se com emoção. Certamente não é o homem 

em geral, portador dos valores universais, comuns a todos os homens. Ele foi excluído 

desta universalidade, tanto no plano do verbo como de fato. Por outro lado, procurou se 

enrijecer até a substantificação, aquilo que o diferencia dos outros homens. 

 A categoria 16 as ambiguidades da afirmação de si observa ao mesmo tempo a 

necessidade quanto às ambiguidades dessa recuperação. Se a revolta do colonizado é em si 

mesma uma atitude evidente, seu conteúdo pode ser turvado: isso porque é o resultado 

imediato de uma situação pouco nítida: a situação colonial. Memmi destaca que, o 

colonizado aceitando o desafio da exclusão, se aceita como separado e diferente, mas sua 

originalidade é determinada pelo colonizador.  

Na categoria 17 a não coincidência consigo mesmo é o grande drama do homem 

que se torna produto e vítima da colonização: quase nunca chega a coincidir consigo 

mesmo. A pintura colonizada, por exemplo, oscila entre dois polos: de uma submissão à 

Europa, excessiva até a impersonalidade, passa a um retorno a si mesmo de forma violenta. 

Os traços do perfil do colonizado e colonizador são representados através de uma narrativa 

complexa. Memmi se reporta a dados estatísticos e históricos, mas, ao mesmo tempo, 

mostra-nos o quanto a história e a estatística se expressam nas experiências individuais, 

construindo um sistema, uma entidade: a colônia com as subjetividades dos seus 

representantes colonizados e colonizadores.  

 Albert Memmi apresenta as categorias que são identificáveis na narrativa de 

Carolina, sugerindo certa universalidade e homogeneidade na dominação e na opressão. 

Em quarto de despejo há a representação do dominador e do dominado na vivência da 

narradora e demais personagens que neste capítulo estão presentes no retrato daqueles (as) 

que viveram no Canindé. 
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4.1.O retrato do Canindé 
 

Para melhor compreender as relações estabelecidas no cotidiano do Canindé, traço 

o perfil da estrutura física do espaço. Um cenário constituído de barracos de madeira 

compreendidos como favela. A favela se torna refúgio da população negra que é 

abandonada à sua própria sorte no período pós-abolição, dos nordestinos refugiados das 

secas em busca de trabalho e melhoria de vida.  

Canindé é o retrato do abandono e do descaso. É a cidade do colono referida em 

Franz Fanon (1979, p.25-30), situada na cidade de São Paulo, na zona oeste. Lugar que, 

por volta de 1944, era constituído por chácaras, com poucas casas. Todavia, ao longo do 

tempo, o número de casas construídas de forma precária e sem planejamento aumentou 

dando origem à favela do Canindé, onde Carolina passou a habitar a partir de 1940. Por 

volta dos anos de 1960 teve inicio ao processo de expulsão dos moradores para dar lugar à 

modernização e urbanização, ancorada pela especulação imobiliária, que financiou a 

expansão das habitações para a classe média em ascensão.  

Em tupi Canindé quer dizer arara- azul. Desde 1944 existia no bairro um pequeno 

campo de futebol que foi ampliado e se chamou “Ilha da Madeira”. Após novas reformas, 

o estádio foi, finalmente, em 1971, inaugurado com o nome Osvaldo Teixeira Duarte, 

atualmente o Clube de Palmeiras.  

Na Rua A, o barraco nº 9 era o local em que Carolina morava e, também, ponto 

focal das aproximações amigáveis, como é o caso da relação que Carolina tinha de admiraç

ão e respeito com a espanhola Maria Puerta, com quem geralmente debatia sobre política, 

Dona Maria e Dona Terezinha, Dona Geralda e Dona Domingas. Esta última, Carolina 

considerava uma pessoa muito generosa. Todavia grande parte das pessoas que viviam no 

Canindé, principalmente as mulheres, não gostavam da autora. Tal comportamento hostil 

era compartilhado e comum por parte das vizinhas como Dona Rosa, Maria dos Anjos, 

Nair Mathias, Dona Florela, Dona Analia, Dona Florenciana, Dona Francisca, Maria José, 

mais conhecida como Zefa, Dona Aparecida, Dona Cecília, Dona Silvia, Leila e Arnaldo 

que implicavam com sua filha Vera Eunice e filhos João José e José Carlos, como forma 

de desestabilizar a narradora.  

Para além da frente da casa de Carolina, havia também outros pontos focais na 

narrativa, como a bica, local em que geralmente as mulheres se encontravam e que 

diariamente, Carolina descreveu os conflitos. Há também o rio como espaço de socializaçã
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o que aparece na narrativa. Em seu diário, Carolina narra também inúmeras cenas de 

espancamento público, entre casais, como Dona Nena e Alexandre.  

A autora trabalhava com reciclagem na cidade de São Paulo, em um período em 

que haviam poucas pessoas que exerciam essa função. Carolina foi pioneira na atividade. 

Diariamente saía pelas ruas de São Paulo e, em seu percurso, acabava por conhecer inú

meras pessoas, oportunidade em que discutia sobre política, economia, etc. Carolina era 

uma mulher atuante, gostava de política e um dos políticos que Carolina admirava por sua 

atuação era Adhemar de Barros. Mas havia aqueles dirigentes que a autora criticava, como 

Carlos Lacerda, que a escritora considerava um agitador.  

O trajeto da narradora terminava quando entregava todas as latas e demais produtos 

recicláveis ao Sr. Manuel, que recebia os materiais, pesava-os e, dependendo da 

quantidade, Carolina já sabia que o dinheiro recebido iria para comprar mantimentos para 

sua casa, já que sua família dependia exclusivamente de sua renda. Quando o dinheiro 

faltava, Carolina contava com a solidariedade de pessoas como o peixeiro Sr. Antônio Lira. 

 Para além dos personagens já apresentados anteriormente, a narrativa também tem 

figuras como o Sr. Binidito, vizinho de Carolina, que era sempre preso. O Julião, que era 

conhecido pela maioria das pessoas, pois espancava o pai e, Chico, do mercadinho. 

Assim, compõe-se o cenário que retratou a vida real de Carolina e, para identificar 

os traços do perfil do oprimido na narrativa, como apresentado anteriormente, a partir das 

lentes emprestadas de Albert Memmi. Segundo o autor, o colonizado é considerado ladrão 

e já lhe é dado este estigma, independente de sua conduta. Desta forma, há situações 

objetivas em que acusam o colonizado. E esta tamanha carga permanece até influenciar na 

conduta do mesmo. A agressão ideológica tem como propósito desumanizar e mistificar o 

colonizado, e este mito vem carregado de uma organização real que, de forma eficiente, 

permeia, de tempos em tempos, a sociedade.  

 

 

4.2.Perfil do (a) oprimido (a) 
 

Ao longo da narrativa se verifica o oprimido nas relações de poder entre governo e 

povo, e é a população que viveu nos quartos de despejo no Brasil em 1950 que lutou por 

sobrevivência lutou diariamente. Esta população era oprimida pela miséria gerada devido à 

falta de interesse dos governantes em eliminar a fome gerada pela má distribuição de 
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renda. Para identificar o sujeito que narra, retomamos o pensamento de Jaiven (1988; 

p.185), qual afirma abaixo: 

 
para as análises feministas, dentro do novo conceito de sujeito, é muito importante 
considerar as diferenças que existem entre as mulheres. Tais diferenças são 
determinantes na vivência, experiências que se reflete na dinâmica de cada uma 
das mulheres nos seus espaços de socialização [...] 
 
 

Carolina não se encontrava inserida em correntes políticas partidárias existentes na 

cidade São Paulo. Como escritora marginalizada, a autora estava comprometida com a 

população que vivenciava com ela a miséria, usando assim sua produção literária como 

forma de denúncia das desigualdades sociais. A autora, tendo o máximo de consciência 

possível para sua época, exerceu seu papel de cidadã. Ao observar as dificuldades econô

micas de milhares de brasileiras (os) como ela, afirmou: 

O título do livro Quarto de Despejo revela o lugar colocado por políticos à populaç

ão marginalizada na cidade de São Paulo em 1950 como apresentado no trecho em 

entrevista concedida por Vera Eunice para elaboração deste trabalho, que mostra as 

dificuldades que sua mãe enfrentou ao chegar em São Paulo. 

  Carolina em conjunto as demais moradoras (es) foram jogados no quarto de 

despejo da cidade de São Paulo pelo político Lucas Garcez. O ocorrido serviu de inspiraçã

o e deu origem ao título do livro aqui analisado Quarto de Despejo. A seguir temos o início 

do diário em que a narradora apresenta as leitoras (es) seu olhar diante da economia 

nacional: 

  

15 de julho de 1995 Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia 
comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos 
impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de 
vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calça 
(JESUS, 2007, p.11). 

 

No trecho acima a narradora destaca a queda da economia nacional em 1960 que 

impede uma vida digna para a população. Já no trecho a seguir há a representação da 

categoria 4 apontada por Memmi como Os valores refúgios destaca a família colonizada 

como verdadeiro valor - refúgio e este seria o motivo de sua sobrevivência.  

 

Ablui as crianças, aleitei-as e ablui-me e aleitei-me. Esperei até as 11 horas, um 
certo alguem. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando 
despertei o astro rei deslisava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia:- Vai 
buscar agua mamãe! 
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16 de julho Levantei. Obedeci Vera Eunice. Fui buscar agua. Fiz o café. Avisei 
as crianças que não tinha pão. Que tomassem café simples e comesse carne com 
farinha. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me. Abri a boca duas vezes, 
certifiquei-me que estava com mau olhado. A indisposição desapareceu sai e fui 
ao Senhor Manoel levar umas latas para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei 
pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice [...] 
(JESUS, 2007 p.11-12).  

 

Os filhos e a filha de Carolina eram seu refúgio diante da vida que levava. Ela 

sempre buscava sanar as necessidades das crianças, mesmo quando isso custasse sua saúde. 

Ela não media esforços para agradá-los, a autora que trabalhava incessantemente para que 

nada faltasse as crianças. A autora, que as vezes se percebia em uma derrota absoluta ao 

verificar que sua família dependia dela retomava sua energia e esperança representada por 

sua filha e filhos. Vera Eunice, José Carlos e José Carlos que impulsionavam a autora a 

superar seus limites como no trecho a seguir:  

 

E os 13 cruzeiros não dava! Cheguei em casa, aliás no meu barracão, nervosa e 
exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois 
jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem 
sapatos. E ela não gosta de andar descalça. Faz uns dois anos, que eu pretendo 
comprar uma maquina de moer carne. E uma maquina de costura (JESUS, 
2007, p.12) 

 

A situação do Escritor, mencionada por Memmi, é reflexo da narrativa de Carolina, 

pois, a dualidade linguística do colonizado é uma referência, pois a faz um sujeito 

desacreditado (GOFFMANN,1988, p.41-42). Ela não tinha domínio da língua culta e não 

teve acesso à educação formal. Assim, não são raros os momentos em que é desmoralizada 

por pessoas que não acreditam na sua atividade de escritora, tal como vemos abaixo: 

 
Bateram na porta. Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o Seu João. 
Perguntou-me onde encontrar folhas de batatas para sua filha buchechar um 
dente. Eu disse que na Portuguesinha era possível encontrar. 
Quis saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diario.  
- Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. 
Todos tem um ideal. O meu é gostar de ler. (JESUS, 2007, p.27)  

 
Contrariando todos os casos e descasos, a autora manifesta seu prazer em escrever. 

Carolina, vinda de classe popular, apresenta à literatura uma face pouco apresentada da 

realidade social brasileira e, por isso, era questionada pelas pessoas à sua volta que não 

davam credibilidade ao ofício que Carolina exercia e, quando ela se apresentava como 

escritora vinda de uma realidade social diferenciada das demais escritoras (es), era 

indagada ao refletir em sua narrativa sobre uma parte do país que não era tão belo de se 
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observar, tal como vemos também a seguir:[...]Fui na sapataria retirar os papeis. Um 

sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me 

que não é aconselhavel escrever a realidade (JESUS, 2007, p.108).  

A escrita da realidade como observamos acima não era bem aceita pela sociedade 

da época, já que o país apontava indícios do processo da ditadura militar nos anos 

posteriores. A seguir a vemos a recepção de seu trabalho por algumas vizinhas: 

  

18 de dezembro... Eu estava escrevendo. Ela perguntou-me:  
-Dona Carolina, eu estou neste livro? Deixa eu ver! 
-Não. Quem vai ler isto é o senhor Audalio Dantas, que vai publicá-lo.  
- E por que é que eu estou nisto? 
- Você está aqui por que naquele dia que o Armim brigou com você e começou a 
bater-te, você saiu correndo nua para a rua. 
Ela não gostou e disse-me: 
- O que é que a senhora ganha com isto? 
...Resolvi entrar para dentro de casa. Olhei o céu com suas nuvens negras que 
estavam prestes a transformar-se em chuva (JESUS, 2007, p.144).  
 

 

A escritora era alvo de críticas de algumas vizinhas que não compreendiam a 

dimensão de sua produção e não acreditavam que seu trabalho poderia mudar a realidade 

da narradora e demais moradoras (es) da favela, na medida em que coloca em evidencia a 

miséria, a violência que as mulheres sofriam na comunidade.  

A narrativa que, escrita por uma mulher que viveu a mesma realidade das demais 

personagens reais da favela do Canindé, traz outra percepção econômica e político no 

Brasil através da produção literária. 

 Porém não eram todas as vizinhas (os) que criticavam seu trabalho, havia quem 

tomassem a narradora como exemplo positivo, tal como a seguir: ...Eu disse para a Dona 

Celestina que a mulher do Coca-Cola disse que tudo que eu escrevo ela escreve tambem. A 

Dona Celestina disse que não sabe se ela escreve. Que eu, ela sabe que escrevo (JESUS, 

2007, p.172).  

  O exercício da escrita e leitura fez com que Carolina fosse conhecida e reconhecida 

na favela como intelectual, por mais que não fosse bem vista pelas moradoras (es), que não 

queriam que suas histórias fossem publicadas, pois sabiam da legitimidade de seu trabalho 

na medida em que viam sua imensa dedicação, como registrado no trecho abaixo: 

 

O Euclides disse:  
-Você não vai escrever? Não vai catar papel? Levanta para você escrever a vida 
dos outros.  
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Eu levantei, peguei um pau de vassoura e fui falar-lhe para não aborrecer-me que 
eu estou cançada de tanto trabalhar. E dei umas cacetadas no barraco. Ele calou e 
não disse mais nada (JESUS, 2007, p.185) 
 

Carolina era interpretada por alguns moradores como Euclides, uma mulher que 

falava da vida dos outros. Sabendo da rotina da autora de escrever e catar papel, o homem 

ironizava Carolina, pois não compreendia a sua função intelectual, tal comportamento 

aborrecia a narradora.  

 

Passei o resto da tarde escrevendo. As quatro e meia o Senhor Heitor ligou a luz. 
Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava 
indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa era 
22,30. Liguei o radio. Tomei banho. Esquentei comida. Li um pouco. Não sei 
dormir ler. Gosto de manusear um livro. Livro é a melhor invenção do homem 
(JESUS,2007, p. 24). 

 

A escrita fazia parte de sua rotina como observamos acima. Enquanto intelectual 

compreendia a importância da leitura e por isso era empenhada na divulgação de seu 

trabalho. Fez inúmeras tentativas antes de editar seu primeiro: 

 

5 de novembro... Passei no emporio, vendi um litro para o senhor Eduardo por 3 
cruzeiros para pagar o onibus. Quando cheguei no ponto de onibus encontrei 
com o Toninho da Dona Adelaide. Ele trabalhava 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 varios endereços de editoras que eu devia procurar 
(JESUS, 2007, p.133). 
 

 

Carolina revela a dificuldade de publicar seus livros no Brasil em desabafo com o 

personagem Toninho, que trabalhava na editora Saraiva, mesma editora brasileira que não 

aceitou o material disponibilizado por Carolina para publicação. Ao verificar as 

dificuldades que enfrentou no meio editorial brasileiro em publicar seu livro resolveu 

apostar em editoras nos Estados Unidos observamos assim o processo de opressã

o/dominação pelo qual a narradora se encontrou na busca de publicação de sua produção 

literária.  

 
8 de junho... Quando cheguei e abri a porta, vi um bilhete. Conheci a letra do 
reporter. Perguntei a Dona Nena se ele estava aqui. Disse que sim. (...) O bilhete 
dizia que a reportagem vai sair no dia 10, no Cruzeiro. Que o livro vai ser 
editado. Fiquei emocionada.  
O senhor Manoel chegou. Disse-lhe que a reportagem vai sair 4ª feira e que o 
reporter quer levar o livro para imprimir.  
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- Eles ganham dinheiro nas tuas costas e não te pagam. Eles estão te 
embrulhando. Você não deve entregar-lhe o livro.  
Eu não imprecionei com as ironias do senhor Manoel (JESUS, 2007, p.172).  
 

Após inúmeras tentativas, Carolina fica emocionada ao receber a notícia de que seu 

livro seria editado. É importante destacar neste trecho que uma observação realizada pelo 

senhor Manoel, que observou certa anormalidade nos tramites do processo de edição e 

atentou Carolina para uma suposta subtração que levaria a autora a não receber o dinheiro 

a ela destinado de publicação. Abaixo há mais um trecho do livro que ilustra exatamente 

um momento de criação da escritora: 

 

Passou um senhor e perguntou-me: 
- O que escreve? 
-Todas as lambanças que pratica os favelados, estes projetos de gente humana. 
Êle disse: 
- Escreve e depois dá a um critico para fazer a revisão.  
Olhou as crianças ao meu redor e perguntou:  
- Estes filhos são seus? 
Olhei as crianças. Meu era apenas dois. Mas como todas eram da mesma cor, 
afirmei que sim.  
- Seu marido onde trabalha? 
Não tenho marido, e nem quero! (JESUS, 2007, p.24) 
 

Um aspecto importante no registro de Carolina neste parágrafo é que a autora sabe 

da importância de sua escrita como denúncia da realidade social do Brasil em 1950, 

demonstrando não agir de forma passiva diante da vida que leva. Há um segundo elemento 

que evidencia a consciência de sua atuação enquanto mulher à frente de seu tempo como 

vemos a seguir: Seu marido onde trabalha? Não tenho marido, e nem quero! (JESUS, 

2007, p.24).  

Tal indagação indica a concepção prévia do homem em acreditar que o motivo pelo 

qual Carolina se encontrava naquela situação econômica era devido à suposta falta de 

emprego de um marido que não existia. Jamais poderia passar pela cabeça daquele homem 

que a mesma não era casada por escolha própria. Desta forma, ao realizar analogia a 

Memmi através da categoria 10 as duas respostas do colonizado, pois, se o colonizador é a 

face odiosa do opressor, a de sua vítima não exprime certamente a calma e harmonia. O 

colonizado não existe conforme o mito colonialista, mas é, assim mesmo, reconhecível. 

Um ser de expressão é fatalmente um ser de carência como Carolina é observada pelo 

homem, como uma mulher que se encontra vulnerável.  

O trecho a seguir traz novamente Carolina, enquanto oprimida não só pelos homens 

que a questionavam sobre o motivo pelo qual ela não era casada, mas também pelas 
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vizinhas. Carolina era uma mulher politizada e se orgulhava de ser independente e viver de 

modo autônomo era a forma de demonstrar para as vizinhas a satisfação que tinha de sua 

vida enquanto uma mulher solteira e afirmava que, diferente das demais mulheres, que 

mesmo tendo um marido, os mesmos não contribuíam de forma que estas mulheres 

pudessem abrir mão do auxílio da igreja.  

Carolina se torna um sujeito não passivo na medida em que transforma aquilo que 

via ao seu redor em poesia. Como catadora, a autora não só transformava o lixo, mas 

reciclava vidas a seu redor, à medida que trazia de volta a humanidade às pessoas que junto 

a ela eram invisíveis no grande centro urbano, mas que trabalhavam excessivamente, assim 

como ela, em funções que socialmente desvalorizadas como vemos abaixo:  

 
Quando eu vi os empregados da Fabrica (...) olhei os letreiros que eles trazem 
nas costas e escrevi estes versos:  
Alguns homens em São Paulo  
Andam todos carimbados 
Traz um letreiro nas costas 
Dizendo onde é empregado (JESUS, 2007, p.122) 

 

A seguir, a categoria 12 impossibilidade da assimilação, destacada por Memmi, 

representa que a instabilidade interna poderia ter fim, ao longo e doloroso processo. O 

oprimido estaria integrado no processo de colonização. É questão de tempo e geração e, no 

quadro colonial, a assimilação se revelou impossível. O candidato à assimilação, na 

maioria das vezes, acaba se cansando do alto preço que precisa pagar, e jamais se livrará 

desta dívida.  

E por mais, que Carolina não relaxasse na busca por uma vida melhor, ela estava 

habituada a vida que levava. 

 

22 de julho ...Tem hora que revolto com a vida atribulada que levo. E tem hora 
que me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tã
o boa para a menina. Lhe compra vestidos de alto preço. Eu disse: 
-Antigamente eram os pretos que criava os brancos.  
Hoje são os brancos que criam os pretos. 
A senhora disse que cria a menina dêsde os 9 meses. E que a negrinha dorme 
com ela e que chama de mãe (JESUS, 2007, p. 26). 
 

A narradora ao admirar o modo pelo qual a senhora cuidava da menina negra reflete 

sobre a história do Brasil no período da escravidão até os dias de hoje, dizendo que 

antigamente eram os pretos que criava os brancos, remetendo-nos a realidade das 

mulheres negras escravizadas, que ficavam na casa dos senhores. Carolina compara este 
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cuidar com o cuidado agora por parte da mulher branca para com a criança negra. 

Trazendo assim, a inversão dos papéis atribuídos socialmente as mulheres negras e brancas 

ao longo da história desde período colonial.  

  As relações representadas na narrativa ao passo em que destacava o modo que era 

oprimida por suas vizinhas que para atingi-la oprimiam também seus filhos. Desta forma 

Carolina mostra repetidamente, ao longo do texto, as inúmeras abordagens como se 

apresenta a seguir:  

 

Hoje é a Nair Mathias quem começou impricar com meus filhos. A Silvia e o 
espôso já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Êle está lhe espancando. E eu estou 
revoltada como que as crianças presenciam. Houve palavras de baixo calão. Oh! 
Se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. (JESUS,  2007, p.14-
15). 
 
 

Este trecho da narrativa se encaixa na categoria 3 apontada por Memmi, A criança 

colonizada: há a mutilação social e histórica. Desta forma, colabora para eliminar outros 

aspectos da vida do colonizado, é ela alimentada pelas demais fraquezas do colonizado. 

Sabendo assim que o mesmo é excluído da cidadania, o colonizado perde a esperança de 

que as futuras gerações se tornem cidadãos. Elimina as suas ambições paternas. A seguir o 

modo como era abordado por algumas crianças: 

 

Sentei ao sol para escrever. A filha da Silva, uma menina de seis anos, passava e 
dizia:  
-Está escrevendo, negra fidida! 
A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam (JESUS, 2007, p.28) 

 
A autora destaca sua indignação diante da filha de uma de suas vizinhas. A menina 

pergunta: Está escrevendo, negra fidida! Observamos que, ao ouvir os ofensas que 

demonstram o racismo11 por parte da criança, que associa a origem racial de Carolina ao 

suposto mau cheiro que acreditava que a mesma tinha, tal ideia faz parte de seu imaginário 

e da maioria do(as) racistas que ligam a limpeza e bom cheiro a pele branca e a sujeira e 

mal cheiro a pele negra. A narradora reflete sobre a má educação que a criança recebera e 

                                                             
11 Racismo é uma doutrina que afirma não só a existência das raças, mas também a superioridade natural e, 
portanto, hereditária, de umas sobre as outras. A atitude racista, por sua vez, é aquela que atribui qualidades 
aos indivíduos ou aos grupos conforme o seu suposto pertencimento biológico a uma dessas diferentes raças, 
portanto, de acordo com as suas supostas qualidades ou defeitos inatos e hereditários. Estas informações se 
encontram na publicação Gênero e Diversidade na Escola na referência bibliográfica ao final da dissertação. 
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fez com que sua mãe Silvia, ali presenciasse a cena, mas não a repreendeu pelo mau 

comportamento, autorizando assim que a criança ofendesse Carolina.  

A narradora também descreve a constante preocupação que tinha diante da 

possibilidade de uma de suas vizinhas estarem maltratando seus, no instante em que 

Carolina sai de casa para trabalhar.  

 
Despedi-me e retornei-me. Cheguei em casa, fiz o almoço. Enquanto as panelas 
ferviam eu escrevia eu escrevi um pouco. Dei o almoço as crianças, e fui no 
Klabin catar papel. Deixei as crianças brincando no quintal. Tinha muito papel. 
Trabalhei depressa pensando que aquelas bestas humanas são capas de invadir o 
meu barracão e maltratar meus filhos. 
Trabalhei apreensiva e agitada. A minha cabeça começou a doer. Elas costuma 
esperar eu sair para vir no meu barracão expancar os meus filhos. Justamente 
quando eu não estou em casa. Quando as crianças estão sosinhas e não podem 
defender-se (JESUS, 2007, p.20) 
 

A narradora descreve a banalização da violência entre alguns moradores (as) da 

favela que não houve nenhum cuidado de poupar as crianças em ouvir as ofensas e 

presenciar espancamentos, pois, na medida em que o homem espancava sua esposa na 

frente das crianças, portanto não tinha aspiração nas futuras gerações, diferente de Carolina 

que se choca com tamanha falta de bom senso por parte dos adultos em não da bons 

exemplos às crianças, por não ter aspirações no futuro, como destaca Memmi na categoria 

3 A criança colonizada há a mutilação social e histórica. Desta forma, colabora para 

eliminar outros aspectos da vida do colonizado.  

Em meio a este episódio, a narradora aspira viver em outro lugar que considerava 

mais decente, local este em que não presenciaria cenas de violência. Carolina, enquanto 

oprimida por presenciar o espancamento, incomoda-se com o fato das crianças estarem 

presenciando tal acontecimento, já que ela tem uma perspectiva diferente do esposo de 

Silvia. 

 A narradora destaca no texto que o fato de ser financeiramente independente era 

fator determinante para que Carolina fosse vista pelas demais mulheres, suas vizinhas, 

como inimiga, como ameaça ou espelho do que deveriam seguir, mas o reflexo de seu 

comportamento era condenável. Eram poucas as mulheres, nos anos 50, que saiam de um 

relacionamento para viver só e ser provedoras do lar. Assim, a imagem de Carolina para as 

outras mulheres era ameaçadora, pois lhes apresentava outra forma de encarar a realidade.  

 
Fui na D. Florela pedir um dente de alho. E fui na D. Analia. E recebi o que 
esperava:  
-Não tenho! 
Fui torcer as minhas roupas. A D. Aparecida perguntou-me:  
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-A senhora está grávida? 
- Não senhora - respondi gentilmente. 
(...) E lhe chinguei internamente. Se estou gravida não é da sua conta. Tenho 
pavor dessas mulheres da favela. Tudo quer saber! A lingua delas é como os pés 
de galinha. Tudo espalha. Está circulando rumor que estou gravida! E eu, não 
sabia! (JESUS, 2007, p.14-15).  

 

Ainda no mesmo trecho temos mais um momento em que Carolina aponta o 

descaso sofrido por parte de D. Florela e D. Analia. Há grande intervenção das demais 

mulheres na vida privada de Carolina.  

 
Saí a noite, e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo do São Paulo, 
varias pessoas saiam do campo.  
Todas brancas, só um preto. E o preto começou a insultar-me:  
-Vai catar papel, minha tia? Olha o buraco, minha tia (JESUS, 2007, p.14-15).  

 
Carolina era humilhada diariamente por suas vizinhas, tal como na passagem 

anterior em que o homem negro, em conjunto com demais pessoas brancas, perguntam a 

Carolina se ela iria catar papel. O tom irônico em que o homem se dirige a narradora nos 

mostra a desqualificação do outro com relação ao trabalho de Carolina. E, para além disso, 

observamos na fala do homem negro, o reflexo do racismo no oprimido, processo este que 

Sueli Carneiro (2011; p.63) chama de ausência de identidade racial ou confusão racial 

predominante ser aceita como dados de nossa natureza. Aponta que a identidade étnica e 

racial é um fenômeno historicamente construído ou destruído.  

Sueli Carneiro (2011; p.64) nos atenta para a manipulação da identidade racial do 

negro que deveria aspirar a identidade branca. Ou seja, o mesmo passa assim por um 

processo de embranquecimento. Desaprendemos assim a ser o que somos e buscamos 

eliminar toda a negritude em nós. O homem negro que Carolina descreve representa 

justamente este indivíduo que, ao passar pelo processo de colonização, onde há a 

manipulação de sua identidade racial, o mesmo se encaixa na categoria 5 apresentada por 

Memmi que traz como perspectiva A amnésia cultural como único meio do dominado 

sobreviver no processo de colonização. É a assimilação, ou seja, o homem negro que, ao 

vivenciar a opressão diariamente, acaba assimilando o comportamento do branco, 

eliminando assim toda e qualquer identidade racial negra. Todavia, se o mesmo se negar a 

passar pelo processo de assimilação, torna-se excluído de seu tempo. Fazendo assim com 

que se acomode e se limite apenas a viver o presente, recusando-se a pensar sobre o futuro. 

Retomando a narradora, é através da categoria 6, escola do colonizado, apresentada 

por Memmi que a educação irá permear a vida de Carolina, que transmite aos seus filhos o 
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gosto pela leitura. Mesmo que não tenha concluído a escola normal, ela buscou sanar sua 

sede pelo conhecimento através de leitura de jornais, livros e revistas que encontrava no 

lixo, tornando-se assim um dos grandes ícones da literatura negra produzida por mulheres 

no Brasil.  

O hábito de escrever diariamente era questionado por suas vizinhas e vizinhos que 

não compreendiam os motivos pelos quais a autora se dedicava tanto tempo às letras. Em 

várias passagens do texto Carolina utiliza a escrita como denúncia das impunidades.  

 

Quando as mulheres feras invade o meu barraco, os meus filhos lhes joga pedras. 
Ela diz:  
-Que crianças mal iducadas 
-Os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas, não pode 
compreender. Vou escrever um livro referente a favela. Hei de citar tudo o que 
aqui se passa. E tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês 
com estas cenas desagradaveis. Me fornece os argumentos (JESUS, 2007, p.21) 

 

A narradora, em algumas passagens no texto, demonstra o quanto sua reação diante 

das ofensas por parte de suas vizinhas são diferentes das esperadas pelas vizinhas. Afinal, 

Carolina não era dada a violência e mesmo diante das impunidades sofridas buscava agir 

com discernimento, mantendo a calma respondia às provocações.  

No texto a narradora indaga o comportamento invasivo e violento pelo qual as 

vizinhas agiam, já que uma delas chegou ao extremo de colocar fogo no material de 

trabalho de Carolina. E é exatamente neste dia, 28 de julho de 1955, que seu trabalho é 

comprometido devido à maldade das vizinhas portuguesas, que Carolina interrompe sua 

escrita, ficando três anos sem escrever devido à falta de ânimo, diante das impunidades que 

sofria. E é só em 2 de maio de 1958 que a autora volta a escrever. Tendo um novo olhar 

diante do mundo, Carolina retoma seu diário a partir do trecho a seguir: 

 

2 de maio de 1958 Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o 
meu diário. Mas eu pensava que não tinha valor e que achei que era perder 
tempo. 
...Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais 
atenção. Quero enviar um sorriso amável as crianças e aos operários (JESUS, 
2007, p.29) 

 

Após retomar a escrita, não encerraram as provocações dos vizinhos (as) e a 

escritora, no extremo da intolerância como vemos a seguir: Um dia eu discutia com a 

Leila. Ela e o Arnaldo puzeram fogo no meu barracão. Os vizinhos apagaram (JESUS, 

2007, p.53). Este ato revela a imensa rejeição que grande parte dos moradores e moradoras 
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da favela possuía de Carolina, pois a mesma era uma mulher independente, exercia uma 

liberdade não desfrutada pela maioria das mulheres que viviam próximas a ela.  

 O incêndio provocado pelos vizinhos no barraco de Carolina não é revelado em 

detalhes no seu livro, pois as páginas que narram o fato foram retiradas da produção 

original pelo jornalista Audálio Dantas, editor de Quarto de Despejo. Porém, em entrevista 

com Vera Eunice, filha de Carolina, os detalhes são revelados: 

 

Vera Eunice: Então aí ela publicou o livro, nós saímos da favela porque aí entra 
essa menina que é filha do Antonio Soeiro Cabral, por quê? É isso que conversei 
com o Audálio, porque a minha mãe publicou o livro e ela falava de todo mundo. 
Aí o povo virou um bicho em cima dela. O povo não gostava dela, eu lembro de 
uma vez a minha mãe (....). E isso que estava falando com Audálio, pois é o que 
estava no quarto de Despejo, mas ele não pôs, ele disse que não pôs para me 
preservar, então ela chegou no barraco e o barraco estava pegando fogo. Eu 
estava dentro do barraco eu vi o barraco pegando fogo, puseram fogo dentro do 
barraco e eu queria... aí ela me tirou de dentro do barraco, mas eu não queria, 
pois eu queria pegar um carrinho de boneca, eu não queria sair pois eu tinha 
ganhado aquele carrinho de boneca, aí ela chegou entrou e me tirou, então são 
situações assim... ( 2012, p.15).  

 

Carolina levantou as próprias hipóteses acerca da rejeição e intolerância sofrida 

pelas vizinhas: [...] aqui todas impricam 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 (p.24). Neste sentido, entre os oprimidos, 

observamos as manifestações de intolerância expressas nas relações poder de que se 

estabelecem a partir da cor da pele. Na verdade, o branco pobre, também, nutre em si as 

mesmas imagens e ideologias raciais compartilhadas pela sociedade mais ampla. Carolina 

é personagem que não se adequa ao cotidiano experenciado pelos demais moradores do 

Canindé. Ela é uma mulher que trabalhava e se identificava como escritora. Carolina foi 

uma personagem fora do seu lugar.  

Todavia, Suely Kofes (1976), em sua dissertação de mestrado Entre nós, os 

pobres, eles, os negros, desmistifica a ideia difundida pela academia, principalmente na dé

cada de 1970, de que no espaço da pobreza o racismo tem se propagado. Essa autora 

pesquisou uma vila planejada pela Cohab/Campinas: a Vila 31 de Março12. Nesse espaço, 

Kofes foi buscar o “negro” entre os “pobres” e observou que “na existência concreta dos 

segundos, a existência ideológica dos primeiros”. Existência esta que permite também 

                                                             
12 As vilas planejadas são padronizadas e nelas residem trabalhadores que se já se tornaram proprietários de 
suas casas. Todos os moradores são procedentes de favelas ou do centro da cidade. Todos se inserem em um 
espaço coletivo e o representam. 
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entre “iguais” marcar o “desigual” (KOFES, 1976, p. 136). O depoimento de uma das 

pessoas entrevistadas (KOFES, 1976, p. 100) exemplifica os tipos de representações que 

constitui o sujeito concreto “negro”, no interior do grupo pesquisado. 

 
– Pra falar a verdade, eu não gosto dessas festinhas das irmãs. Tudo misturado, 
porque eu sou contra isso de tudo misturado. Na sociedade não é assim mesmo. 
Não é que a gente quer ser melhor do que os outros. É que cada macaco no seu 
galho. Cada um no seu lugar. 
– Misturado como, dona Floripes? 
– Branco e preto. Tudo misturado. Eu sou contra. Porque, vou falar pra você, 
preto é gente malvada, eles querem te prejudicar. Vamos supor, se minha filha 
mora na vila, tem amizade com preto e ela vai pra cidade e encontra com amigos. 
Tá com eles e chega este preto e conversa com ela. Logo vão pensar mal dela. 
Não é que a gente quer ser mais do que os outros. A gente tem amizade com eles, 
cumprimenta, mas ir em festa, baile, juntos, não dá certo. Nos clubes da 
sociedade tem preconceito mesmo, não adianta acabar com preconceito porque 
na sociedade tem mesmo. 

 

O racismo marca o processo de exclusão vivenciado pela população negra. Na 

busca em traçar o perfil do oprimido, é importante observar sua reação e interpretação 

diante de situações extremas e impossibilidades de vivenciar seus sonhos: 

 

25 de setembro... Não durmi por estar exausta. Pensei até que iria morrer. Eu 
tenho a impressão que estou num deserto. Tem hora que eu odeio o reporter 
Audálio Dantas. Se ele não prendesse meu livro eu e o nviava os manuscritos 
para os Estados Unidos e já estava socegada (JESUS, 2007, p.124).  
 

Carolina revela às leitoras e leitores a sua revolta com o repórter Audálio Dantas 

que se coloca no papel de opressor e determina a saída ou não de sua produção literária. 

Desta forma, a categoria 13, a revolta..., apontada por Memmi se encaixa no perfil do (a) 

oprimido(a) apresentado na narrativa de Carolina, em que se pode verificar o oprimido que 

não podendo deixar sua condição de acordo e em comunhão com o opressor , tentará se 

libertar, revoltando-se, assim, como no caso Carolina, que se encontrava nas mãos de Audá

lio, pois o mesmo, ao colaborar na publicação do primeiro livro, sente-se verdadeiramente 

proprietário da produção literária da autora. O comportamento do jornalista enquanto 

opressor é na busca da perda da humanidade da escritora. 

O capítulo apresentou inicialmente as categorias referenciadas na segunda parte do 

livro de Memmi O retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador que mostra o 

perfil do colonizado em 17 categorias que foram selecionadas para identificar na narrativa 

de Carolina este perfil do oprimido (a) e que presenciou o impacto das mudanças na 

economia e política. Para melhor visualizar o cenário em que este oprimido (a) viveu, 
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foram destacados os pontos focais da narrativa em que ocorreram os encontros e 

desencontros dos personagens, buscando assim destacar o cotidiano dos moradores (as), 

identificando as relações de poder entre pobres que nela vivem, da sociedade e também 

entre classe média e população pobre.  

Carolina retratou o Canindé em seu diário através dos moradores (as), tal como 

alguns homens que bebiam, muitas vezes, se encontravam desempregados e, tal fator 

impulsionava a violência entre eles e suas famílias. Estes homens eram oprimidos, assim 

como as mulheres que temiam seus maridos, por que sofriam violência e reproduziam o 

tratamento recebido, na medida em que oprimiam outras pessoas; tal como os filhos e a pró

pria Carolina, que reclamava repetidamente dos maus tratos, ao longo da narrativa.  

Carolina, como porta voz de milhares de pessoas que viviam e ainda vivem nas 

periferias, os chamados pela narradora de quartos de despejo relatou nos mínimos detalhes 

como brasileiros (as) sobreviviam abaixo da pirâmide econômica. Carolina como escritora 

traduziu em sua narrativa o drama humano vivenciado por ela e grande parte da população 

que vivia nas periferias da cidade de São Paulo. Sua leitura do mundo dialoga com o 

pensamento de Schopenhauer (2009) define que:  

 
A leitura não passa de um substituto do pensamento próprio. Trata-se de um 
modo de deixar que seus pensamentos sejam conduzidos em andadeiras por outra 
pessoa. Além disso, muitos livros servem apenas para mostrar quantos caminhos 
falsos existem e como uma pessoa pode ser extraviada se resolver segui- lo.  
Mas aquele que é conduzido pelo gênio, ou seja, que pensa por si mesmo, que 
pensa por vontade própria, de modo autêntico, possui a bússola para encontrar o 
caminho certo (SCHOPENHAUER, 2009, p.42). 

 

Carolina enquanto escritora é aquela que conduz os leitores e como destaca 

Schopenhauer acima pode ser considerada pensadora, pois reflete sobre a própria realidade 

e busca em sua narrativa atentar aos dirigentes do país da necessidade de se olhar para as 

periferias como o Canindé que se tornava local de despejo de seres humanos, mas Carolina 

também é alvo de críticas de algumas vizinhas (os) que não compreendiam o porquê a 

autora tinha um modo de viver e encarar a realidade de forma distinta das demais 

moradoras (es), a começar pelo fato de ser mãe solteira e exercer dupla jornada de trabalho 

distintas.  

Carolina foi pioneira no trabalho com reciclagem na cidade de São Paulo e, por 

isso, o espaço urbano possibilitou à narradora também conhecer diferentes pessoas que ali 

habitavam e que passaram a compor seu livro. Carolina sempre acreditou nas futuras geraç
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ões, mesmo em meio às impunidades, zelava pela integridade de seus filhos e demais 

crianças; e a forma que encontrou de garantir que as crianças no futuro não vivenciassem a 

mesma realidade que a sua, de opressão e marginalidade, era através de sua escrita que 

registrava o país em sua evidente disparidade. 

Outro elemento que chama atenção é como a narradora aborda sua condição 

enquanto favelada. Sua condição econômica impossibilita que a mesma tenha aspirações 

futuras de mudança que se também é apresentada no trecho a seguir;.  

 

23 de maio  
... Se ando suja é devido a reviravolta da vida de um favelado. Cheguei a 
conclusão de que quem não tem de ir pro céu, não adianta olhar para cima. É 
igual a nós que não gostamos da favela, mas somos obrigados a residir na favela 
(JESUS,2007,  p. 44). 
 
 

Para além do aspecto econômico a narrativa nos apresenta as relações raciais como 

elemento importante para que possamos refletir a condição de Carolina e demais 

moradoras e moradores que viveram na favela do Canindé. Segundo Goldmann (1979, 

p.20), somente alguns indivíduos chegam a “ter consciência verdadeiramente completa da 

significação e da orientação de suas aspirações, de seus sentimentos, de seu 

comportamento”. De acordo com Goldman, todos os indivíduos elaboram essa consciência 

de classe de maneira mais ou menos consciente e coerente, atingindo-a raramente, de 

forma integral, mas nem por isso deixam de ter consciência relativa. 

 
Só raramente, alguns indivíduos excepcionais atingem, ou pelo menos se 
aproximam da coerência integral. Na medida em que chegam a exprimi-la, no 
plano conceitual ou imaginativo, serão filósofos ou escritores, e suas obras serão 
tanto mais importantes quanto mais se aproximam da coerência esquemática de 
uma visão do mundo, quer dizer do máximo da consciência possível do grupo 
social que exprimem. Disso resulta que os indivíduos excepcionais exprimem a 
consciência coletiva melhor e de uma maneira mais precisa do que outros 
membros do grupo. A tomada de consciência varia de um homem a outro e só 
atinge seu máximo em alguns indivíduos (GOLDMANN, 1979, p.20).  

 

 Portanto, é fundamental destacar que Carolina teve para sua época o máximo de 

consciência possível, conforme nos aponta Goldmann, pois enquanto cidadã que exigia não 

só seus direitos, mas de toda uma população marginalizada, que ultrapassou o espaço físico 

da favela do Canindé. Carolina também cumpria com seus deveres, na medida em que 

exigia dos políticos melhorias e se tornava líder em sua comunidade, utilizando a narrativa 

como instrumento de denúncia. 



86 

 

 

5. A NARRATIVA DA REAL PERSONAGEM E O CONFRONTO ENTRE 

OPRIMIDO (A) E OPRESSOR DE QUARTO DE DESPEJO 

 

Eu entendi seu livro, eu entendi sua língua 
Agora minha língua, minha rimaeu faço 

Eu já me fiz sozinha 
Eu tenho mais palavras  
Da boca escorrendo[...] 

Ellen Oléria, 2009  
 

 

Este último capítulo foi concebido como forma de complementar a análise do livro 

Quarto de Despejo através do estudo de partes da entrevista concedida por Vera Eunice, 

uma das personagens reais que compõe o texto e que apresenta em depoimento, partes do 

livro que não foram publicadas, revelando assim a relação estabelecida pela autora 

Carolina e o jornalista Audálio Dantas.  

A data de aniversário de Vera Eunice, dia 15 de julho de 1955, marca o início da 

narrativa de Quarto de Despejo, em que Carolina descreve seu desejo em presentear a filha 

com sapatos novos. Todavia, o custo dos alimentos é muito alto, impedindo que ela e 

demais pessoas que viviam à margem da sociedade.  

A entrevista ocorreu em uma manhã do dia 25 de janeiro de 2012, conhecemos uma 

das personagens deste diário que teve projeção no mundo. Vera descreveu em detalhes as 

lembranças que tem da mãe. Enfatizou o quão sua mãe era cuidadosa na educação dos 

filhos. Fez questão de mostrar as fotos da bela família que constituiu, seus filhos (as) e 

netas.  

Apresentou-nos primeiramente seu filho mais novo Lucas, que logo foi me 

mostrando as fotos da avó, de que tanto se orgulha. Em seguida, Vera Eunice descreveu a 

história de sua mãe. Observávamos em seu olhar o passado e o futuro, Vera descrevia o 

passado com orgulho, mas também com pesar, pois sua mãe não teve o devido 

reconhecimento.  

Mas ao mesmo tempo em que observa o presente e projeta o futuro de forma 

diferente, é uma amante da literatura por influência de sua mãe. E hoje Vera Eunice exerce 

o ofício que sua mãe aspirou no passado, ser professora. Estabelece que tem como propó
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sito recuperar todo o trabalho de Carolina e disponibilizar ao público. Vera Eunice vem 

recebendo apoio de pesquisadores(as) e instituições.  

Destacamos que conhecer parte da família de Carolina foi muito emocionante, ao té

rmino da entrevista, percebemos que Vera queria permanecer contando sua história, pois 

tinha ainda muito a dizer, mas precisava de um descanso para reativar a memória, então 

fomos comer pastel no comércio de seu filho mais velho, recém inaugurado, lá seguimos 

conversando de modo informal, sem gravador, mas com a mesma empolgação.  

O intuito ao analisar a entrevista é refletir sobre partes da história real de Carolina 

através da narrativa de sua filha, que a acompanhava e, por mais que fosse pequena no perí

odo em que a escritora publicou o primeiro livro, recorda-se exatamente das histórias da 

infância de Carolina.  

A escritora, sempre gostou muito de ler e escrever, a mesma teve grande influência 

dos familiares como vemos a seguir: 

 
Vera Eunice: Ela tinha uma paixão pelo avô. 
Rita: Tinha... Sócrates, negro. 
Vera Eunice: Mas eu acho que vem do pai dela. Que ela não conheceu, mas eu 
acho que já vem de dom... por que ela...a mãe dela. Ela me chamava de mamãe. 
Ela me falava “anda, anda”, aí eu andava e ela ficava olhando. E eu ia na frente, 
aí eu olhava e ela falava “mamãe!”. Ela falava que eu parecia a mãe dela todinha. 
Vai na frente, você é minha mãe. 
Rita: É? 
Vera Eunice: A mãe dela era mais clara, mais ou menos da minha cor. Pra ela me 
chamar de mamãe. A mãe dela era casada, tava lá nas normas e nos padrões, e 
tinha um filho, que era o Gerônimo, irmão dela. E apareceu um negro retinto lá, 
e esse negro era repentista. E esse negro estava na praça e fazia repentes. E aí ela 
conheceu esse negro na praça, casada... e aí começou o romance do pai dela com 
a mãe. E aí fizeram a Carolina, o marido dela foi embora e no fim ela não ficou 
nem com o pai da minha mãe nem com o marido....ficou com o Gerônimo que 
era claro também, que nem parecia irmão dela. E aí nasceu a minha mãe. Minha 
mãe falava “uma negrinha feia”, chata e inteligente, ela falava.  
Ela falava essas coisas pra gente em casa, a noite a gente... usava lampião, usava 
e contava as histórias ( p.133-134). 

 
O pai de Carolina era repentista e esta inclinação para as artes chegou até a menina, 

por mais que não tenha convivido com o pai. A escritora desde criança demonstrava seu 

gosto pela leitura na cidade onde morava, Sacramento. Carolina era curiosa e inteligência 

incomodava algumas pessoas que não entendiam os motivos que levavam aquela menina a 

ser diferente das demais crianças. Esta dádiva dada a Carolina fez com que a menina 

começasse a ser temida pelos moradores da cidade de Sacramento.  

Carolina teve influência do avô em sua formação a quem a apelidava de Sócrates 

Negro. O Sr. Benedito era um homem muito sábio, apesar de não ter o domínio da escrita, 
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mas sua oratória. O avô da escritora chamava atenção de diversas pessoas que 

constantemente buscava a opinião do Senhor Benedito que carregava do passado as marcas 

da escravidão.  

Seu avô e sua mãe tinham o hábito de contar histórias no meio da noite sob a luz do 

lampião, faziam com que Carolina e Gerônimo se alegrassem com as histórias, grande 

parte das histórias se referiam a passado de Sr. Benedito. Carolina aprendeu tanto com as 

histórias que ouvia do avô que resolveu contar a sua própria história de infância no livro 

Diário de Bitita (1986).  

Vera narra também o quão era semelhante à sua avó. A imagem de Vera fazia 

Carolina recordar sua mãe. Acreditamos, portanto, que esta seja a explicação de Carolina 

ter tido tamanha proximidade com a filha, pois Vera era a grande referência para a 

escritora. A mãe de Carolina era casada e Vera faz questão de enfatizar na entrevista que a 

avó estava dentro das normas e nos padrões, desta união nasceu Gerônimo, irmão de 

Carolina. Todavia, a mãe da escritora se apaixonou por um repentista estando casada viveu 

o romance e, como fruto desta paixão, nasceu Carolina.  

Nas histórias contadas a riqueza de detalhes, pois fatos que a mãe de Carolina conta 

a ela foi passada para Vera. Observamos a partir da narrativa de Vera e ao ler a produção 

de Carolina, que a tradição griô é presente na família, a importância da tradição oral. A 

tradição oral é como carregar vários livros na memória que fez manter viva a história da 

família Jesus. A seguir, Vera narra o nascimento da escritora como ouviu na infância 

através das histórias de: 

 

Vera Eunice:...E aí ela nasceu e ela era uma negrinha que perturbava. E a mãe 
dela falava ‘que chata essa negrinha, quer saber de tudo essa negrinha’. Muito 
curiosa, né? Aí você sabe que em Uberaba e Sacramento é tudo espírita. E aí 
levou a minha mãe no Dr. Eurípedes Barsalufo (...) que lá ele tem até um templo 
lá, uma igreja... o centro do Dr Eurípedes Barsalufo, tem tudo que ele fazia, tem 
filmes dele. Lá em Sacramento se cultua muito ele. Aí a mãe dela levou minha 
mãe lá e ele falou assim ‘não, ela não é doida...ela lê...você tem uma filha 
inteligentíssima, inteligentíssima’. Então quando ela tinha uns sete anos, a Dona 
Maria Leite, que era uma fazendeira rica lá resolveu custear os estudos dela. 
Achava ela muito inteligente e quis custear. Então, tá lá no Museu de 
Sacramento, tá lá a história (...). Então ela custeou os estudos da minha mãe e ela 
conseguiu fazer o primeiro e metade do segundo ano, me parece (p 134). 

 
A cidade de Sacramento, em Minas Gerais, serviu de cenário da história de infância 

de Carolina, relatada em um livro que faz parte da trilogia de Diários, já apresentado 

anteriormente no texto intitulado O Diário de Bitita (1986). Bitita foi o apelido de infância 

dado a escritora.  
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Em entrevista, Vera destaca como a inteligência de Carolina chamou a atenção das 

pessoas que a cercavam, levando inclusive a mãe da escritora a supor que a filha tinha 

problemas psicológicos. Mas, na adolescência, a autora passou a ser temida pelos 

moradores da cidade de Sacramento, pois a jovem havia lido o livro de São Cipriano. E por 

viver em uma cidade espírita, começou a sofrer rejeição por parte dos demais moradores 

como apresentado no trecho abaixo: 

 

Mas na cidade, quando ela tinha seus dezessete anos ela achou... ela leu o 
primeiro livro dela. Acho que antes, viu? Ela leu o primeiro livro dela, era uma 
Bíblia que ela achou no lixo. Eles falaram que era livro de São Cipriano, começ
aram a falar que ela era bruxa, que ela lia livro de São Cipriano. Então ela ia nos 
bailes e ninguém dançava com ela, ela dançava assim em casa a noite 
sozinha...música. Quando a gente tava em Santana e a gente começou a ter 
vitrola, ela punha música alta e dançava sozinha... (p.134). 

  

Carolina foi acusada injustamente de roubo, acabou sendo presa e quase morreu na 

cadeia, estava ferida e não teve o devido atendimento, foi humilhada pelos moradores da 

cidade. E após sofrer violência na cidade que nasceu, resolve então partir para a cidade de 

São Paulo. Na metrópole, passa um tempo morando na rua e depois passou a residir na 

favela do Canindé. É lá que produz seu livro mais conhecido, resultado dos anos em que 

viveu na favela do Canindé.  

 A escritora em sua carreira teve reações não esperadas, tal como recusar a falar 

sobre seu trabalho para jornalistas, tal como Marília Gabriela, que com Carolina iria 

realizar sua primeira entrevista na carreira, como se verifica a seguir:  

 
Eunice: A Marília Gabriela mesmo a primeira entrevista que ela fez foi com a 
minha mãe. Ela montou todo aquele aparato e aí quando ela foi entrevistar a 
minha mãe a minha mãe não respondeu nenhuma pergunta. Nossa eu fiquei 
doida aquele dia, pois ela perguntando e minha mãe não respondia e estava com 
a cara fechada! 
E minha mãe tinha estes momentos assim, as pessoas diziam a Carolina vem aí, 
né! Inclusive isso era uma coisa que eu precisaria falar com a Marilia Gabriela. 
Então ela tinha estes momentos de não vou falar e acabou! E as vezes ela recebia 
as pessoas tão bem! ( p.147) 
 

 Apesar dos momentos de introspecção, a escritora era receptiva com seu público e 

tinha imenso prazer em ajudar as pessoas, ao ponto em que, no momento que teve condiçõ

es financeiras, atendeu a pedidos de inúmeras pessoas que batiam a sua porta, como 

descreve Vera Eunice. Talvez, este comportamento receptivo, e muitas vezes inocente, a 



90 

 

deixava vulnerável a algumas pessoas que se aproximavam dela com a intenção de usurpá-

la.  

 

 

5.1 O Usurpador 
 

 

Carolina participou ativamente da vida política do Brasil, recebia visitas de alguns 

políticos após a publicação de seu livro, em que a escritora fala de modo evidente sua 

opinião em relação à atuação política de alguns dirigentes em exercício. Há um momento 

na entrevista em que Vera Eunice faz questão de nos mostrar a xícara que Ademar de 

Barros usou em uma visita realizada à escritora, como vemos abaixo: 

 

Vera Eunice: Claro, pode, até esqueci de levar para o Museu Afro, mas tomou 
café ela e ele. Eu estava tirando o pó aqui e lembrei, olha, isso é importante, xí
cara importante! Então o Ademar de Barros vinha para cá com o Lucas Nogueira 
Garcez, que era um homem importante, até fui pesquisar na internet para ver se 
existia mesmo este Lucas Nogueira Garcez, ele queria que visse São Paulo 
bonito. E o que ele fez? Colocou todos os mendigos da rua e ela também tava, 
ela tava grávida em um caminhão e jogou na favela do Canindé, e assim saiu a 
favela do Canindé e por isso “Quarto de Despejo”, os despejados. Então a já 
ficaram ali, porque aí ela ganhou madeira de uma igreja para fazer o barraco e 
ela carregou. Você conhece São Paulo? Da avenida Brasil ao Canindé na cabeça, 
passou por todo o centro de São Paulo, e ela fez o barraco, ela mesma. ( p.137) 

 

 Segundo relato de Vera, escrever era um exercício diário para Carolina que, ao 

retratar seu cotidiano por meio da narrativa chamava, atenção de muitas pessoas, como 

vemos a seguir; 

 

Aí na favela ela começou a escrever, começou a escrever em papéis de pão, o 
Audálio tem os papéis de pão, viu. Então, e aí foi que ela conheceu o Audálio, 
então, minha mãe comprava muita briga dos outros, e eu também, se tem a ver 
com briga, já vou eu lá, aí colocaram um parque lá na favela e esse parque quem 
estava balançando? Os adultos e aí chamaram ela e veio a imprensa também, e 
quem chegou? O Audálio, e aí ela falou. Vou colocar todos vocês no meu livro. 
Ela foi inteligente, disse: vou colocar todos vocês no meu livro vocês vão ver! 
Um dia eu vou publicar o meu livro e vocês estão todos no meu livro! 
E aí ele perguntou: você tem um livro? Ela disse: tenho e ele disse: posso ir até 
seu barraco com você para ver? E ela disse: pode.  
E aí ele foi e viu aí publicou, foi aí que explodiu. Então, ele fala que não, mas 
tem coisas que você tem na memória que não dá para você esquecer (p.138) 

 
A escritora utilizava seu livro como forma de denúncia das impunidades e teve 

sempre a certeza de que sua produção seria publicada. É neste momento que a escritora 
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chama a atenção do jornalista Audálio Dantas, que por ali passava, e, foi assim que Audá

lio se ofereceu para publicar o livro de Carolina. Este ganhou grande projeção após a 

publicação.  

 Audálio Dantas foi a pessoa que viabilizou a publicação do livro. Entretanto, ao 

longo da narrativa, verificou-se que o mesmo também se transformou em opressor, à 

medida que se apropriou de grande parte da produção da escritora após sua morte, tal como 

descreve Vera Eunice, ao longo da entrevista. Assim, a narradora vai tecendo a relação 

estabelecida entre dominador (a) e dominado (a) e o trecho abaixo ilustra mais uma vez 

como se desenha esta relação: 

 
Vera Eunice: Manuel Bandeira disse ‘não tem condições de Audálio ter escrito o 
livro’. E o pessoal fala. Eu já tive muita raiva do Audálio, eu já tive mais do que 
eu tenho hoje. Eu não podia ver esse homem, meu Deus do céu. O povo vai 
fazendo tanto a minha cabeça, é tanta história... o Luiz Pilar falava....o Pilar, um 
monte de gente. ( p.132) 

 

 Vera, já no início da narrativa, destaca a complexa relação entre Carolina e Audá

lio e, como após a morte da escritora, surge uma polêmica quanto à legitimidade de seu 

trabalho. Na medida em que o mesmo faz tais afirmações se torna usurpador, pois 

apropriar-se do trabalho de Carolina. Vera, inclusive, aponta a revolta que teve do 

jornalista ao longo dos anos por ter sido um dos grandes responsáveis pela decadência da 

escritora e como este sentimento teve que se transformar para preservar a memória de 

Carolina. Tal dor também compartilhada por sua mãe. O jornalista durante, muitos anos, 

foi responsável pela edição da publicação aqui analisada, em um dos relatos no diário 

Carolina afirma que estava com raiva de Audálio, pois o mesmo havia impossibilitado que 

ela encaminhasse um livro para uma editora no exterior e, a escritora, naquele momento, 

estava passando muitas dificuldades financeiras. O fato de o jornalista administrar a 

carreira da escritora. 

 
Por que eu corrigi os livros e o meu irmão datilografava. Então você via nela 
assim uma fome de aprender. Ela, por exemplo, ela escrevia farmácia com “ph” 
(risos). Não tinha o “m” antes do “p” e do “b”, essas coisas, às vezes concordâ
ncia, mas tinha palavras cultas que nem eu sabia também. Por isso que eu sei que 
com certeza o Audálio não escreveu o livro lá, mas ele diz que todo mundo fala 
isso. Diz que até o Manuel Bandeira, ele falou pra mim da última vez que a gente 
se encontrou...( p.132). 

 
Como verificamos acima, Vera destaca suas memórias de infância e como ela e 

seus irmãos colaboravam na correção e datilografia dos textos escritos por Carolina. O 
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intuito de Vera ao descrever o processo é justamente de reafirmar que Audálio não 

escreveu o livro. Portanto observamos no decorrer da entrevista que Vera chama atenção 

da legitimidade da escrita de sua mãe, contrariando as afirmações do jornalista, esta polê

mica nos faz refletir sobre os motivos que levam ainda o jornalista a não abrir mão do 

trabalho da escritora por mais que Audálio Dantas já não tenha direitos autorais sobre a 

produção literária de Carolina.  

Vera Eunice destaca a dificuldade em acessar grande parte do material que se 

encontra em posse de Audálio como apontado a seguir: Vera Eunice: ele tá em posse de 

uma coisa que eu acho que não é dele, e nem minha. Não é dele nem minha. É do povo 

(p.132). Ela tem consciência da importância de disponibilizar o trabalho de sua mãe ao pú

blico, pois na medida em que Audálio Dantas, personagem real, recusa-se a devolver à 

família os manuscritos da escritora, ele se posiciona como opressor.  

 
Vera Eunice: Bom, ficou assim... Ficou uma coisa lá preso. Então, o que eu 
queria do Audálio, eu queria ver os manuscritos, eu queria manusear, eu queria 
ler. 
Rita: Sim, claro. 
Vera Eunice: Sabe, por que, o Quarto de despejo ele tá condensado. E ele falou 
que daria ali uns cinco quartos de despejo, se fosse pra fazer tudo que ela 
escreveu. Ela escreveu tudo (...) na favela. E ali ele foi tirando e foi montando o 
livro, mas ele disse que daria ali uns cinco quartos de despejo. E então, e eu 
queria ler todo esse manuscrito, eu tenho um interesse muito grande, só que ele 
agora tá no Museu, tá na biblioteca... Ele passou direto pra lá ( p.127). 
 

 
 

A partir da fala de Vera observa-se o tamanho distanciamento entre Audálio Dantas 

e a família da escritora após sua morte, o que impossibilita inclusive que Vera possa 

acessar os manuscritos de sua mãe, mesmo que seja apenas para leitura.  

 Vera Eunice, ao buscar os manuscritos de sua mãe ao longo dos anos, presta um 

serviço à memória literária brasileira, pois a mesma realiza um trabalho de preencher as 

lacunas da memória literária, portanto, vem realizando parcerias com instituições com a 

Petros, já apontada anteriormente e, demais parceiros, com o propósito de unir forças em 

busca da recuperação da produção literária da escritora.  

 E, é nesta busca incansável de informações sobre grande parte da produção literária 

de que, a professora Vera vai ao Rio de Janeiro, no ano de 2012, após receber a notícia de 

que Audálio iria conceder os manuscritos à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Contudo, ao chegar no evento que tinha como intuito apresentar todos os manuscritos do 
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Diário, surpreendeu-se ao verificar que Audálio Dantas apenas disponibilizou a público 

apenas a primeira página dos manuscritos da escritora, como Vera relata abaixo: 

 
Vera Eunice: Ele concedeu aí tem uns seis meses. Fizeram um evento até, nós 
fomos ao Rio pra ele conceder. Eu nem ia, por que foi assim meio que rápido né? 
Mas como ele falou que ia entregar o material eu pensei ‘ah não, preciso estar lá’
. Aí cheguei lá, ele falou que ia entregar todos os manuscritos eu vi só uma folha, 
a primeira folha dos manuscritos. Aí quando eu chegue ele falou ‘Vamos lá ver 
os manuscritos, vamos lá...’ e os repórteres atrás. (...) Aí eu olhei só tinha uma 
folha... ( p.127) 

 

  Ao longo do relato, Vera nos revela que tem esperanças de que o jornalista tenha 

disponibilizado todos os manuscritos à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e que por 

ventura tenha selecionado apenas uma folha para a exposição. Ao verificar a busca de 

informações da família sobre o trabalho da escritora observa-se que a concessão dos 

manuscritos não chegou a ser autorizadas pela família.  

Há um momento na narrativa a seguir em que perguntamos a Vera Eunice se Audá

lio tem direitos autorais sobre a produção literária da autora e ela afirma que ele não tem 

mais, ou seja, não se sabe exatamente em que condições se deu esta concessão, se a mesma 

foi ou não autorizada pela escritora, mas ao longo do relato Vera Eunice nos fornece pistas 

que indicam que possivelmente a escritora Carolina tenha sofrido um golpe. Em relato 

emocionado, Vera mais uma vez nos mostra seu desejo em ter contato com este material a 

que ela lhe foi negado, como vemos abaixo: 

 
Vera Eunice: (...) Então, mas o pessoal aí falou que ele entregou e eu to 
acreditando que tá só a primeira folha na exposição e que o resto deve estar em 
arquivo. E eu estou querendo acreditar que eles vão me deixar pegar pra ler, ou 
me dar uma Xerox. E tô acreditando também que a biblioteca não vá me cobrar 
um absurdo para me dar essa Xerox (p.127).  

 
 

Observamos pelo relato que a família ainda hoje se encontra à margem do processo 

de divulgação do trabalho de Carolina, que se encontra em posse de Audálio Dantas. Em 

seguida perguntamos a Vera sobre os direitos autorais e ela afirma: Rita: Mas ele tem direitos 

autorais sobre a produção dela? Vera Eunice: Não, não tem mais. Não tem mais (...) ( p.128). 

No trecho acima Vera narra que o jornalista já não tem mais direitos autorais sobre 

a produção literária de Carolina. Mas, isso não o impediu de se negar a conceder à família 

os originais da produção da escritora, dentre eles as demais partes do livro “Quarto de 

Despejo”, aqui relatado por Vera Eunice. Tais informações nos faz indagar o que ocorreu 
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no passado que levou o jornalista a ter direitos autorais sobre a produção literária de 

Carolina, direito este que retirou da família a posse da produção de Carolina.  

Vera Eunice destaca que sua mãe assinava vários papéis em branco, deixando assim 

em dúvida se acaso a autora tenha assinado um acordo sem ter ciência do mesmo como se 

pode verificar a seguir:  

 
Mas tá lá, tá, lá e eu queria ler como é que foi... quem achou mesmo se foi ela 
mesmo, pois em minha cabeça fica meio confuso. Eu lembro que... o Audálio diz 
que não! Mas eu lembro que minha mãe assinava muito papel em branco, 
principalmente quando minha mãe ia subir no avião.  
Rita: Nossa! Isso é muito sério! 
Vera Eunice: Ela subia no avião e eles vinham com um papel em branco, 
assinava, era uma confiança danada! Eu lembro e foi aí que ela se ferrou. Então, 
daí ela conheceu o Audálio ( p.139-140) 
 

 Vera Eunice mostra o quanto, ao longo dos anos, o jornalista ainda não abre mão do 

trabalho da escritora. E isso nos leva a retomar a indagação realizada anteriormente, em 

que condições foram concedidos os manuscritos ao jornalista? Será que realmente Carolina 

estava ciente do ocorrido? Afinal, quem é o opressor e oprimido desta grande narrativa que 

transpõe o livro Quarto de Despejo e que, ao mesmo tempo para buscar esta resposta temos 

que voltar ao texto em sua totalidade para revelar este grande mistério que fez com que a 

escritora morresse na miséria, apesar de ter sido conhecida no mundo, do seu livro ter sido 

traduzido na época em vários idiomas?  

A narradora mostra as dificuldades que, ao longo da análise do livro foram 

apresentadas diante da publicação. As vizinhas (os) não aceitavam que a autora trouxesse 

seus nomes no texto. Na busca por respostas quanto às supostas alterações realizadas na 

produção Quarto de Despejo, de Carolina, perguntamos a Vera sobre sua opinião quanto 

ao assunto, ela afirma: 

 

Rita: Audálio alterou o livro? 
Vera Eunice: Tem críticos que acham que é, tem críticos que acham que não é. 
Eu também não tinha muita razão no Audálio não. Porque muita gente fala que o 
Audálio que escreveu o livro. Eu tenho certeza que não porque se você olhar o 
manuscrito dos outro você vê... Porque a minha mãe, ela escrevia muito mal. 
Mas falava muito bem. Por exemplo, quando ela brigava com a gente, ela falava, 
ela falava mal a gente não como uma mãe normal, né? Ela falava tanta palavra 
difícil que a gente ria, por que ninguém entendia. Ela falava palavras 
(...), palavras cultas! Só que ela escrevia muito mal (p131). 
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As diversas indagações quanto à autoria da produção Quarto de Despejo ainda é 

tema de muitos debates, todavia na medida em que Vera Eunice narra a forma como 

Carolina escrevia não deixa dúvidas da originalidade da produção de Carolina.  

 

 

5.2 Partes do livro não publicadas 

 

A seguir Vera nos relata partes importantes do livro Quarto de Despejo que não 

foram publicadas, ao ouvir seu relato nos indagamos os motivos pelo qual Audálio Dantas 

deixou de fora do trabalho de Carolina narrativas que nos revelam um passado cruel. Entre 

as partes não publicadas do livro há um episódio marcante na narrativa retirado por Audá

lio, mas descrito em detalhes por Vera em entrevista: 

 
Vera Eunice: (...) porque a minha mãe publicou o livro e ela falava de todo 
mundo. Aí o povo virou um bicho em cima dela. O povo não gostava dela, eu 
lembro de uma vez a minha mãe. E isso que estava falando com Audálio, pois é 
o que estava no Quarto de Despejo, mas ele não pôs, ele disse que não pôs para 
me preservar, então ela chegou no barraco e o barraco estava pegando fogo. Eu 
estava dentro do barraco eu vi o barraco pegando fogo, puseram fogo dentro do 
barraco e eu queria... aí ela me tirou de dentro do barraco, mas eu não queria, 
pois eu queria pegar um carrinho de boneca, eu não queria sair pois eu tinha 
ganhado aquele carrinho de boneca, aí ela chegou entrou e me tirou, então são 
situações assim (p.139).  

 

 

O que gera questionamento é justamente o motivo pelo qual Dantas resolveu não 

publicar passagens como esta, que é parte fundamental da narrativa. E, por mais que o 

jornalista justifique sua atitude, como forma de preservar Vera, faz com que o leitor(a) 

indague se é realmente este o motivo da omissão de grande parte da história de Carolina 

relatada em seu diário. Nossa hipótese é que na medida em que o jornalista busca omitir 

partes do diário, tem algo a ser revelado que traz uma nova versão da trajetória da 

escritora, na qual Audálio Dantas tem significativa participação.  A seguir, há outra 

passagem não apresentada no texto, mas que revela a influência de Audálio Dantas na 

narrativa: 

 
também uma vez eu estava no... isso eu quero ver no Quarto de Despejo...eu 
estava num gramado, eu lembro que era um gramado e tinha um homem e estava 
conversando, ele dizia: vem comigo, porque eu vou te dar uma boneca que vai 
lavra roupa, vai passar...você não vai fazer mais nada, vai ter tudo com essa 
boneca. E eu acompanhei o cara e aí a minha mãe tava em casa passando roupa. 
E aí diz ela que veio na cabeça dela: vai ver a Vera, vai ver a Vera, vai ver a 
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Vera... a toda hora, aí ela largou o ferro e saiu correndo e aí eu já estava...e o cara 
me levou para a beira de uma lagoa, e aí nessa lagoa eu já estava...ele já estava 
nu! Ele ia me matar ali e eu lembro que olhei assim e vi minha mãe correndo. Eu 
lembro assim como se fosse hoje. Meu irmão dizia: eu que te achei! Mas eu vi a 
minha mãe ali, eu lembro tão bem que ela corria tanto que você sabe quando a 
saia entra entre as pernas. E aí ela correu atrás dele com pau. Aí o Audálio 
tirou... Ele tirou porque aquela época você, né? Qualquer coisa tinha um 
preconceito! Ele dizia que ia estragar a minha vida... 
Mas tá lá, tá, lá e eu queria ler como é que foi... quem achou mesmo se foi ela 
mesmo, pois em minha cabeça fica meio confuso (p.139).  

 

A seguir, Vera Eunice descreve a dificuldade de sua mãe em administrar o sucesso, 

e, na medida em que ganhava projeção, ficava também vulnerável, pois se inseria em um 

novo universo que a fez conhecer pessoas como Audálio que a fazia acreditar que era uma 

mulher rica. O mais interessante é o parágrafo em que Vera destaca o retorno de Carolina à 

sua atividade anterior ao sucesso. A autora volta a catar papel nas ruas de São Paulo após 

projeção internacional e descreve que, no momento em que sua mãe adoeceu e foi ao mé

dico com Audálio Dantas, a autora diz a seus filhos que Audálio Dantas queria matá-la e, 

por isso, nega-se a ir novamente ao médico com o jornalista.  

 
Vera Eunice: E ele fala pra mim que ficou meio arrependido, pois a minha mãe 
apesar de... o estudo ajuda as vezes da gente ter essa malícia e minha mãe não 
tinha e ele acha que deixou, deixou ela assim, deixou ela assim com a gente. 
Deixou ela ter a ilusão que ela era rica, sabe ela voltou a catar papel na rua! E o 
pessoal dizia: a é sensacionalismo! Mas não era não! Naquele momento a situaçã
o tava negra em casa e aí ela foi catar papel mesmo! Aí ela foi ao médico com o 
Audálio, depois não voltou mais, foi só uma vez com o Audálio, segundo ela o 
Audálio queria matar ela! ( p.141). 
 
 

Vera, ao descrever o momento em que sua família volta a passar fome, aponta algo 

diferente: a vida que levava na cidade era diferente da que passa a levar em seu sítio. Como 

descreve Vera, a fome era diferente, pois no sítio não deixava de ter todos os alimentos, 

mas comia apenas o que plantava. Passaram muitas dificuldades após o sucesso em vendas 

de seu primeiro livro como se vê a seguir: 

 

Vera Eunice: E a gente não podia voltar a passar fome do jeito que nós 
passamos! Quer dizer uma fome diferente, mas olha o que ela fazia, esqueceu 
de falar pra você, chegava a um ponto lá que não tinha café, não tinha 
coisa que não dava pra plantar como café, açúcar. E aí ela fala eu vou sair 
e vou voltar com comida e se eu não conseguir comida vocês vão ver no 
noticiário que eu vou me jogar do viaduto do chá...  
Vera Eunice: É, ela ficava fora três, quatro dias e agente ficava lá ouvindo se ela 
iria se jogar do viaduto. A gente queria ter notícia, né? Por que ela disse que se 
ela não conseguisse comida iria se matar! ( p.151) 
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O limite da dor que sofria por ser oprimida pela miséria foi no momento em que 

disse aos filhos que se saísse e não voltasse com comida era por que havia se jogado do 

Viaduto do Chá. Tamanha ironia, pois iria se jogar do viaduto em que escolheu para ser 

conhecida no mundo, pois foi lá que a autora relançou seu primeiro livro Quarto de 

Despejo, após sucesso em vendas.  

Por tanto, é importante questionarmos os motivos que o sucesso inicial do livro de 

Carolina não se deve ao fato da elite literária a considerar uma escritora exótica? Já que na 

medida em que se considera a escritora e sua produção exótica, já não se verifica a sua 

qualidade literária, mas sim seu suposto exotismo. Nossa hipótese é de que este será o 

motivo pelo qual a escritora não consegue se manter no “circulo dos letrados no Brasil”. 

No fim de 1955, Carolina, já cansada de tentar se inserir no mundo das letras e estafada do 

assédio que sofria por suas vizinhas, resolve parar de escrever como narra Vera Eunice 

abaixo: 

 
Vera Eunice: Então o primeiro livro dela por que ela parou. Ela foi escrevendo e 
parou um tempo de escrever e ela continuou a escrever de novo, eu imagino uns 
dez anos que ela ficou escrevendo este livro. Pois ela morou onze anos na favela. 
Meu irmão saiu com onzes anos e ela até brinca que eu nasci no barraco e meus 
irmão nasceram nos hospitais. E eu nasci dentro do barraco, na cama do barraco. 
Ela me chamava de favela, pois eu havia nascido dentro do barraco (p.154) 

 
Vera Eunice também mostra como Carolina encarava o momento difícil que 

passava, pois escrevia muito se fechando assim para o mundo. Este momento de 

rompimento em que Vera Eunice revela que Carolina, após muito tempo dedicado a 

escrita, percebeu que o reconhecimento que almejava não chegou e isso a fazia ficar cada 

vez mais reclusa. A escritora passou a desanimar pelo tamanho trabalho que teve para 

constituir sua carreira de escritora, não tendo o retorno financeiro a ela devido.  Ao 

analisar a trajetória da autora, pode se indagar os motivos de sua morte, fato este 

misterioso.  

A minha mãe, uma coisa incrível. Ela morreu de repente. Não foi uma pessoa 
que ficou doente e morreu. Tanto que na quinta feira a gente teve juntado, a 
gente foi visitar meu irmão no hospital. Eu falei pra ela que eu tava grávida, ela 
ficou toda contente, ela pegou meu filho mais velho no colo. Ela nunca gostou da 
Coca-Cola, por que a Coca-Cola era americana, gostava do Guaraná por que o 
Guaraná era brasileiro (p. 155) 

 

Foi em 1977, por volta dos sessenta e dois anos, que a escritora partiu e deixou um 

grande legado para a literatura brasileira. Apesar deste legado ainda ser novidade no cená
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rio literário brasileiro. Verificamos também no texto acima, as convicções políticas que 

fizeram com que a escritora se posicionasse, diante da grande difusão e consumo de 

produtos americanos que é o caso da Coca-Cola, que a escritora fazia questão de não 

consumir, por entender da necessidade do Brasil consumir os produtos nacionais, tal como 

o Guaraná. A autora teve uma morte precoce, porém, nos deixou uma produção com 

imenso valor literário, a seguir Vera traz mais informações quanto à idade da escritora: 

 

Rita: Sim, mas com quantos anos ela faleceu? 
Vera Eunice: Sabe que a idade dela é uma incógnita, né? Mas acho que sessenta 
e dois tava nos jornais, né? Deve estar mais ou menos por aí. Antigamente 
sessenta e dois a gente achava que tava na idade, hoje a gente vê que tava nova, 
né?(...) ( p.130). 

 

Em meio as cinco produções inéditas que Vera Eunice destacou, os romances O 

escravo Cliris e Dr. Silvio e o conto “Onde está a felicidade” como vemos a seguir; 

  
Rita: São quantos livros inéditos? 
Vera Eunice: Tem “O escravo”, “Cliris”, eu não sei nem porque ela colocou esse 
nome... Diferente, né? Tem um conto “Onde está a felicidade”, é muito bonito 
esse conto, eu gosto dele. Tem “Dr. Silvio”, é muito interessante. Ela trabalhou 
na casa desse Dr Silvio, que não é doutor Silvio, ela chama, ela mudou o nome. 
Ela era empregada doméstica lá e ela escreveu a vida deles, da família. É um 
livro bonito, viu? Não é diário, é romance, mas é um romance de suspense. Eu 
acho bonito esse livro (p.129). 

  
 

Grande parte de sua produção de Carolina é baseada em fatos reais, tal como suas 

histórias enquanto doméstica, profissão que exerceu anteriormente a exercer a função de 

catadora de produtos recicláveis. Trabalhou em várias casas, inclusive, na narrativa, Vera 

nos revela um novo livro que será publicado, fruto deste trabalho doméstico, o livro “Dr. 

Silvio” e, em meio às histórias contadas da experiência de sua mãe na casa do personagem 

Silvio, uma informação nos chama atenção. Carolina gostava de visitar a biblioteca da 

casa.  Carolina tinha grande afinidade com a filha e por isso confiou a ela uma carta antes 

de falecer como vemos abaixo: 

 

Vera Eunice: (...) E ela fala, a minha mãe depois ela pegou uma confiança muito 
grande! Ela deixou uma carta pra mim antes de morrer e é engraçado que ela 
deixou esta carta um ano antes de morrer com uma vizinha. E ela disse a vizinha: 
eu morro num dia e no outro dia você entrega a carta pra Vera. Essa carta ela me 
entregou em Sacramento, mas esta carta andou tanto que sumiu. Não sei menina 
tem tanta gente querendo ler esta carta.  
Ela dizia: cuida do João, por que o João também não vai longe, que é o mais 
velho. E ele morreu cinco meses depois, ela disse também tenta comprar o Sítio, 
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a parte deles, pois eu sei que você é a única que gosta do Sítio e o Sítio um dia 
vai ser seu.  
Então, foi mesmo, meu irmão morreu e eu cuidei dele até o fim, neste período eu 
já estava casada e meu irmão veio morar comigo. E o Sítio eu fui comprando 
com os direitos autorais dela mesmo, falei com meu irmão mesmo um morreu nã
o tinha filho, e não tinha então herdeiro e ficou só eu e meu outro irmão de 
herdeiro ( p.143) 

 

Vera Eunice e Carolina eram muito próximas, portanto no momento da morte, 

Carolina confiou a Vera os cuidados com a família, sítio e sua produção literária. Todos os 

cuidados a ela atribuídos pela mãe vem sendo realizados, inclusive no que se refere a 

recuperação de seu trabalho; 

 

Vera Eunice: (...) A situação do meu irmão é precária e Audálio disse que 
arrumou vários empregos pro meu irmão. Mas meu irmão bebe muito, dormiu 
muito tempo na rua agora ele disse que não quer mais ficar na rua. Agora ele tá 
com 60 anos e não quer mais dormir na rua, então é assim ele arrumou uma casa 
eu deixo ele até pra ver se ele dá os pulos dele para pagar o aluguel e aí depois eu 
pago.  
E até eu perguntei a minha filha esta semana se ele arrumou o dinheiro do 
aluguel e ela disse que não e disse que quando eu receber mando o dinheiro do 
aluguel. Mas bebe até hoje, sabe? Não sei qual é a do meu irmão.  
Foi lá ontem pra assinar o contrato da ática.  
Minha filha falou: bebe, mas é esperto, inteligente pra caramba!(...) ( 2012, p. 
150) 
 

Vera também segue cuidando do Sítio que futuramente se tornará Centro Cultural 

como vemos a seguir:  

 

Rita: E você não pode fazer um Centro Cultural daquele espaço? 
Vera Eunice: Então é exatamente isto que estou pensando.  
Então eles tem lá os índios, tem muitas belezas naturais. E dá para fazer um 
Centro Cultural, pois tem a Casa da Mulher Carolina Maria de Jesus que as 
mulheres aprendem a pintar, aprendem corte e costura, tem máquina, eles 
puseram o nome dela. E tem o secretário da cultura foi lá e nós fomos (...) ( 
p.143). 

 
 

Na atualmente na cidade de Sacramente há várias homenagens à escritora, dentre 

elas como relata Vera Eunice, há a Casa da Mulher Carolina Maria de Jesus. E é curioso 

perceber que, ao longo dos anos houve uma mudança de perspectiva da cidade que tanto 

rejeitou a escritora, forçando assim com que a escritora saísse da cidade, e que hoje é a 

mesma que abraça a sua produção ao ver a dimensão que tomou a produção de Carolina no 

mundo. 
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5.3 Museu Afro Brasil 
 

A narradora também relata um momento importante após a morte de sua mãe em 

1977. Em 2004, surgiu o Museu Afro Brasil, em São Paulo, nascido por iniciativa de 

Emanuel Araujo, artista plástico negro de origem baiana. O Museu reúne um acervo com 

mais de 5 mil peças, entre esculturas, pinturas, gravuras, fotografias, documentos e peças 

etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XV até os dias 

atuais, tendo diversas facetas das culturas africanas e afro-brasileiras. 

O Museu tem como propósito eliminar os estereótipos e imagens construídas e 

exposições contraditórias sobre personagens e fatos históricos relacionados a nós negros. 

Estas histórias tendenciosas ainda agem de modo silencioso em nós e por isso surge este 

espaço que vislumbra a mudança no olhar da população que passa a reconhecer uma outra 

parte da história do Brasil, que apresenta a imensa contribuição do negro a cultura 

nacional. E é para ilustrar este projeto que nos reportamos a um trecho do texto de 

apresentação do curador acima apresentado em que o mesmo destaca o propósito do 

museu: 

 
Este museu pretende unir História, Memória, Cultura e Contemporaneidade, 
entrelaçando essas vertentes num só discurso, para narrar uma heróica saga 
africana, desde antes da trágica epopeia da escravidão até os nossos dias, 
incluindo todas as contribuições possíveis, os legados, participações, revoltas, 
gritos e sussurros que tiveram lugar no Brasil e no circuito das sociedades afro-
atlânticas. Um Museu que reflita uma herança na qual, como num espelho, o 
negro possa se reconhecer, reforçando a autoestima de uma população excluída e 
com a identidade estilhaçada, e que busca na reconstrução da autoimagem a forç
a para vencer os obstáculos à sua inclusão numa sociedade cujos fundamentos 
seus ancestrais nos legaram (ARAÚJO, 2004).  

 

O diretor e curador do Museu Afro Brasil resume o grande desafio da instituição 

em apresentar ao público a herança cultural afro brasileira e africana no país. Buscando 

assim restituir a identidade da população negra no Brasil que, ao longo dos anos foi 

esmagada pela cultura branca, fazendo assim com que se eleve a autoestima e rompendo a 

cada dia com o racismo, para que as futuras gerações possam expressar sua cultura, 

conhecendo assim nossa grande contribuição na história que durante muitos anos foi 

ocultada nos livros.  

O acervo permanente do museu é composto por sete núcleos temáticos tal como o 

núcleo África: Diversidade e Permanência, dedicado a cultura, história e arte africana. O 

núcleo traz um número significativo de peças variadas que mostra a diversidade na cultura 
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africana através da produção artística. Os países representados nas produções expostas são 

Costa do Marfim, Camarões, República do Congo e Nigéria. 

Há o segundo núcleo, Trabalho e Escravidão, que apresenta o trabalho executado 

pelos africanos escravizados e seus descendentes para a construção da sociedade brasileira. 

O núcleo preserva documentos iconográficos que nos comprovam o perverso processo de 

assimilação pelo qual os africanos e afro brasileiros passaram ao longo dos anos. 

O terceiro núcleo do acervo é intitulado Religiões Afro-Brasileiras que nos 

apresenta os cultos e divindades que compõe as religiões afro brasileiras, nos trazendo 

assim, através de esculturas e fotografias, nos mostrando o processo de resistência que o 

candomblé passaram ao longo dos anos.  

Há também o núcleo Sagrado e Profano que mostra o complexo movimento de 

sincretismo religioso que aqui ocorreu e como a população afro brasileira e africana, a 

partir de suas referências culturais, criou-se novas formas de dialogar com as religiões que 

eram predominantes no Brasil.  

O núcleo Artes Plásticas: a Mão Afro-Brasileira. Este núcleo guarda exemplares 

que nos mostram a presença do negro (a) no decorrer da história das artes no país, desde o 

movimento Barroco, passando para o século XIX até alcançar a arte contemporânea.  

Finalmente, chegamos ao núcleo História e Memória, iniciativa curatorial do artista 

plástico e curador Emanuel Araújo, em conjunto com o literato Oswaldo de Camargo em 

busca de reavivar a memória da população brasileira quanto às personalidades negras que 

contribuíram com um novo olhar para literatura, medicina, arquitetura, política, música, 

teatro. O espaço trouxe através de imagens representar o trabalho de intelectuais que atuam 

em distintos campos do conhecimento através de uma linha do tempo que retrata desde o 

século XVIII ao XXI.  

O Museu também é composto por uma biblioteca intitulada Carolina Maria de 

Jesus que presta homenagem a escritora. A biblioteca possui cerca de 6.800 publicações 

com destaque para coleção de obras raras sobre o tema do Tráfico Atlântico e Abolição da 

Escravatura no Brasil, América Latina, Caribe e Estados Unidos.  

 Para compor o acervo com as produções de Carolina não foi uma tarefa fácil. Vera 

Eunice concedeu o pouco material que tinha, porém grande parte da produção de sua mãe 

como já descrevemos anteriormente está nas mãos de Audálio Dantas. 
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Vera Eunice relata mais uma vez o conflito de interesses de Audálio Dantas que 

tem grande parte dos manuscritos de Carolina em sua posse, material este que Vera Eunice 

reivindica que seja de domínio público.  

 Enquanto pesquisadoras negras, acreditamos que tal reivindicação surge de forma 

legítima, pois a impossibilidade de acesso a grande parte da produção literária de Carolina 

que se encontra em posse de Audálio Dantas inviabiliza que, através de pesquisas, se 

conheça outra versão da história da narradora e esta lacuna deve por direito ser preenchida, 

portanto é de fundamental importância que haja um grande movimento de reivindicação 

junto à família de Carolina que garanta que os manuscritos que se encontram em posse de 

Audálio Dantas sejam devolvidos as pessoas que legitimamente tem direitos sobre eles, a 

sua família. 

 No ano de 2010, período em que a obra Quarto de Despejo completou 50 anos, foi 

realizado um seminário pelo Museu intitulado “Viva Carolina Viva” no qual participamos 

como ouvinte e que teve como mediadora da mesa a Professora Dra. Lígia F. Ferreira e 

como convidados(as) o jornalista e literato Oswaldo de Camargo, a Professora Vera 

Eunice, a pesquisadora Jackeline Romio e o jornalista Audálio Dantas.  

 A mesa deu início com a apresentação de Oswaldo de Camargo, que destacou as 

escritoras e escritores negros na história da literatura brasileira, dentre eles(as) Carolina 

Maria de Jesus. Em seguida, o seminário dá segmento com a apresentação de Vera Eunice, 

destacando a trajetória de sua mãe em seguida a pesquisadora Jackeline Romio (2010) 

disse:  

 
Atualmente os debates sobre a condição da mulher e principalmente sobre a 
produção de conhecimento na visão feminista vêm desenvolvendo-se e ganhando 
espaços na política, na sociedade e na cultura, porém esta abertura tem dando 
pouca visibilidade à produção cultural das mulheres negras. 

 

Audálio Dantas, na mesa, foi indagado sobre disponibilizar os originais de Carolina que se 

encontram ainda em sua posse. O mesmo, de modo incisivo, destacou que não iria disponibilizar 

por que não achava conveniente. Abaixo temos um trecho da entrevista em que Vera destaca a 

impressão que o jornalista deixou aos demais participantes do seminário e integrantes da mesa após 

sua fala; 

 
Vera Eunice: Então, dia quatro de fevereiro vai ter não sei o que no Museu Afro. 
A menina me ligou no ano passado e falou, marca aí! Marca aí quatro de 
fevereiro você vem aqui, mas só Vera que a gente não tem verba. Eu não sei o 
que é e ela também não soube me dizer mais do assunto.  
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Aí ela perguntou: o Audálio não vem, né Vera? E eu disse: não sei, acho que nã
o. 
Rita: É da última vez que ele foi ao Museu Afro foi constrangedor, pois as 
perguntas que a Jaqueline fez e as perguntas que você também ficaram sem 
resposta.  
Vera Eunice: Eu achei engraçado ali por que até o por que é assim, hoje em dia a 
gente tá com a cabeça mais maleável. Mas eu sempre ficava pedindo os 
manuscritos pra ele e ele nunca dava né? Mas a Jaqueline começou a falar e eu 
pensei. Nossa gente, parece que é a Carolina ali e aí eu parti pro lado da 
Jaqueline e fiquei do lado dela. Gente ele não pode! ( p.152) 
 
 

Dando sequência a análise, observamos que o impacto da fala de Audálio Dantas no 

evento de comemoração dos 50 anos da obra Quarto de Despejo que causou mal impressão 

a todos(as) que estavam na plateia, inclusive a nós, na medida em que o mesmo disse 

publicamente que não iria disponibilizar os manuscritos que estão em sua posse. Se 

colocando no lugar assim de opressor, já que existe uma demanda de pesquisas que visam 

acessar tais manuscritos e acima de tudo a família é a real proprietária de todo o material.  

  O modo com que o jornalista agiu ao negar não só a família, mas ao público em 

geral, acesso de uma parte significativa de sua produção, faz com que a cada dia mais 

Audálio Dantas seja questionado dos motivos que o levam a agir de modo radical, na 

medida em que se nega a conceder uma produção literária que não é fruto de seu trabalho, 

mas do trabalho de uma escritora brasileira que narrou em sua produção com maestria a 

divisão racial, social e econômica em nosso país. Que levou o mundo a observar com 

maior atenção, as divisões pouco citadas na literatura brasileira com um olhar de quem 

vivenciou diariamente a miséria, o racismo e o machismo.  

É importante destacar, ainda no final desta análise, que ao elaborar este capítulo tí

nhamos como objetivo também analisar a entrevista com o jornalista Audálio Dantas, 

todavia, a mesma foi inviabilizada por falta de disponibilidade do jornalista. Portanto, a 

falta da entrevista do jornalista nos impossibilitou confrontar os argumentos que a família 

traz do fato e também as justificativas do jornalista que o leva não viabilizar a família o 

trabalho de Carolina.  

 Fundamental apontar que, devido ao empenho de inúmeros pesquisadores (as) que 

se debruçaram para maior difusão da produção literária de Carolina, ao longo dos anos, no 

Brasil, em conjunto com a família, em 2012, o livro Quarto de Despejo passou a figurar 

como livro paradidático em escolas da rede pública de alguns estados do Brasil, como Vera 

Eunice relata a seguir: 
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Agora essa semana, a Ática, essa semana não. O contrato tá aí pra gente assinar. 
O livro dela vai entrar na, sabe? Eu não sei se na Bahia tem. Aqui eles dão o 
livro pros alunos e depois eles dão aos livros paradidáticos, né? 
Rita: Isso. 
Vera Eunice: E o dela entrou. Já era pra ter entrado (...) Outra coisa engraçada é 
que os meus alunos, eles fazem muito... Eles fazem teatro, eles representam o 
livro. Eles não sabem que é minha mãe ( p.128).  

 

Vera Eunice, que passou a exercer a profissão que sua mãe aspirava, o ofício de 

professora, relatou a recepção de seus alunos para com o livro Quarto de Despejo. E é 

através da leitura e interpretação de seus alunos, que passam colocar em evidência para a 

população um drama da miséria no Brasil em 1950, que até os dias de hoje é o grande 

problema que não possibilita com que o Brasil avance. A seguir, Vera descreve algumas 

das adaptações do livro Quarto de Despejo: 

 
Vera Eunice: Eles apresentam direitinho, sabe? 
Rita: Você viu aquele espetáculo dos “Os crespos”? 
Vera Eunice: Ah, da Carolina... A menina era muito legal, a Gal. 
Rita: a Gal é maravilhosa. 
Vera Eunice: Ela sempre vem conversar comigo. Até eles estão querendo fazer 
um filme, né? Eu queria muito que fizesse também, né? 
Rita: Sim, eu gostei bastante. 
Vera Eunice: Eles querem fazer um longa. E eu aproveitando lá na Petrus, que a 
Petrus fez este trabalho e a Zezé Motta foi né? ( p.128).  
 

A produção literária aqui analisada se tornou uma referência. Desde1960 foi 

adaptada para o teatro com a atriz Zezé Mota. Temos também a interpretação de Nídia Lí

cia em 1961. Já no ano de 1975, é realizado na Alemanha um documentário sobre Carolina 

Maria de Jesus chamado de Les Favela. A mais recente montagem é o espetáculo Ensaio 

sobre Carolina Maria de Jesus, do ano de 2007, pela Cia, Os Crespos.  

 Dentre as iniciativas já apresentadas para a difusão a produção de Carolina, temos 

também uma instituição que vem sendo parceira da família de Carolina, a Fundação 

Petrobras de Seguridade Social, visando o estímulo às artes e a descoberta de novos 

talentos entre os milhares de participantes. O grupo é composto de aposentados e 

empregados da indústria de petróleo. O I Concurso de Contos Petros idealizado em 2000 

faz parte dos 30 anos de comemoração da Fundação. E no IX Concurso de Contos Pretos 

realizado em 2011 prestou homenagem a Carolina Maria de Jesus. A instituição vem 

estabelecendo parceria com a família de Carolina com o objetivo de publicar os livros iné

ditos da escritora como vemos a seguir: 

 
Vera Eunice: (...) Então, a Petrus quer publicar estes livros, mas tem que ir lá, em 
Sacramento... esse trabalho eles dizem que eles fazem, né? (...) Então, eu me 



105 

 

aproveitei, né? A Zezé Motta fez um discurso que parece que tem uma ONG que 
foi fechada faz uns três anos e ela tava aproveitando que a Petrus (...) Pegando a 
linha do pensamento da Zezé Motta, façam o filme Carolina, longa metragem... ( 
p.128).  

 
Vera Eunice ainda destaca os projetos futuros: para além da publicação de cinco 

livros inéditos, há também a intenção de realizar um longa metragem sobre o livro Quarto 

de Despejo. Além das adaptações realizadas da obra de Carolina, uma das cidades que 

Carolina percorreu nos anos 50 antes de chegar em São Paulo também prestou homenagem 

a escritora. É a cidade de Ribeirão Preto como vemos a seguir: 

 
Vera Eunice: Em Ribeirão Preto tem um nome de rua, o nome dela. Eu estava até 
na internet, no bate-papo e foi até engraçado por que o cara falou que era de 
Ribeirão Preto aí eu falei pra ele “você conhece a rua Carolina Maria de Jesus?” 
aí ele “ah, conheço acho que e perto da...Jardim Paulista daqui”. Aí outra veio e 
me perguntou “você conhece Carolina Maria de Jesus?” e eu falei “conheço, é 
minha mãe”. Aí ela falou “você nunca vai lembrar de mim, mas eu brincava com 
você, você era minha boneca, eu sou mais velha que você”. Aí eu disse “mas 
quem é você?”, aí ela disse “você não vai lembrar, você era muito pequena”. 
Então, ela era filha do homem que tirou a minha mãe da favela ( p.136). 
 

 

5.4  Opressor e Oprimido 
 

Ao analisar esta entrevista, na busca de verificar através de partes do livro que não 

foram publicadas o perfil do opressor e oprimido que permeia a narrativa literária, 

observamos uma linha tênue entre o texto e o contexto em que a produção foi realizada. As 

partes retiradas do texto e que são fundantes para que nós leitores (as) e pesquisadores (as) 

possamos compor o grande quebra-cabeça que se tornou a narrativa de Carolina. 

 No caso, verifica-se que até os dias de hoje há ocos na história de Carolina que não 

foram revelados, esta história que foi usurpada, e que esperamos que este trabalho venha a 

somar na busca para disponibilização não só de grande parte do diário Quarto de Despejo 

que não foi publicado. Além dos demais trabalhos que ainda não se encontram disponíveis 

ao público.  
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O propósito principal desta dissertação foi analisar a produção literária Quarto de 

Despejo. Este objetivo se desdobrou em dois outros: identificar as visões de mundo da 

narradora/ personagem correspondente aos cenários econômicos, políticos e sociais, e, 

mapear as principais reflexões e discursos de Carolina acerca de seu cotidiano.  

A narrativa de Carolina é reveladora do lugar que as mulheres negras não inseridas 

no processo de trabalho formal, sem acesso à educação formal, bem como do processo de 

socialização política via partidos políticos e/ou movimento negro organizado, ocupavam 

nos contextos e nos textos da época. 

Carolina era a mulher invisível entre as invisíveis. No período estudado, a maioria 

das mulheres negras estava trabalhando como empregada doméstica e já se organizando 

em torno da questão trabalhista. Muitas mulheres estavam inseridas nas organizações 

negras, podendo com isso vivenciar a experiência do compartilhamento histórico, o qual 

lhes proporcionava buscar conjuntamente alternativas as barreiras impostas no cotidiano 

sexista e racista.  

A atividade de Carolina não era comum às mulheres da época no Brasil e neste 

sentido, também, foi pioneira expressando a liberdade e autonomia em instituir o ritmo de 

seu processo de trabalho, não se importando com olhares e comentários alheios. Carolina 

era catadora de papel e demais produtos recicláveis, mas se identificava com a sua outra 

função: escritora. E não foi ninguém que a definiu como tal, ela se auto-atribui antes: - 

Dona Carolina, eu gosto muito da senhora. A senhora quer escrever muitos livros?- Oh, se 

quero!- Mas a senhora não tem quem dê nada. Precisa trabalhar. – Eu preciso trabalhar e 

escrevo nas horas vagas.  

Deparamo-nos com a dimensão subjetiva e objetiva da identidade. Conforme 

Fredrik Barth (1969) não basta o sujeito se identificar, ele tem que ser reconhecido pelos 

membros de seu próprio e dos outros grupos. No caso específico desta dissertação, não 

bastaria nossa narradora se considerar escritora, os seus pares deveriam reconhecê-la como 

tal. Talvez, essa sua condição de escritora favelada, possa nos responder nossa questão 

inicial, isto é, por que Quarto de Despejo teve projeção internacional no período em que foi 

publicado, em que pese ser - até os dias de hoje - pouco apontado na historiografia literária 

nacional. 
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Carolina Maria de Jesus foi classificada à época como escritora “favelada”, isto é, 

produto exótico que deve ser consumido em virtude do aspecto excepcional que representa. 

Leiam-se suas características como: mulher negra de meia idade, catadora de papel, com 

pouca escolaridade, mulher que ousa produzir literatura a partir de sua vivência pessoal. 

Teve sucesso de proporção tamanha que muitas outras pessoas não alcançam numa vida 

inteira. 

Sua expressão artística não diz respeito somente ao conflito individual, mas refere-se 

igualmente ao nosso drama humano. Numa breve comparação, a literatura de Carolina de 

Jesus trata de temas sociais, assim como Vidas Secas de Graciliano Ramos e O Quinze de 

Raquel de Queiroz. Todavia, a produção de Carolina de Jesus, Quarto de Despejo não recebe 

acolhida no espaço acadêmico e nos círculos intelectuais das diversas áreas para além da 

academia. A escritora Carolina de Jesus representa justamente essa subversão, gerando 

resistência, sobretudo, quanto ao reconhecimento da personagem em questão ocupar e 

representar simbolicamente um lugar de prestígio, o lugar dos letrados. 

Quando ocorreu o reconhecimento da autora em outros espaços rotulam-na como exó

tica. Por trás desse suposto rótulo não podemos deixar de considerar que ela e sua literatura 

provocam tensão, e, por isso, ela não pode ser tratada de forma indiferente. A escritora 

mineira é relegada ao papel de personagem que resolveu colocar-se em seu devido lugar, isto 

é, enquanto sujeito tornando-se criadora, “brincando de Deus”. Carolina de Jesus, “simplória 

criatura terrena”, ousou colocar-se no lugar de criadora. 

Assim, a narradora se torna pensadora, à medida em que sua narrativa é reflexo de 

sua análise da sociedade brasileira como destaca Schonpheauer (2009).  

Verificamos na análise da produção literária Quarto de Despejo que, enquanto 

pensadora, a narradora de forma autônoma conduz as leitoras (es) a refletir sobre seu 

projeto político visionário em 1950. 

A narrativa mostra caminhos as leitoras (es), pois, enquanto pensadora Carolina 

possuiu uma bússola para encontrar o caminho para a eliminação das desigualdades sociais 

através de sua produção literária que serve como referência no mundo até os dias de hoje, 

servindo como objeto de estudo de pesquisadoras (es) no Brasil e em outros países. Assim, 

reavivar a memória pode-nos ajudar a reafirmar as lacunas presentes no contexto literário 

brasileiro no que tange às referência literária produzida por mulheres negras que 

demarquem identificação do(a) autor (a) no que se refere a classe, pertencimento étnico-

racial e de gênero.  
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 A escassez de pesquisas tanto na teoria sociológica quanto na literária que apontam 

a própria identidade do autor como parte integrante da sua produção literária considerada 

marginal e de segunda categoria. Carolina é exemplo de narradora que a partir das suas 

experiências particulares expressa na narrativa aspectos da realidade social.  

  Atingimos este objetivo e, principalmente através dos capítulos II e III, logramos 

atingir os objetivos específicos nos ancorando no debate de Albert Memmi. As representaç

ões que Carolina faz do poder e dos poderosos acontecem a partir do lugar que ela se 

encontra. Outro lugar, outro olhar, uma história que não seja narrada pelos vencedores. 

Este fato nos leva a refletir acerca das nossas hipóteses, ou seja, a obra estud 

ada demonstra o cotidiano da opressão experenciada pela população negra, destacando 

neste universo as mulheres negras. Desenha nitidamente o comportamento do opressor e dá 

caminhos para a resistência cotidiana, principalmente para as mulheres negras. E, 

diferentemente das hipóteses levantadas no início da pesquisa, de que a obra não revelava 

um projeto para sociedade brasileira, para que as mulheres negras e população negra em 

geral se inspirem politicamente na construção de um projeto solidificado - em finas da dé

cada de 80 - por uma população negra que logrou construir uma identidade de projeto. 

Identificou-se que a narradora se realiza enquanto um projeto de resistência e identidade de 

projeto.  

 Carolina em sua narrativa traz uma visão mais expandida do contexto político que 

marca a história pessoal e política. E, por isso, a análise minuciosa realizada de seu texto 

revelou que a narradora/personagem atingiu o máximo de consciência possível como 

aponta Goldman(1979). Sendo assim a sua narrativa literária então, fortemente 

influenciada pela sociedade, deve-se considerar os fatores econômicos, as relações entre as 

classes sociais, as relações étnico-raciais e de gênero, para que se possam entender, també

m, as produções literárias, já que os verdadeiros valores humanos não se descolam desses 

contextos literários.   

 Na dissertação foram exploradas algumas categorias, destacando-se a consciência e 

a identidade. Os autores(as), que serviram de base, sugerem que consciência, 

necessariamente, nem todos os indivíduos necessitam e podem tê-la. Todavia, ao longo da 

investigação constatamos que a narradora Carolina foi uma das exceções, pois a mesma 

chegou ao seu máximo de consciência que um indivíduo pode ter em sua época.  

 Ao traçar um panorama histórico de 1960, ano em que o livro aqui analisado foi 

publicado, até 2013, podemos assim afirmar que, Carolina, ao realizar no passado uma aná



109 

 

lise da sociedade brasileira, atentando para as necessidades de mudança no cenário político 

que assegurasse a qualidade de vida da população marginalizada, que vive nas periferias 

dos grandes centros, busca traçar um perfil de governante diferente dos já conhecidos, que 

já tenha passado fome, para que assim possa assegurar a população brasileira em sua 

totalidade educação, saúde e moradia.  

  A narradora na medida em que traz em sua narrativa o desejo de governar o Brasil, 

a mesma também elabora no texto um grande projeto de mudança através de suas denú

ncias ao sistema de segurança, a fome que é produto da má administração do dinheiro pú

blico, etc. A mesma destaca que o Brasil deveria ser dirigido por alguém que em algum 

momento na vida tenha passado fome assim como ela. Pois na visão da narradora um(a) 

dirigente da classe popular saberá atender as necessidades da população que viver na misé

ria 

  O desejo de Carolina se realiza em 2003, através do programa Fome Zero, por 

meio do governo Lula, que atendeu grande parcela da população brasileira que vivia em 

situação de vulnerabilidade. Tal projeto político ainda tem muito avançar para assegurar 

uma vida digna a toda população brasileira. Todavia, hoje, em 2013, no governo Dilma, 

em que nos encontramos em um novo momento no cenário político econômico brasileiro, 

em que a população sai as ruas reivindicando mais avanços que garantam a melhoria na 

qualidade e taxas de transportes públicos, saúde e reforma política.  

A pressão popular vem ganhando força em um momento em que nosso país que 

recebe grandes eventos tal como a Copa das Confederações. Assim como o evento, o cená

rio político também ganha destaque ao mundo diante da disparidade de investimentos na 

Copa em comparação com demais setores da sociedade que necessitam urgentemente de 

melhorias que assegure assim a qualidade de vida para todas as pessoas. Carolina assim é 

uma narradora que ao ter o máximo de consciência possível para a sua época revela aos(as) 

leitores(as) as diferenças de gênero, classe e etnia que demarcam o seu lugar de fala.  
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ANEXO A –  Roteiro para entrevista com a filha da escritora Carolina Maria de 
Jesus 

 
 

Local da entrevista: Interlagos- São Paulo- SP 

Data: 25 de janeiro de 2012- Início: 10h00minh Término: 12h30minh 

Nº da Entrevista: 01 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1- Nome: Vera Eunice de Jesus Lima 

2- Profissão: Professora 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

 

1. Qual a influência de sua mãe em sua trajetória acadêmica? 

2. Quem influenciou no gosto da escritora pela literatura? 

3. Qual foi o grande momento da trajetória literária de Carolina de Jesus que a marcou 

enquanto escritora no Brasil? 

4. Quantos anos demoraram a que a autora publicasse seu primeiro livro? 

5. Qual a influência do jornalista Audálio Dantas na trajetória da escritora? 

6. Qual o motivo que impediu o jornalista de entregar os textos originais que estão em 

sua posse a sua família? 

7. Qual o acordo feito pela autora e o jornalista que o faz se sentir criador da produção 

literária da escritora Carolina de Jesus? 
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ANEXO B – Entrevista com Vera Eunice de Jesus Lima 
 

 

Vera Eunice: Eu achei maravilhoso o que fizeram com este livro...  

Rita: Sim... 

Vera Eunice: Aí a Petrus, o concurso de contos Petrus, homenagem à Carolina de Jesus. 

Foi agora a um mês, um mês e meio mais ou menos. Então, ela me ligou assim uns quatro 

meses antes e falou “Olha, marca essa data na sua agenda. Você virá este dia ao Rio. Isso 

mesmo. Marque esta data na sua agenda, não me arrume nada, por favor,”. Aí eu me 

programei. Já fui às escolas, já escrevi que eu ia faltar. Que eu não sou de faltar, né? Já 

avisei, já tinha trabalhado em eleição, já joguei minha eleição, então, bom... E aí nós fomos 

lá. E aí nós fomos lá. E aí... 

Rita: Como foi o evento? 

Vera Eunice: Foi uma homenagem muito bonita da Petrus. Tem foto aí que eu nem conheç

o. Então, agora o que eu achei assim é que tem fotos aí que o Audálio cedeu tudo para o 

museu do Rio, tá tudo lá. Depois daquilo ali... 

Rita: Depois da confusão? 

Vera Eunice: É, por que pro Afro ele não ia dar mesmo. Ele não gosta do Museu Afro.  

Mas o que eles me falaram é isso. Por exemplo, se você quiser uma foto da minha mãe 

você tem que pagar duzentos reais pra tirar. Pra poder fotografar. Então eles pagaram aí 

duzentos reais... Eu acho um absurdo. 

(...): Eu não acredito duzentos reais. Então aí eles pegaram mais “O diário da Noite”, 

aqueles jornais que tinham antigamente... 

Rita: Sim... 

Vera Eunice: Diário da noite... Eles foram lá e pegaram mais fotos. Umas aí eles tiveram 

que pagar duzentos reais. 

(...) Bom, ficou assim... Ficou uma coisa lá preso. Então, o que eu queria do Audálio, eu 

queria ver os manuscritos, eu queria manusear, eu queria ler. 

Rita: Sim, claro. 

Vera Eunice: Sabe, por que, o “Quarto de despejo” ele tá condensado. E ele falou que daria 

ali uns cinco quartos de despejo, se fosse pra fazer tudo que ela escreveu. Ela escreveu 

tudo (...) na favela. E ali ele foi tirando e foi montando o livro, mas ele disse que daria ali 

uns cinco quartos de despejo. E então, e eu queria ler todo esse manuscrito, eu tenho um 
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interesse muito grande, só que ele agora tá no Museu, tá na biblioteca... Ele passou direto 

pra lá. 

Rita: Ele concedeu os manuscritos para a biblioteca do Rio? 

Vera Eunice: Ele concedeu. Então eu tenho que ir ao Rio com tempo e, é... Assim, eu não 

posso falar que eu vou lá, né? Eu fui lá perto e não consegui nem ir à biblioteca. Por que o 

pessoal “ai, vamos lá, vamos lá! Vamos não sei aonde! Ai Vera, vai ali... Vamos lá vou 

tem mostrar não sei o quê, vamos lá que eu vou te levar não sei aonde...”. Então elas me 

falaram o dia que você vier você nem fala que vem e vai direto à biblioteca.  

Rita: É, é... 

Vera Eunice: Ele disse que tem um acervo maravilhoso lá, tá lá... 

Rita: Nossa... 

Vera Eunice: Ele concedeu aí tem uns seis meses. Fizeram um evento até, nós fomos ao 

Rio pra ele conceder. Eu nem ia, por que foi assim meio que rápido né? Mas como ele 

falou que ia entregar o material eu pensei “ah não, preciso estar lá”. Aí cheguei lá, ele falou 

que ia entregar todos os manuscritos eu vi só uma folha, a primeira folha dos manuscritos. 

Aí quando eu chegue ele falou “Vamos lá ver os manuscritos, vamos lá...” e os repórteres 

atrás. (...) Aí eu olhei só tinha uma folha... 

Rita: Nossa, que absurdo! 

Vera Eunice: Tá cheio de jornalistas aí, você não vai dar uma de Carolina louca aí não, né? 

Então, mas o pessoal aí falou que ele entregou e eu to acreditando que tá só a primeira 

folha na exposição e que o resto deve estar em arquivo. E eu estou querendo acreditar que 

eles vão me deixar pegar pra ler, ou me dar uma Xerox. E tô acreditando também que a 

biblioteca não vá me cobrar um absurdo para me dar essa Xerox. 

Rita: Não, eles não podem né? Não faz sentido... 

Vera Eunice: A Petrus falou que... Nunca viu isso... 

Rita: Mas ele tem direitos autorais sobre a produção dela? 

Vera Eunice: Não, não tem mais. Não tem mais. Agora essa semana, a Ática, essa semana 

não. O contrato tá aí pra gente assinar. O livro dela vai entrar na, sabe? Eu não sei se na 

Bahia tem. Aqui eles dão o livro pros alunos e depois eles dão aos livros paradidáticos, né? 

Rita: Isso. 

Vera Eunice: E o dela entrou. Já era pra ter entrado. 

Rita: Em São Paulo eu sabia que ia entrar por que teve um projeto muito forte em algumas 

escolas de... Eu fiquei sabendo de duas organizações. Eles estavam trabalhando... Ai 
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esqueceu... Eles estavam trabalhando a produção da Carolina com as crianças nesse 

segundo horário nessa organização e então eles estavam fazendo um trabalho nas organizaç

ões... 

Vera Eunice: Outra coisa engraçada é que os meus alunos, eles fazem muito... Eles fazem 

teatro, eles representam o livro. Eles não sabem que é minha mãe. 

Rita: Mas é bom você falar, Vera Eunice, não? 

Vera Eunice: Eles apresentam direitinho, sabe? 

Rita: Você viu aquele espetáculo dos “Os crespos”? 

Vera Eunice: Ah, da Carolina... A menina era muito legal, a Gal. 

Rita: a Gal é maravilhosa. 

Vera Eunice: Ela sempre vem conversar comigo. Até eles estão querendo fazer um filme, 

né? Eu queria muito que fizesse também, né? 

Rita: Sim, eu gostei bastante. 

Vera Eunice: Eles querem fazer um longa. E eu aproveitando lá na Petros, que a Tiros fez 

este trabalho e a Zezé Motta foi né? 

Rita: Bacana... 

Vera Eunice: Enriqueceu muito. Passaram o primeiro filme, aí a Zezé Motta foi... 

Premiaram lá os melhores contos. A Petros eles estavam interessados na minha mãe, eu 

senti isso. Eu achei que eles têm um interesse muito grande e eu também me interessei. Eu 

propus pra eles, né? Por que eles me abriram a cabeça. Minha mãe tem uns cinco livros iné

ditos e já tem editora já.  

Tem que ir até Sacramento, buscar esses cadernos. Eu pensei em pedir pra eles mandarem. 

Mas eu achei melhor eu ir lá. Um trabalho até bom. Tão corrido E eu to em fase de 

aposentar, entendeu? Então eu não posso ficar faltando, têm uns dois anos e pouco. E eu nã

o to a fim de ficar faltando, eu quero aposentar rápido. Por que quanto mais você falta, mas 

problemas você tem, mais a aposentadoria vai. Então dar um tempo, aposentar pra poder 

ver essas coisas também. Então eu preciso ir lá e esse trabalho é um trabalho meio árduo 

que eu vou pegar todos aqueles manuscritos, vou montar os livros... Por que a minha mãe 

escrevia assim, por exemplo, “Cliris”, o livro que ela tem lá. 

Rita: São quantos livros inéditos? 

Vera Eunice: Tem “O escravo”, “Cliris”, eu não sei nem porque ela colocou esse nome... 

Diferente, né? Tem um conto “Onde está a felicidade”, é muito bonito esse conto, eu gosto 

dele. Tem “Dr. Silvio”, é muito interessante. Ela trabalhou na casa desses Dr. Silvio, que 
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não é doutor Silvio, ela chama, ela mudou o nome. Ela era empregada doméstica lá e ela 

escreveu a vida deles, da família. 

 É um livro bonito, viu? Não é diário, é romance, mas é um romance de suspense. Eu acho 

bonito esse livro. Então, esse livro, esse tá me dando problema também. A minha mãe, 

uma coisa incrível. Ela morreu de repente. Não foi uma pessoa que ficou doente e morreu. 

Tanto que na quinta feira a gente teve juntado, a gente foi visitar meu irmão no hospital. 

Eu falei pra ela que eu tava grávida, ela ficou toda contente, ela pegou meu filho mais 

velho no colo. Ela nunca gostou da Coca-Cola, por que a Coca-Cola era americana, 

gostava do Guaraná por que o Guaraná era brasileiro.  

Rita: Ela faleceu de repente... Foi em 77, não foi? 

Vera Eunice: É. E ainda no domingo (...). Então uma semana antes, quando o meu irmão 

estava muito doente. A gente achava que o meu irmão ia morrer antes da minha mãe, ele 

estava muito mal. Tanto é que ele morreu cinco meses depois. Então como o meu irmão 

estava muito doente, a gente ia visitar ele direto, eu e ela. E ela me deu um papel e falou “

Olha, Vera que quero que o seu marido... que o meu marido era meio bravo né? Eu quero 

que o seu marido vá conversar com esse Arlindo Silva.” Eu dei esse livro pra ele, ele 

chegou a casa ele falou que ia ler e ia devolver. O livro tá prontinho. Aí eu falei tá. E ela 

morreu (...) bom, aí eu passei com um advogado de escritor, ele foi também e não 

conseguiu ninguém conseguiu. Mas eu sei que o Arlindo Silva morreu aí tem uns dois 

meses. Escutei na televisão que ele estava em coma. O que eu mandei avisar era que se ele 

publicasse, eu iria saber. Essa era a história. Tá pronto lá. Rita, ela era assim, minha mãe 

era assim “ah, eu gostei desse livro, Carolina. Então leva pra você ler!”. 

Rita: Sim, mas com quantos anos ela faleceu? 

Vera Eunice: Sabe que a idade dela é uma incógnita, né? Mas acho que sessenta e dois 

estavam nos jornais, né? Deve estar mais ou menos por aí. Antigamente sessenta e dois a 

gente achava que tava na idade, hoje a gente vê que tava nova, né? Então, a Petros quer 

publicar estes livros, mas tem que ir lá, em Sacramento... Esse trabalho eles dizem que eles 

fazem né? (...) Então, eu me aproveitei, né? A Zezé Motta fez um discurso que parece que 

tem uma ONG que foi fechada faz uns três anos e ela tava aproveitando que a Petros (...). 

Pegando a linha do pensamento da Zezé Motta, faça o filme Carolina, longa metragem... 

Rita: Com os Crespos, NE? 

Vera Eunice: Ela parece que tá interessada. Lucio Venturi é isso? 

Rita: Lucio Venturi... Jornalista? 
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Vera Eunice: Você conhece? 

Rita: Já ouvi falar... 

Vera Eunice: Cineasta. Deixa-me ver o nome aqui... Toni Ventura. Então, ele está 

interessado, ele veio aqui para falar que está interessado. Então, ou o Jefferson, né? 

Rita: E no caso, depois da aposentadoria, você pretende se dedicar a isso? 

Vera Eunice: É eu vou começar agora. Eu vou buscar os manuscritos, vou dar uma lida, 

vou entregar para o pessoal da Petros que eu achei que tão... Olha, o interesse financeiro 

eles nem têm muito não. Eles têm interesse em... Por que... você vai pensar como eu penso. 

O Audálio ainda está em evidência. 

Rita: Sim, está.  

Vera Eunice: eu acho, eu acho. Ele... Tá certo que ele é um bom jornalista. Ele é um bom 

jornalista. Fala bem, mas que ele está atrelado a ela e eu acho que vai até a morte. 

 

Rita: Audálio alterou o livro? 

Vera Eunice: Tem críticos que acham que é, tem críticos que acham que não é. Eu também 

não tinha muita razão no Audálio não. Porque muita gente fala que o Audálio que escreveu 

o livro. Eu tenho certeza que não porque se você olhar o manuscrito dos outro você vê... 

Porque a minha mãe, ela escrevia muito mal. Mas falava muito bem. Por exemplo, quando 

ela brigava com a gente, ela falava, ela falava mal a gente não como uma mãe normal, né? 

Ela falava tanta palavra difícil que a gente ria, por que ninguém entendia. Ela falava 

palavras (...), palavras cultas! Só que ela escrevia muito mal. só que ela tinha muita 

vontade de aprender. Eu com dez anos já estávamos me sobressaindo na escola. Em 

matemática eu era péssima, mas em português não tinha pra ninguém. 

 Então eles faziam muito... antigamente, tinha muito concurso de redação. sempre entrei; e 

com dez anos minhas redações sempre eram publicadas. Sempre eram publicadas. Por quê? 

Por que muitas das palavras que ela falava em casa eu “jogava” nas redações. Eu fui criada 

com ela chegando, com ela falando, ela conversava muito em casa, ela dançava muito 

dentro de casa... Por que a gente foi criada como? Nunca tivemos luz elétrica, nunca 

tivemos conforto com ela não. Quando nós conseguimos ter um pouco de conforto que foi 

em Santana, ela não ficava em casa, ela viajava muito. Ela não me largava nunca, ela me 

levava sempre junto, os meninos já... ela deixava pagos bares pra eles comerem, ficava 

meses fora. Mas nós nunca tivemos aquele conforto... quando eu era menina eu achava... a 

gente é tão bobo. 
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 Eu não tinha inveja, inveja boba de criança de televisão, nada. Sabe o que eu tinha 

vontade? Eu tinha vontade assim de ter o café da manhã. Que eu via as meninas tudo 

tomando cafezinho da manhã com a mãe passando manteiguinha no pão de manhã... nós 

nunca tivemos isso não. Ah, e a tarde as mamães vinham com aquele leitinho – não, nós 

nunca tivemos isso. Eu tinha inveja dessas coisas, dessas coisinhas bobas. Aquele almoço, 

todo mundo comendo, né? Em casa não, a minha mãe fazia comida e ó: isso aí é pra 

semana. E esquenta, requenta! Hoje por exemplo é... antigamente, a gente comia e o que 

sobrava no prato você ia jantar. De novo esquentando... então eu tenho uma concepção 

assim. Gente, comida velha, não (risos)! Não é pra ser chata não, eu tenho um trauma disso 

(risos)! Nossa... e eu sabia da situação dela. Ela tinha que fazer isso. Eu já tinha uma (...) 

no português. Então quem lia na classe, quem tinha uma boa entonação? Eu. A professora 

falava “Vera, leia”, eu adoro. Leio pros meus alunos também... O problema dos meus 

alunos é que eu começo a ler e leio até a metade, agora vocês têm que ler. Memórias Pó

stumas de Brás Cubas, que eu adoro Machado de Assis... adoro esse homem. Eu sempre 

tento ler na sala. Tento ler e daí depois eles pra continuar... ”ai, não professora!”. 

 Eu já tinha uma concordância verbal boa, sempre tirava boas notas em português e a 

minha mãe começou a aprender comigo. Ela começou a aprender comigo. Comecei a 

ensinar a ela a concordância verbal. Você tem que ver: ela parecia uma aluna minha. Eu 

com dez onze anos. Ela começou a aprender. Por isso eu sei muitas histórias dos livros. Por 

que eu corrigi os livros e o meu irmão datilografava. Então você via nela assim uma fome 

de aprender. Ela, por exemplo, ela escrevia farmácia com “ph” (risos). Não tinha o “m” 

antes do “p” e do “b”, essas coisas, às vezes concordância, mas tinha palavras cultas que 

nem eu Sabia também. Por isso que eu sei que com certeza o Audálio não escreveu o livro 

lá, mas ele diz que todo mundo fala isso. Diz que até o Manuel Bandeira, ele falou pra mim 

da última vez que a gente se encontrou... 

Rita: Ele tem convicção disso, de que escreveu o livro? 

Vera Eunice: Manuel bandeira disse “não tem condições Audálio ter escrito o livro”. E o 

pessoal fala. Eu já tive muita raiva do Audálio, eu já tive mais do que eu tenho hoje. Eu nã

o podia ver esse homem, meu Deus do céu. O povo vai fazendo tanto a minha cabeça, é 

tanta história... o Luiz Pilar falava... o Pilar, um monte de gente. O Luis Carlos, do Museu 

Afro que (...). 

Rita: Sim  
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Vera Eunice: ele tá em posse de uma coisa que eu acho que não é dele, e nem minha. Não é 

dele nem minha. É do povo.  

Rita: Sim, é do público. 

Vera Eunice: que o negro tá se saindo, tá procurando, tá estudando... e. pra quê aquilo no 

quarto dele? Eu acho um absurdo... diz que ele deu tudo e ficou com poucas coisas, me 

falaram. Preciso ir ao Rio, preciso ir ao Rio, preciso ir a biblioteca ver... mas eu fui no Rio 

agora, gostei da negrada lá. Adorei! Queriam me levar no bar do Zeca Pagodinho, queriam 

me levar no trem do samba... (risos) 

Rita: Sim  

Vera Eunice: Muito bem... Olha, a Petros fez um bom trabalho. E eu até acredito que se o 

livro da Carolina cair nas mãos da Petros é como eles falam financeiramente eles não tem... 

eu também não tenho interesse financeiro. Pra mim tá ótimo. Minha vida tá ótima. Mas 

eles têm interesse pra eles também, pra chegar ao (...) que o Audálio chegou. 

Rita: E de certa forma, a produção pertence a vocês enquanto família. Eu acho que o nome 

dela, a produção dela já foi muito negligenciado. Em quantos países essa obra foi lida?  

Vera Eunice: Você leu o Diário de Bitita? 

Rita: Li, li. 

Vera Eunice: Ele mexeu comigo mais do que o Quarto de Despejo. Acho que ela teve ali 

uma vida difícil. Ela comeu o pão que o diabo amassou ali, viu? Tanto é que eu nem 

gosto... Eu tenho raiva que eles prenderam a minha mãe naquela cadeia. Isso me deixa 

muito chateada. Então quando eu fui a Sacramento me falaram “olha lá a cadeia que a sua 

mãe ficou presa”. E eu falei “é, vambora...”. 

Rita: Quanto tempo ela ficou presa? 

Vera Eunice: Então, eu imagino que de quinze a vinte dias, mas eles bateram nela, bateram 

na mãe dela por causa de um dinheiro que tinha sumido. E aí... Sacramento tem hoje ela no 

alto, mas... hoje eu to assim mais maleável. (...) 

Sacramento, eu tenho muita raiva de Sacramento, mas eles falaram que era outra geração. 

Não posso condenar eles hoje, era outra geração... Então. Apesar de que lá o racismo é 

forte. 

Rita: E quem influenciou no gosto da Carolina pela Literatura? Foi o avô dela? 

Vera Eunice: Ela tinha uma paixão pelo avô. 

Rita. Tinha... Sócrates, negro. 
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Vera Eunice: Mas eu acho que vem do pai dela. Que ela não conheceu, mas eu acho que já 

vem de dom. por que ela... a mãe dela. Ela me chamava de mamãe. Ela me falava “anda, 

ando”, aí eu andava e ela ficava olhando. E eu ia à frente, aí eu olhava e ela falava “mamã

e!”. Ela falava que eu parecia à mãe dela todinha. Vai à frente, você é minha mãe. 

Rita: É? 

Vera Eunice: A mãe dela era mais clara, mais ou menos da minha cor. Pra ela me chamar 

de mamãe. A mãe dela era casada, tava lá nas normas e nos padrões. E tinha um filho, que 

era o Jerônimo, irmão dela. E apareceu um negro retinto lá, e esse negro era repentista. E 

esse negro estava na praça e fazia repentes. E aí ela conheceu esse negro na praça, casada... 

E aí começou o romance do pai dela com a mãe. E aí fizeram a Carolina, o marido dela foi 

embora e no fim ela não ficou nem com o pai da minha mãe nem com o marido... ficou 

com o Jerônimo que era claro também, que nem parecia irmão dela. E aí nasceu a minha 

mãe. Minha mãe falava “uma negrinha feia”, chata e inteligente, ela falava.  

Ela falava essas coisas pra gente em casa, à noite a gente... Usava lampião, usava e contava 

as histórias. E aí ela nasceu e ela era uma negrinha que perturbava. E a mãe dela falava “

que chata essa negrinha, quer saber de tudo essa negrinha”. Muito curiosa, NE? Aí você 

sabe que em Uberaba e Sacramento é tudo espírita. E aí levou a minha mãe no Dr. Eurí

pedes Barsalufo (...) que lá ele tem até um templo lá, uma igreja... o centro do Dr. Eurí

pedes Barsalufo, tem tudo que ele fazia, tem filmes dele. Lá em Sacramento se cultua 

muito ele. Aí a mãe dela levou minha mãe lá e ele falou assim “não, ela não é doida...ela lê

...você tem uma filha inteligentíssima, inteligentíssima”.  

Então quando ela tinha uns sete anos, a Dona Maria Leite, que era uma fazendeira rica lá 

resolveu custear os estudos dela. Achava ela muito inteligente e quis custear. Então, tá lá 

no Museu de Sacramento, tá lá a história...(...). Então ela custeou os estudos da minha mãe 

e ela conseguiu fazer o primeiro e metade do segundo ano, me parece. E aí ela, como ela 

falava o apelido dela era “Bitita”, que a professora a chamou de Carolina Maria de Jesus e 

ela nunca tinha ouvido esse nome. Ela foi, estudou, e ela era muito apegada à mãe. Eu 

sentia isso. Mas na cidade, quando ela tinha seus dezessete anos ela achou... ela leu o 

primeiro livro dela. Acho que antes, viu? Ela leu o primeiro livro dela, era uma Bíblia que 

ela achou no lixo. Eles falaram que era livro de São Cipriano, começaram a falar que ela 

era bruxa, que ela lia livro de São Cipriano. Então ela ia aos bailes e ninguém dançava com 

ela, ela dançava assim em casa a noite sozinha...música. Quando a gente tava em Santana e 

a gente começou a ter vitrola, ela punha música alta e dançava sozinha. 
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 E aí ela foi rejeitada lá em Sacramento. Foi (...), apedrejada, fizeram de tudo lá com ela. 

Ela ficou presa por que sumiu dez réis do Frei, do padre de lá, e ele falou que era ela. E foi 

ali que eles bateram, bateram nela. E aí eles falaram “vamos trazer sua mãe”, bateram na 

mãe. E aí abriram umas feridas na perna dela e ela começou a feder na cadeia. 

Rita: Nossa... 

 Vera Eunice: E ai ela conta... que a minha mãe era espírita assim, arraigada. Diz ela que 

estava na cela e que apareceu um espírito pra ela, todo de branco com uma maleta. E diz 

que passou as mãos nas pernas dela e diz que curou as pernas dela. E disse: você não vai 

morrer, Carolina Maria de Jesus. Nossa, e aí diz que foi uma coisa assim...melhorou. Aí 

dizem que acharam os dez réis. O padre achou e soltou as duas. Daí ela falou “aqui eu não 

fico mais”. Aí ela foi embora andando. Eles me mostraram os caminhos que ela fez. Tem 

um cara lá que é estudioso o trajeto dela, o Alberto Cerque. Hoje ele é vereador lá. Ele é 

apaixonado por ela, ele que cuida lá do museu dela, que reeditou o Diário de Bitita do 

bolso dele. Ele é apaixonado. Ele que fala que é outra geração... é outra geração... e ele 

adora o Audálio. Aquele dia ele tava no museu. 

Rita: Ele tava? 

Vera Eunice: Ele falou. Ele que defendeu o Audálio lá. 

Rita: Eu não lembro. 

Vera Eunice: Ele defendeu e o Audálio falou “muito obrigado, meu amigo”. 

Rita: Ah, lembrei. 

Vera Eunice: Ele gosta muito do Audálio. Ele tem um lado assim que é até certo... que o 

Audálio aparece na vida da minha mãe e se não tivesse aparecido não teria Quarto de 

despejo. A minha madrinha de batismo, Marta Teresinha Godinho, ela disse que pediu 

muito pra minha mãe o livro Quarto de despejo pra ela editar, e a minha mãe não quis dar 

pra ela. Então tinha gente também interessada. Então ela veio embora de Sacramento e ela 

viesse a pé, ele sabe lá os caminhos que ela fez, o Cerque. Então tava batendo as conversas 

que ela tinha com a gente com as que tinham no livro. Eu acho que todo escritor tem um 

parafuso a menos e às vezes eles fantasiam tudo...a minha mãe falava as coisas e eu ficava 

meio assim. Ela veio passando por Franca, Ribeirão Preto... 

Rita: eu conheço. 

Vera Eunice: Em Ribeirão Preto tem um nome de rua, o nome dela. Eu estava até na 

internet, no bate-papo e foi até engraçado por que o cara falou que era de Ribeirão Preto aí 

eu falei pra ele “você conhece a Rua Carolina Maria de Jesus?” aí ele “ah, conheço acho 
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que e perto Da...Jardim Paulista daqui”. Aí outra veio e me perguntou “você conhece 

Carolina Maria de Jesus?” e eu falei “conheço, é minha mãe”. Aí ela falou “você nunca vai 

lembrar-se de mim, mas eu brincava com você, você era minha boneca, eu sou mais velha 

que você”. Aí eu disse “mas quem é você?”, aí ela disse “você não vai lembrar, você era 

muito pequena”. Então, ela era filha do homem que tirou a minha mãe da favela. 

Rita: Qual o nome dele? 

Vera Eunice: Antonio Soe iro Cabral. Aí ela veio pra São Paulo e começou a trabalhar na 

casa do Dr. Zerbini, que é aquele primeiro médico que fez transplante de coração no Brasil. 

Nos finais de semana ele falava “sai, você tem os finais de semana livres”. E ela falava “

olha, eu queria ficar na sua biblioteca lendo”. Ela queria ficar na biblioteca dele lendo. 

Então ela gostava muito de ler. Ela falava que ela passava as camisas dele branca, 

engomava muito bem, cuidava muito bem dele... então ela gostava dele. Então depois ela 

trabalhou também com os Del La Manhã (?), trabalhou com. ela gostava muito da família 

Matarazzo. Da Filomena Matarazzo ela falava muito...a família Matarazzo...eles foram 

muito bons pra ela também. Então, mas aí ela engravidou do meu irmão. Só que nesse 

meio-tempo ela teve a Carolina, a primeira filha. 

Rita: Ela teve uma filha? 

Vera Eunice: Ela teve uma filha que ela diz que é filha do Walare, mas os historiadores 

falam que é Wallace .era um americano. 

Rita: E o nome da menina era Carolina? 

Vera Eunice: Era por que essa menina, ela foi pedir ajuda numa igreja e a freira a 

empurrou da escada. Ela caiu, e rolou da escada e a menina nasceu morta... nasceu e já 

morreu. Diz que era bonita, que tinha os olhos verdes... aí ela ia colocar Vera Eunice. 

Porque o maior sonho dela era ter uma Vera Eunice. 

Rita: É um nome muito bonito. 

Vera Eunice: Aí como a menina nasceu e morreu ela pôs o nome de Carolina. Aí depois ela 

engravidou do meu irmão, todos os filhos de estrangeiro, não tem nenhum filho de 

brasileiro. Aí nasceu meu irmão que é filho que é filho, segundo ela o pai do meu irmão é 

italiano, segundo a história o pai dele é um navegador português, não sei, não sei. 

Os historiadores batem comigo, o Sebe que fez um trabalho, diz... “não Vera era um 

navegador português”...bom aí quando ela engravidou não pode trabalhar mais em casa de 

família, então o Ademar de Barros que até vou levar essa xícara, pois tomou café o 

Ademar de Barros e ela, entendeu? 
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Rita: Pode fotografar Vera Eunice? 

Vera Eunice: Claro, pode, até esqueci-me de levar para o Museu Afro, mas tomou café ela 

e ele. Eu estava tirando o pó aqui e lembrei, olha, isso é importante, xícara importante! 

Então o Ademar de Barros vinha para cá com o Lucas Nogueira Garcez, que era um 

homem importante, até fui pesquisar na internet para ver se existia mesmo este Lucas 

Nogueira Garcez, ele queria que visse São Paulo bonito. E o que ele fez? Colocou todos os 

mendigos da rua e ela também tava, ela tava grávida em um caminhão e jogou na favela do 

Canindé, e assim saíram à favela do Canindé e por isso “Quarto de Despejo”, os 

despejados. Então a já ficaram ali, porque aí ela ganhou madeira de uma igreja para fazer o 

barraco e ela carregou. Você conhece São Paulo? Da Avenida Brasil ao Canindé na cabeça, 

passou por todo o centro de São Paulo, e ela fez o barraco, ela mesma. Então ai teve meu 

irmão, e depois engravidou do meu outro irmão que era de um espanhol, José Carlos 

Garcia,o meu irmão também se chama José Carlos, aí teve uma briga judicial, o pai dele 

queria ele, ela não deu. O pai só o tinha de filho, era casada a mulher dele não podia ter 

filho. O pai dele parece que ele tinha um frigorifico aqui em São Bernardo ela falava.  

Depois ela conheceu meu pai como? Catando papelão, dentro do... Meu pai tinha um fá

brica de balança, sabe aquelas balanças de pesar antiga? Frisola, então a frisola mandava 

para ele pintar. Minha mãe começou a catar papel lá e aí, sabe? Aconteceu dona Vera, aí.  

Meu pai pelo menos, não me registrou aquela época por que não podia, ele disse a ela que 

não podia, mas eu vi aí no Derci Gongalvez que parece que ele podia, mas ele me 

reconheceu no juiz, eu tenho até o documento. Meus irmãos disse isso aí um dia vai servir 

pra você ir atrás de seu pai. Então ele reconheceu, então ele dava pensão, mas só que 

quando ela escreveu o livro ela colocou o nome dele inteirinho no livro. Ela disse que ele 

se ajoelhou no pé dela e pediu pelo amor de Deus tira meu nome do livro! E aí ela abreviou 

e ela era assim, quando a gente ia pegar o dinheiro no juiz era assim, como ela não sabia 

ler ela deixava como eu já sabia ler e comecei a ficar curiosa ela disse para pegar o nome. 

Só que quando já estava com 19 anos começando a namorar com o meu marido eu queria 

muito uma máquina de tricô, para fazer tricô e ela disse: vai lá e pede para o seu pai.  

Aí ela mandou uma carta enorme que era para eu chegar e me identificar. Aí eu cheguei, 

mandei a carta e fiquei procurando o espanhol das balanças. Aí eu achei a casa, encontrei 

uma mulher que disse que ele faleceu faz uma semana.  

Ela disse o que estava querendo com ele, disse que não queria nada, só queria conversar 

com ele. Eu perguntei tem família? Ela disse: tem dois filhos, mas se mudaram. Qual o 
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nome dos filhos? Abílio Montes. Já procurei este Abílio Montes, mas não acho. Abílio 

Montes é um músico, então e tinham mudado para a Vila das Mercedes, foi o que ela me 

falou, disse que morreu um irmão em uma semana e o outro irmão na outra de tanto pintar, 

acho que fumava também. Então agora um dia eu tava no correio, tinha 16 anos, eu já era 

alta por que ela era mais alta do que eu. 

Rita: Mas você também é alta. 

Vera Eunice: Mas ela era mais alta do que eu, sempre foi alta.  

E eu adorava por carta e ela ficava lá fora sempre rodeada de gente. Aí eu pensei; aí meu 

Deus eu não vou sair daqui hoje. Por que tinha um homem na minha frente com um monte 

de cartas. Olhei para ele e olhei para as cartas e pensei, não vou sair daqui hoje! Aí quando 

colocaram as cartas, tudo foi conversar com ela, aí conversaram, conversaram e quando eu 

pus a carta ela disse: esse homem é seu pai. Aí eu disse: como é que eu poderia saber, eu 

disse: por que você não me falou? Eu chamava de você e não senhora. Aí eu corri atrás, 

mas não vi mais, aí foi à última notícia que tive, mas agora meus irmãos conheceram mais 

ele. Foi assim, meu irmão mais novo conheceu o pai do mais velho e o mais velho não 

conheceu o pai. E como ela dizia: filho não conhece pai, pai não conhece filho. 

 É a vida, acho que ela põe isso no Quarto de Despejo. Aí na favela ela começa a escrever, 

começou a escrever em papéis de pão, o Audálio tem os papéis de pão, vui. Então, e aí foi 

que ela conheceu o Audálio, então, minha mãe comprava muita briga dos outros, e eu 

também, se tem a ver com briga, já vou eu lá, aí colocaram um parque lá na favela e esse 

parque quem estava balançando? Os adultos e aí chamou ela e veio à imprensa também, e 

quem chegou? O Audálio, e aí ela falou. Vou colocar todos vocês no meu livro. Ela foi 

inteligente, disse: vou colocar todos vocês no meu livro vocês vão ver! Um dia eu vou 

publicar o meu livro e vocês estão todos no meu livro! 

E aí ele perguntou: você tem um livro? Ela disse: tenho e ele disse: posso ir até seu barraco 

com você para ver? E ela disse: pode.  

E aí ele foi e vai aí publicou, foi aí que explodiu. Então, ele fala que não, mas tem coisas 

que você tem na memória que não dá para você esquecer... 

Vera Eunice: Então aí ela publicou o livro, nós saímos da favela porque aí entra essa 

menina que é filha do Antonio Soeiro Cabral, por quê? É isso que conversei com o Audá

lio, porque a minha mãe publicou o livro e ela falava de todo mundo. Aí o povo virou um 

bicho em cima dela. O povo não gostava dela, eu lembro de uma vez a minha mãe. E isso 

que estava falando com Audálio, pois é o que estava no quarto de Despejo, mas ele não pô
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s, ele disse que não pôs para me preservar, então ela chegou ao barraco e o barraco estava 

pegando fogo. Eu estava dentro do barraco eu vi o barraco pegando fogo, puseram fogo 

dentro do barraco e eu queria... Aí ela me tirou de dentro do barraco, mas eu não queria, 

pois eu queria pegar um carrinho de boneca, eu não queria sair pois eu tinha ganhado 

aquele carrinho de boneca, aí ela chegou entrou e me tirou, então são situações assim, e 

também uma vez nós estava no...isso eu quero ver no Quarto de Despejo...eu estava num 

gramado, eu lembro que era um gramado e tinha um homem e estava conversando, ele 

dizia: vem comigo, porque eu vou te dar uma boneca que vai lavra roupa, vai passar...você 

não vai fazer mais nada, vai ter tudo com essa boneca. E eu acompanhei o cara e aí a 

minha mãe tava em casa passando roupa. E aí diz ela que veio na cabeça dela: vai ver a 

Vera, vai ver a Vera, vai ver a Vera... A toda hora, aí ela largou o ferro e saiu correndo e aí 

eu já estava...e o cara me levou para a beira de uma lagoa, e aí nessa lagoa eu já estava...ele 

já estava nu!  

Ele ia me matar ali e eu lembro que olhei assim e vi minha mãe correndo. Eu lembro assim 

como se fosse hoje. Meu irmão dizia: eu que te achei! Mas eu vi a minha mãe ali,eu lembro 

tão bem que ela corria tanto que você sabe quando a saia entra entre as pernas. E aí ela 

correu atrás dele com pau. Aí o Audálio tirou... Ele tirou porque aquela época você, né? 

Qualquer coisa tinha um preconceito! Ele dizia que ia estragar a minha vida... 

 Mas tá lá, tá, lá e eu queria ler como é que foi... Quem achou mesmo se foi ela mesma, 

pois em minha cabeça fica meio confuso. Eu lembro que... o Audálio diz que não! Mas eu 

lembro que minha mãe assinava muito papel em branco, principalmente quando minha mã

e ia subir no avião.  

Rita: Nossa! Isso é muito sério! 

Vera Eunice: Ela subia no avião e eles vinham com um papel em branco, assinava, era uma 

confiança danada! Eu lembro e foi aí que ela se ferrou. Então, daí ela conheceu o Audálio. 

Ela namorou muito, era namoradeira!  

Rita: Ela sempre teve vários namorados, mas nunca casou, né? 

Vera Eunice: É ela teve vários namorados, vários namorados, meu Deus! 

Então o meu irmão esse que está vivo o Zé Carlos, ele nunca esquentou a cabeça e nem eu, 

mas o João mais velho! Nossa! Ele tinha um ciúme doente dela. E eles se matavam de 

brigar, não se davam bem não, mas hoje eu entendo. Ele não queria ver ela com ninguém. 

Ele era o irmão mais velho e eu era adolescente e nem sabia o que estava acontecendo. 
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Meu irmão hoje, como é que se fala .ela se trancava no quarto e ele batia na porta. Dizia: 

abre! Eu não entendia o que tanto ele batia na porta. Mas hoje dá para entender, mas ela 

teve que eu lembre ela namorou o David um americano, muito bonito, depois ela foi para o 

Chile e veio com um Chileno, depois namorou tal de Luiz, acho que foi o único brasileiro 

que eu vi ela. Depois quis namorar tal de Olívio, mas nós não deixamos não! Dissemos aí, 

chega! (risos) Aí meu irmão estava bem maior, e aí ninguém deixou não!  

Mas ela namorou bastante, aí nós saímos de Santana, aí ela encostou aquele caminhão. Eu 

lembro, era cedo! Era por volta das 07h00min da manhã, pões tudo no caminhão e fomos 

embora para Parelheiros. Sem luz, sem nada naquele lugar.  

E esse Sítio ela comprou porque ela fez um acordo pra gente fazer um filme. Ia fazer esse 

filme e fez esse acordo para fazer o filme e ela pegou a entrada e comprou esse Sítio. E aí 

ela depois não deixou agente ir, pois ela descobriu que o Audálio estava metido no meio 

deste filme e não quis deixar. E aí comprou este Sítio em Parelheiros e ela amava esse Sítio 

e aí ficou muito difícil ali. 

Rita: Você acha que a vida ficou mais difícil ali?  

Vera Eunice: Ficou mais difícil, pois voltamos a passar fome. Não passamos tanta fome 

como na favela, mas só se comia aquilo que se produzia. Como couve, muita couve. Ela 

criava galinha. Comia galinha, muita galinha! Mas por exemplo, arroz não tinha café não 

tinha, óleo era difícil ela fazia comida com banha. As coisas que a gente queria rádio a 

pilha de rádio tão tinha, luz não tinha e meu irmão revoltadíssimo! Aí comecei a trabalhar, 

eu fui para a roça trabalhar com um japonês. Aí ela ficou muito doente e eu achei que ela 

fosse morrer! Mas muito doente mesmo, aí meu irmão saiu, o Zé Carlos! O Zé Carlos 

sempre foi o mais espertão! Saiu atrás de socorro para a mãe. Disse: eu vou voltar com o 

socorro! E voltou com o Audálio.  

E ele fala pra mim que ficou meio arrependido, pois a minha mãe apesar de... O estudo 

ajuda às vezes da gente ter essa malícia e minha mãe não tinha e ele acha que deixou, 

deixou-a assim, a deixou assim com a gente. Deixou-a ter a ilusão que ela era rica, sabe ela 

voltou a catar papel na rua! E o pessoal dizia: a é sensacionalismo! Mas não era não! 

Naquele momento a situação tava negra em casa e aí ela foi catar papel mesmo! Aí ela foi 

ao médico com o Audálio, depois não voltou mais, foi só uma vez com o Audálio, segundo 

ela o Audálio queria matar ela! 
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Aí eu falei com ele. Aí entrou uma pessoa e o Audálio disse: você só fala dele, e disse: mas 

não tem como não falar! É o Dr. Faifer que era o cônsul da Alemanha. Era a época da 

ditadura. Não sei se você viu essa novela Amor e Revolução agora? 

Rita? Sim, vi.  

Vera Eunice: Então, eu vinha correndo da escola à noite para ver, pois ali eu via a minha 

vida! Em amor e revolução, por que minha mãe foi atuante. Então ali sim eu vi muita 

coisa, ali falava do Mariguela do Brisola, nossa, a minha vida tava ali! Então, do cônsul 

eles queriam sequestrar para poder trocar por exilados políticos, então tudo aquilo mexe... 

Nossa eu achei muito legal! 

O Dr Faifer, nesse período da ditadura pra a gente subir tinha que subir uma escada e cada 

escada tinha um policial e ele não recebia todo mundo, mas quando falava Carolina ele já 

deixava subir, então ele sempre recebeu agente. As festas na casa dele, a casa dele são 

maravilhosas aqui na Chácara Flora, aqui pertinho, mas ali era só casa de granfino.  

E ela levava todos os filhos e ainda levava marmita! (risos) 

Quando eu vou almoçar com a minha e com o meu genro hoje em dia se pede, né? Mas na 

época da minha mãe, ela já levava a marmita! (risos) 

Ele então fazia feijoada e levava agente. Agente ia à casa da gente e levava pacote de 

bolacha, ele ia à minha casa e perguntava, o que fala? Agente dizia; falta arroz, falta café, 

falta olho! E aí ele fazia a compra e colocava dentro de casa. E isso aí era obrigação do 

Audálio. E o Audálio dizia: você fala do Faifer, fala do Faifer! E eu dizia, aí Audálio não 

dá para não falar do Faifer. Pois o Dr. Faifer foi uma pessoa maravilhosa! Ele que foi o 

Consul da Alemanha e aí a minha mãe coitada, dava abóbora para ele, limão, mas ele foi 

muito bom para a Carolina, vui?  

Então, e foi uma vida bem difícil em Parelheiros, né? E aí eu fui à inauguração do Museu 

Afro, e quem inaugurou foi o Serra. E o Serra falou assim, eu achei bem legal ele falar!  

Ele falou assim: menina, menina! Conheci sua mãe e nós lutamos muito juntos na época da 

Ditadura! E aí que veio na cabeça! Poxa vida a minha mãe foi presa! E eu fui presa com 

ela! Numa cadeia escura e estávamos nós duas lá, aí soltaram a gente, mas eu lembro bem 

daquela cadeia. 

Aí eu vi a novela, pá! Na minha cabeça! Então, nós ficamos numa vida muito difícil e ela 

tinha paixão por aquele Sítio e o sítio tá lá até hoje, por quê? O meu irmão não gostava 

muito do Sítio, e eu adora o Sítio. Então como ela falava nunca quis filha mulher ela 

sempre quis filho homem.  
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Rita: Por quê?  

Vera Eunice: Depois ela falava. Mas eu também não queria nenhuma menina.  

Rita: E você tem quantos filhos? 

Vera Eunice: Eu tenho três homens e duas meninas. Aí a minha filha tá grávida agora, né e 

quando nós estávamos fazendo o ultrassom esta semana e o meu genro quer uma menina 

de qualquer maneira. Ele disse que si for uma menina ele vai amar! Se for um homem ele 

vai criar (risos).  

E a minha filha quer menina também, mas eu quero menino. E aí a Dra olhou, ela com 

poucos meses e disse que pelo jeito é uma menina. Eu disse; não, não, não Dra!  

E ela fala, a minha mãe depois ela pegou uma confiança muito grande! Ela deixou uma 

carta pra mim antes de morrer e é engraçado que ela deixou esta carta um ano antes de 

morrer com uma vizinha. E ela disse a vizinha: eu morro num dia e no outro dia você 

entrega a carta pra Vera. Essa carta ela me entregou em Sacramento, mas esta carta andou 

tanto que sumiu. Não sei menina tem tanta gente querendo ler esta carta.  

Ela dizia: cuida do João, por que o João também não vai longe, que é o mais velho. E ele 

morreu cinco meses depois, ela disse também tenta comprar o Sítio, a parte deles, pois eu 

sei que você é a única que gosta do Sítio e o Sítio um dia vai ser seu.  

Então, foi mesmo, meu irmão morreu e eu cuidei dele até o fim, neste período eu já estava 

casada e meu irmão veio morar comigo. E o Sítio eu fui comprando com os direitos 

autorais dela mesmo, falei com meu irmão mesmo um morreu não tinha filho, e não tinha 

então herdeiro e fiquei só eu e meu outro irmão de herdeiro. Comprei o Sítio dele aí paguei 

o Sítio e aí converteu o dinheiro de cruzeiro para real. Ele desvalorizou e eu poderia ter 

pegado o Sítio de graça ali aí comprei o Sítio e a prefeitura de Parelheiros quer o Sítio, eles 

querem tombar eles querem fazer um Museu dela lá e uns falam deixa tombar, outros 

dizem não, não faça isso! E Parelheiros está virando um ponto turístico e ela amava 

Parelheiros.  

Rita: E você não pode fazer um Centro Cultural daquele espaço? 

Vera Eunice: Então é exatamente isto que estou pensando.  

Então ele tem lá os índios, tem muitas belezas naturais. E dá para fazer um Centro 

Cultural, pois tem a Casa da Mulher Carolina Maria de Jesus que as mulheres aprendem a 

pintar, aprendem corte e costura, tem máquina, eles puseram o nome dela. E tem o secretá

rio da cultura foi lá e nós fomos... 
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Essa história que estou contando pra você, agora meus discursos já é bem diferente, já vou 

falando, olha gente! Na Petros eu disse: olha gente vocês devem esperar aqueles discursos 

ensaiados, mas eu não! Eu vou fazer um discurso diferente pra vocês. E aí eu vou contando 

a história, a história lá de sacramento dela presa dela ser uma negrinha feia, dela chegar a 

Parelheiros e o pessoal dizia nossa!  

E aí depois eu fui dar palestra lá nestas casas, quando eu tenho tempo eu vou por que eu 

adoro! Estas casas de senhoras que faz chá. Bom aí comprou o Sítio e ela me deixou essa 

casa, compramos o Sítio. E eu tenho cinco filhos, né. E eu tenho um que é apaixonado pelo 

Sítio. Ele é desesperado pelo Sítio que é o quarto. Na realidade eu tenho cinco filhos, por 

que eu tenho quatro meus e tenho um adotado. Ele tá dormindo ele tem dezesseis anos. E 

se eu falo quatro ele se acaba! E o maior orgulho dele é ser neto da Carolina. E ele é claro, 

mas ele fala para todo mundo que ele é negro.  

E o cabelo dele é bem liso e ele quer fazer aquelas tranças. Daqui a pouco ele acorda, mas 

a história dele também assim, né!  

Eu sempre quis adotar um menino, mas eu sempre quis adotar um menino negro, sempre 

quis adotar um negro, certo? Mas a na vida! Minha filha foi na padaria e apareceu com ele 

com cinco meses no colo. A mãe deu pra ela assim na rua e aí ele apareceu eu falei que não 

poderia cuidar, pois eu trabalho o dia inteiro, meus filhos já estavam criados.  

Meu marido também não queria, pois a mãe deu assim na rua. Mas chegou a um ponto que 

a mãe não queria, e aí as meninas falaram: pega Vera é espiritual! Pega, pega!  

Fomos ao Juiz, meu marido não queria, mas o juiz disse: olha, você tem condições, você 

trabalha e tem médico, você pode pegar. Mas a mãe lá que era uma coitada. Eu dei muita 

força pra ela ficar com ele, mas ela tinha uma cabeça de menina, tinha dezessete anos.  

Eu fui ao juiz e ele disse daqui a um ano para ela voltar, depois de um ano ela voltou com 

mais um no braço e depois com outra, mas os pais assumiram os bebês. Mas ele apanhou 

muito dela. Sofreu muito na mão dela. E aí ele custou a aceitar que não é meu filho. E por 

isso ele muda muito de escola por que se alguém falar: a sua mãe é aquela negra lá! Ele vai 

pra cima! Ou diz aí sua mãe tá tão velha, ele vai pra cima!  

E eu falo pra ele: não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça, mas não adianta.  

Até a coordenadora agora, por que ele tá em outra escola, tá no segundo colegial. A 

coordenadora agora disse; falar da mãe é complicado até agente ninguém gosta e ele com 

dezesseis anos falar da mãe!  
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E ele fala: minha negona! Agente briga bastante, mas por isso que eu falo que são cinco, né

. E se você me perguntar: Quantos filhos você tem? Você tem que ver o que ele faz, ele pá

ra e olha pra mim pra ver o que eu vou falar.  

Então eu ia falar pra você que o meu filho mais novo adora o Sítio e pó meu filho mais 

novo é ele. E ele tá fazendo um Sr trabalho no Sítio. Então e a prefeitura quer tombar e a 

gente tá arrumando o Sítio e tá ficando muito bonito. E agora um comentário um professor 

que eu adoro ele. Ele é um meninão, pode ser meu filho, mas eu adoro. E ele é de letras, 

ele é literato. E ele diz para mim que quando ele passa lá ele tem um arrepio. Ele dizia:  

Eu passava no sítio e sentia um arrepio. 

Rita: Por quê? 

Vera Eunice: Ele não sabia o porquê e aí ele disse que descobriu que era por conta da 

minha mãe, pois ela era escritora.  

Eu falo pra ele minha mãe era amiga da Clarice Lispector. E eu tive o prazer de 

conhecê-la. Então quando eu estou dando aula de literatura assim, né.  

Alguns alunos sabem, eu faltei um dia e eu não sou de faltar e eu digo a eles no dia em que 

eu faltar vocês podem colocar aí uma vela, por que eu morri.  

E eu cheguei lá e um menino falou... Nossa e eu até fiquei com dó dele.  

Cheguei entrei nasala e eles todos em volta da minha mesa. E eu disse pessoal vamos 

sentar! Mas eles não arredavam o pé.  

E eu disse: o que está acontecendo? E todo mundo olhando pra mim assim e eu disse gente, 

senta! E eles me perguntaram sua mãe é escritora? 

Eu disse: quem falou? Não quero este assunto aqui, vão sentar todo mundo! E eles 

disseram foi outro professor que falou, eu perguntei, qual professor?  

Eles não falaram ficaram com medo! (risos) 

Eles disseram que não iria falar quem foi, mas que ouviram falar que minha mãe era 

escritora. Ele deu uma aula sobre sua mãe aqui e aí eu disse: vou descobrir quem é este 

professor e falar para ele em vez de falar sobre a minha vida falar sobre a vida dele (risos).  

Foi até o Waldir, por que ele estava estudando e no livro estava e a minha filha falou: mãe 

pelo amor de Deus! Tá no livro e eles estão estudando história e o professor vai aproveitar 

você ali.  

Rita: Sem dúvida! E isso estimula a pesquisa.  

Vera Eunice: Imagina na cabecinha deles! No livro a nossa professora! Mas eu preciso ser 

trabalhada em um monte de coisa viu Rita.  
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Olha eu já aceitei o Audálio mais. Eu já avo ei em cima do Audálio pra pegar o Audálio. 

Meu negócio era pegar o Audálio, eu queria quebrar a cara do Audálio. Hoje eu 

consigo...agente sentou-se à mesa e eu dei risada. E a minha filha gosta do Audálio, acha 

ele super legal, então eu acho que ele tá mudado.  

Rita: Sim, o tempo passou.  

Vera Eunice: Eu acho que o Audálio tá mudado, então e eu também to mudada.  

Então como vai sair o livro dela e vai ser um paradidático e vai ser distribuído em todas as 

escolas. Então os alunos dizem: professora, nós vimos você na televisão! E eu digo de jeito 

nenhum que não era eu. Eles dizem era professora e eu digo não era!  

E um deles disse até o meu irmãozinho de cinco anos disse: professora Vera! (risos)  

É engraçado, é engraçado!  

Rita: E você está pensando sendo professora em desenvolver um projeto sobre a Carolina 

nas escolas? 

Vera Eunice: Olha eu fui numa escola em campinas foi até engraçado, pois a diretora da 

escola era uma negra e ela era muito legal aquela menina e aí ela me convidou para ir à 

escola, pois os alunos iam fazer uma homenagem a você. E ela pediu, por favor, venha! 

Pois isso iria ajudar muito a todos os alunos. Aí meu genro, muito legal, falou, vamos! E 

ele é um apaixonado pela minha mãe. Só que nós vamos nestes encontros eu até dou risada 

com ele não tem tempo ruim, ele sempre vai, inclusive e conhece o Audálio e gosta muito 

do Audálio. Aí nós vamos aos encontros assim, né e ele não perdem uma e eu falo vamos 

lá? Ele, vamos!  

Ele fica falando para a minha filha. Vou pedir um autógrafo! E minha filha diz: não vai me 

fazer passar vexame aqui, pelo amor de Deus! Ele diz: vou pedir um autógrafo! Tira uma 

foto de mim com ela, tira!  

Fernanda Montenegro ele conheceu! Ele vai conhecendo as pessoas conheceu a Zezé 

Mota. Ele fica emocionado!  

E eu falo para ele: você quer um autógrafo meu? Eu sou a Vera Eunice! (risos) Falo para 

ele: quero ver você correr atrás de mim eu sou a Vera Eunice é muito engraçado. Então eu 

vou abrir minha cabeça para isso aí sabe! Eu nunca havia pensado em editar os 

manuscritos da minha mãe, nunca! Para mim ficaria eternizado ali, sabe! Já os meninos da 

Petros vieram e eu já me interessei em pegar os livros e conversar com eles e se a eles 

interessa, pois eu me interessei, mas agora você me falando. Eu já estava pensando que não 

dá né! Não dá... 
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Rita: É melhor você editar do que qualquer outra pessoa, pois você faz parte da família de 

Carolina. Você é uma pessoa que ela sempre teve muita confiança.  

Vera Eunice: A Marília Gabriela mesmo a primeira entrevista que ela fez foi com a minha 

mãe. Ela montou todo aquele aparato e aí quando ela foi entrevistar a minha mãe a minha 

mãe não respondeu nenhuma pergunta. Nossa eu fiquei doida aquele dia, pois ela 

perguntando e minha mãe não respondia e estava com a cara fechada! 

E minha mãe tinha estes momentos assim, as pessoas diziam a Carolina vem aí, né! 

Inclusive isso era uma coisa que eu precisaria falar com a Marília Gabriela. Então ela tinha 

estes momentos de não vou falar e acabou! E às vezes ela recebia as pessoas tão bem! Até 

dava o livro para levar embora. Uma vez ela deu um livro para um padre.  

Aí eu disse a ela depois, sabe o padre que você deu o livro? Ele tá lá no bar bebendo vinho. 

Eu tava mais moçinha a í ela disse; não me deixa doida não!  

Rita: Como você a descreve me pareceu uma pessoa com muita personalidade.  

Vera Eunice: Sim, então, nós conseguimos pegar esse livro de volta, e ela viu a besteira 

que estava fazendo, mas olha assim ela era uma pessoa bem inteligente. Por exemplo, eu 

falava para ela: nossa mãe der repente você arruma casa! Dizia a ela: você nem parece 

gente parece que tem asas! 

Olha! Um verso! De repente minha mãe arruma casa, será que minha mãe é gente será que 

minha mãe tem asa? Entendeu? Você conversava de repente ela pá! Então acho que hoje 

assim você já falando fica mais claro. Ela teve uma contribuição muito grande para os 

meninos. Hoje eu me ponho no lugar... Fui conhecer o Gil Gomes. Minha mãe amava o Gil 

Gomes.  

Você conheceu o Gil Gomes?  

Rita: Conheci minha mãe e meu pai também ouviam Gil Gomes.  

Vera Eunice: Então e aí no radinho de pilha tinha pilha só pro Gil Gomes. Então eu queria 

conhecer o Gil Gomes e cheguei lá tinha um monte de gente na porta lá pra conhecer o Gil 

Gomes, né? E pra falar com o Gil Gomes? Ele recebia tanta gente.  

Eu disse: sou filha da Carolina Maria de Jesus, aí o rapaz falou, vou falar com o Gil 

Gomes. Ele falou e disse para mim: sobe! 

Então quando eu vi o Gil Gomes menina foi uma emoção tão grande! Nossa! Eu me  

Arrepiei todinha! E ele falava e eu dizia: meu Deus eu não acredito! Então hoje eu percebo 

como as pessoas se sentem! Pois eu já fui a palestras que tinha pessoa que ficava assim 

chorando o tempo todo, entendeu?  
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Mas Rita é complicado pra pessoa aceitar eu acho uma besteira! Mas chega a um ponto que 

a gente começa analisar: como é uma besteira se eu já senti isso também? 

Por exemplo, Roberto Carlos eu tenho uma paixão por esse homem, né. E aí uma menina 

me falou Vera eu comprei uma entrada pra você ver o show do Roberto Carlos.  

Eu já sou alta e botei um salto deste tamanho por que eu queria ver o Roberto Carlos, já nã

o sei andar de salto, mas eu queria ver o Roberto Carlos lá na frente!  

E fiquei eu e ele frente a frente. Eu fiquei tão emocionada ali e eu queria uma flor e ele não 

me deu essa bendita flor. E ele falava você está no meu coração, mas eu falei não! Eu 

quero a flor! E ele não me deu a flor.  

E aí eu vi que o pessoal dava alguma coisa e ganhava a flor. Pensei a próxima vez eu te 

pego! Então são essas emoções!  

Então o menino hoje está mais aberto por conta da cabecinha deles então às vezes eu uso, 

então, por exemplo, eu trabalho o modernismo então eu conto pra eles; então a minha mãe 

fez isso...então a Prefeitura e no Estado e a prefeitura ela vai com uma linha de você jogar 

a realidade. Joga a sua realidade e eles captam e a realidade deles nossa! A matéria vai à 

cabeça assim beleza! Vai-se contando a história assim cansa, mas se você põe assim diz: 

olha eu participei neste período da revolução, fiquei presa!  

Uma vez eu tava dando Clarice Lispector e eu falei: minha mãe conheceu Clarice Lispector 

e as eles perguntaram: nossa professora foi?  

E eu tenho medo de morto desde criança. Se alguém morrer eu tenho que ver, mas a noite 

não consegue dormir. Aí minha filha diz: lá vem ela!  

Eu tenho medo, mas eu acho que quem passou isso para mim foi minha mãe, pois minha 

mãe era espírita. Ela dizia: nossa! Veio se despedir de mim. Eu não via nada e ela disse que 

estava vendo. Acho que tem alguma coisa no quarto de despejo, alguma coisa  

sobre espiritismo. Então eu fui criada com muito medo de morto.  

O meu irmão se falava se você falasse pra ele que ele iria virar um elefante ele chorava 

(risos) eu não e ele até hoje tem um pouco de medo. Eu não eu tenho medo do morto 

mesmo, tem que ver! Então, até morreu um aluno lá e vieram me chamar para socorrer e eu 

o vi baleado doze tiros na cara. E a polícia falou alguém precisa ajudar a socorrer!  

Aí eu o peguei no colo, e eles falaram que estava vivo! E eu peguei aí o irmão dele disse a 

sim tava morto Vera e se soubesse que estava morto não teria nem colocado à mão! Acho 

que essa foi à única vez que coloquei a mão em um morto.  

Mas isso é coisa da minha mãe esse negócio de morto.  
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Mas como eu estava falando pra você dos alunos. Eu vou entrar com isso mesmo, vou 

voltar com essa cabeça aí e agora que o livro vai ser publicado não adianta né?  

E como eu estava falando, quando digo que conheci Clarice Lispector e eles querem saber 

de tudo, né? 

Rita: Mas, Vera Eunice você acha que foi feito algum acordo entre Carolina e Audálio 

Dantas para que ele tivesse posse dos direitos autorais das produções de sua mãe? Até 

mesmo por que você disse que sua mãe tinha muita raiva dele. E não havia muito controle 

do número de livros vendidos.  

Vera Eunice: Então, muita gente fala que houve desvio, mas eu não sei, por que agente 

viveu muito pobre e a única coisa que ela conseguiu deixar foi o Sítio. A situação do meu 

irmão é precária e Audálio disse que arrumou vários empregos pro meu irmão. Mas meu 

irmão bebe muito, dormiu muito tempo na rua agora ele disse que não quer mais ficar na 

rua. Agora ele tá com 60 anos e não quer mais dormir na rua, então é assim ele arrumou 

uma casa eu o deixo até pra ver se ele dá os pulos dele para pagar o aluguel e aí depois eu 

pago.  

E até eu perguntei a minha filha esta semana se ele arrumou o dinheiro do aluguel e ela 

disse que não e disse que quando eu receber mando o dinheiro do aluguel. Mas bebe até 

hoje, sabe? Não sei qual é a do meu irmão.  

Foi lá ontem pra assinar o contrato da ática.  

Minha filha falou: bebe, mas é esperto, inteligente pra caramba! Minha filha conversando 

comigo, minha filha é dentista. Foi até engraçado, pois ela contratou uma faxineira pra 

limpar o consultório dela. E a faxineira saiu correndo e fechou a porta do consultório dela 

com tudo! 

E ela disse: Deus me ajudou, pois ia vir um bandido pra assaltar a gente e Deus me 

inspirou e eu fechei a porta, ela falou! Aí a Marisa foi lá e disse: não! É o meu tio.  

Aí ela disse: Dra desculpa! Ai eu pensei que seu tio ia roubar! Pra você ver do jeito que ele 

anda? É até engraçado! (risos)  

Mas ela diz que ele chega, senta e respeita, pode até tá bêbado? Você pode deixar os 

valores que quiser deixar perto dele e ele não pega. Estes são os valores que minha mãe 

ensinou.  

Isso eu me questiono as perguntas que você fez, pois dinheiro, apesar de que! Quando 

agente saiu da favela, agente foi morar num sobrado, até tinha uma vida razoável. Mas era 
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aquela coisa, não tinha a minha mãe pra fazer o café da manhã, pois naquela época a minha 

mãe viajava muito! Mas era um sobrado e tinha fila!  

Um pedia caminhão, outro pedia não sei mais o que e ela tentava atender todo mundo! 

Então, mendigo ela colocava tudo dentro de casa.  

Aí um cara falou pra mim, né. Aí eu já estava casada, foi até com meu marido. E rapaz 

disse: 

Sua mãe foi uma louca! Pegava os mendigos e colocava tudo dentro de casa!  

E o mendigo no fim acabava roubando. Você não entrava, tinha mendigo pra todo lado 

dormindo pra lá, um dormindo no sofá. Uma confusão, mas tem uma coisa que eu achei 

bonito nela. Nós estávamos entrando no avião aí uma senhora baixinha entrou correndo. 

Eu lembro como se fosse hoje aquela mulher correndo e chegou nela e falou: por favor, me 

leva pra São Paulo com você, eu não tenho dinheiro pra comprar a passagem e eu preciso 

ir, minha família está toda lá, eles estão me esperando lá e eu preciso ir. E aí a minha mãe 

voltou, comprou a passagem e trouxe a ela. Isso eu lembro tão bem! A minha casa sempre 

foi assim, pouca comida, mas tudo era dividido, mesmo lá no Sítio também, mas ela era 

impetuosa, como te falei se você falasse uma coisa pra ela que ela não gostasse ou jogava 

uma pedra na gente e quando ela também emburrava pra não falar, mas ela era muito 

generosa. Então ele disse que o dinheiro dela foi aí, ele diz, aí é o dito pelo não dito. Eu 

ainda acredito que não.  

Rita: Eu também acredito que não. È difícil acreditar que todo o dinheiro recebido pelas 

vendas dos livros foram só ali.  

Vera Eunice: E a gente não podia voltar a passar fome do jeito que nós passamos! Quer 

dizer uma fome diferente, mas olha o que ela fazia, esqueceu de falar pra você, chegava a 

um ponto lá que não tinha café, não tinha coisa que não dava pra plantar como café, açú

car. E aí ela fala eu vou sair e vou voltar com comida e se eu não conseguir comida vocês 

vão ver no noticiário que eu vou me jogar do viaduto do chá.  

E aí ficava os três lá e meu irmão mais velho tinha uma fome terrível! Então o que ele 

fazia? Pegava couve sem lavar e fazia aquela couve pra gente. E a gente comia a couve até 

ela voltar e a noite a gente tinha a radio a pilha então a gente guardava a pilha e fervia a 

pilha. Então todos os três ficavam assim! Pra escutar se ela havia se jogado do viaduto do 

chá. E aí passava três quatro dias ela vinha, e ela vinha com muita comida!  

Nossa, era uma alegria!  

Rita: Nossa! Mas ela ficava fora três, quatro dias?  
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Vera Eunice: É, ela ficava fora três, quatro dias e agente ficava lá ouvindo se ela iria se 

jogar do viaduto. A gente queria ter notícia, né? Por que ela disse que se ela não 

conseguisse comida iria se matar!  

E aí a gente todo dia ia lá e esperava no ponto naquele frio vendo o ônibus. E quando o ô

nibus vinha agente levantava e vinha pra casa e no outro dia a gente ia novamente. 

Pensando, aí vamos ao ponto pra ver se a mãe vem. Aí eram coisas que não sei se você 

pode sentir, mas de um dia levantar e ver ela dentro do ônibus era uma alegria muito 

grande! Aí o ônibus parava e ela decia as sacolas! E aí a gente ia até o sítio a pé. Aí ela 

falava, o difícil é conseguir, mas carregar a gente carrega! Até vassoura ela trazia! (risos) 

Ela trazia tudo! E ela sempre arrumava. Eu acho que ela ia às editoras eu acho mas então 

Estados Unidos sempre pagou direitinho, mas ela pegava dinheiro dos Estados Unidos. 

Mas então menina, mas quem vai saber disso agora né? Eu acho que não, pois ela vendeu 

muito, vendeu muito! Mas quem vai saber disso agora? Mas tem muita gente que agiu de 

má fé com ela. O Audálio disse que não. Ele diz que falem! Deixe o povo falar! Que 

falem!  

Rita: É impressionante o comportamento dele.  

Vera Eunice: Então, dia quatro de fevereiro vai ter não sei o que no Museu Afro. A menina 

me ligou no ano passado e falou, marca aí! Marca aí quatro de fevereiro você vem aqui, 

mas só Vera que a gente não tem verba. Eu não sei o que é e ela também não soube me 

dizer mais do assunto.  

Aí ela perguntou: o Audálio não vem, né Vera? E eu disse: não sei, acho que não. 

Rita: É da última vez que ele foi ao Museu Afro foi constrangedor, pois as perguntas que a 

Jaqueline fez e as perguntas que você também fez e ficaram sem resposta.  

Vera Eunice: Eu achei engraçado ali por que até o porquê é assim, hoje em dia a gente tá 

com a cabeça mais maleável. Mas eu sempre ficava pedindo os manuscritos pra ele e ele 

nunca dava né? Mas a Jaqueline começou a falar e eu pensei. Nossa gente, parece que é a 

Carolina ali e aí eu parti pro lado da Jaqueline e fiquei do lado dela. Gente ele não pode! 

Mas eu preciso resolver este negócio da biblioteca nacional. Agora eu não sei se é lei 

cobrar assim deste jeito. Por que tem fotos aqui, por que sabe tem fotos aqui que eu nunca 

vi! Tem fotos aqui lindas que eu nunca vi! Olha não conheço  

Rita: Esta daqui é conhecida, pois tem no Museu da Língua, esta foto compôs a exposição 

de Clarice Lispector.  
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Vera Eunice: É. Eu tenho uma diferente não esta como eu te falou, olha esta daqui, olha o 

lampião e esta daqui eu nunca vi.  

(filho de Vera Eunice entra na sala)  

Vera Eunice: Lucas cumprimenta!  

Lucas: Oi, tudo bem?  

Rita: Oi Lucas tudo bem.  

(Seguimos observando as fotos) 

Vera Eunice: Aqui o Sítio. Esta daqui é uma fotografia no centro.  

Rita: Lá no Viaduto do Chá, né?  

Vera Eunice: Sim, exatamente. Esta fotografia do centro, então eu sou corintiana doente e 

eu lembro que eu tava com o Ricardo no colo e lembro que o Corinthians tinha sido 

campeão. Ricardo meu filho mais velho. E o Corinthians tava sendo campeão e eu peguei o 

Ricardo e passou o Corinthians e eu fui atrás e minha falou, dá o menino e vai atrás do seu 

Corinthians! (risos) E aí eu dei o menino pra ela.  

Então meu filho mais novo ele tem uma paixão pelo sítio. Ele é um apaixonado por aquele 

lugar entendeu? Então ele tá reformando todo o Sítio. Então ele murou todo o Sítio, ele fez 

um portão e agora eu vou atrás de uma escritura Carolina Maria de Jesus.  

Por que ele não colocou o portão ainda, mas ele já colocou as telhas olha ficou muito 

bonito! A casa ficou assim o cara lá da prefeitura me chamou e ficou assim ele disse: olha 

Vera não tomba não, por que se você tombar você não vai ter mais acesso ao local e eles nã

o vão cuidar, cuidam mais ou menos. Tem casas tombadas aí que estão caindo, mas não 

tire a simplicidade da casa de sua mãe.  

Então a casa a gente vai dar uma reformada nela agora, mas vai deixar com aquela 

simplicidade, inclusive vou dar uma pintura, uma reformadinha rápida e vai ficar bonita.  

E o meu filho quer fazer uma casa do lado e ali eu penso em fazer um museu dela.  

E o túmulo dela tem que arrumar bem, pois ela está enterrada no sipó. Por que ela queria 

ser enterrada no sipó, adorava o sipó também, né, fica perto de Parelheiros e o prefeito 

doou e não deixa entrar mais ninguém ali. Morreu, mas ali não entra mais ninguém ali. Ele 

não deixa enterrar ali é dela. Ele falou: é pra e 

la! E ele está lá ainda o prefeito.  

Então e ali são visitadas pelas crianças, as professoras levam e dizem: olha esta daqui é a 

escritora!  
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Mas eu preciso arrumar, preciso arrumar, pois ela pediu inclusive pra mim antes de morrer 

que pusesse um livro no túmulo dela. Então eu penso em fazer um novo túmulo com se 

fosse um livro, entendeu? Este foi um pedido que ela fez pra mim.  

Ela disse: eu quero que você não ponha flores nem nada, só coloque livros e mais livros. 

Ponha livros em meu túmulo.  

Rita: Quanto ano demorou em que a autora publicasse o primeiro livro? 

Vera Eunice: Olho, eu não era nem nascida e ela já escrevia, né? Tanto é que ela adorava 

Getúlio, Getúlio Vargas, então eu não conheci Getúlio, mas ela gostava do Getúlio, ela 

gostava do Brizola ela gostava do Ademar de Barros. Inclusive você viu a xícara, né? O 

Ademar de Barros a tratava muito bem!  

Ela gostava também do Janio Quadros. E ela dizia assim: a Vera eu não deixou sentar no 

colo de ninguém! E aí eu lembro que eu tava muito bem arrumada aquele dia. Com um 

vestido e o cabelo muito bem arrumado e aí o Jânio Quadros falou: senta aqui no colo e eu 

olhei pra ela e ela autorizou, mas olha como era o tempo, né? Naquela época só da mãe 

olhar já sabia se podia ou não fazer algo, mas hoje né! E aí eu fiquei sentada e aí eu sempre 

gostei muito de homem de bigode e ele tinha (risos). Então eu lembro que estava no colo 

dele, mas olhava pra ele, achava tão bonito, tão lindo, maravilhoso! 

E ele sentado fazendo discurso e eu no colo dele. Então tinha estas coisas assim, né. 

E minha mãe sempre foi politizada, ela era uma mulher politizada. E o primeiro livro dela 

foi publicado em sessenta, né? 

Rita: Foi 

Vera Eunice: Então o primeiro livro dela por que ela parou. Ela foi escrevendo e parou um 

tempo de escrever e ela continuou a escrever de novo, eu imagino uns dez anos que ela 

ficou escrevendo este livro. Pois ela morou onze anos na favela. Meu irmão saiu com 

onzes anos e ela até brinca que eu nasci no barraco e meu irmão nasceu nos hospitais. E eu 

nasci dentro do barraco, na cama do barraco. Ela me chamava de favela, pois eu havia 

nascido dentro do barraco.  

Rita: Em sua opinião, o que levou a autora se tornar invisível no cenário literário ao longo 

dos anos? 

 Vera Eunice: Eu hoje eu acho que primeiro ela não foi muito bem aceita, né? Escrevia 

errado.  

Eu acho que hoje a negra brasileira, escritora mais famosa eu acho que é ela, né.  

Rita: Sim.  
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Vera Eunice: Eu não vejo outra, né. Eu acho também que críticos e outro problema també

m foi que ela se fechou né. Foi pra Parelheiros, ela escreva bastante debaixo das árvores. 

Ela sentava debaixo das árvores e escrevia, escrevia. Eu ainda tenho os manuscritos. Mas 

escrevia, mas ela se fechou, se desgostou, pois eu acho que ela achou assim vou escrever 

um livro e vou virar cinderela negra. Mas isso não aconteceu, e isso foi uma decepção 

muito grande com o Audálio.  

Olha, uma pessoa me falou que ela foi muito apaixonada pelo Audálio. E eu perguntei pra 

ele, pois eu fiquei sabendo disso depois que ela morreu e ele disse: que falem, que falem, 

que falem, deixe falar! E eu não duvido não, pois um grande amor pode se tornar um 

grande ódio depois, né?  

Rita: É verdade.  

Vera Eunice: Pois ela tinha tanta raiva dele. Mas eu perguntei pra ele. E é mulherengo 

aquele homem (risos). Tá louco!  

Rita: Basicamente é isto Vera Eunice. 

Vera Eunice: Você vai fazer a sua tese, né? 

Rita: Não a dissertação.  

Vera Eunice: Tem muita tese inclusive. Tem uma menina de Minas da Universidade de 

Minas o nome dela é Hélvia até e ela levou um ano o livro pra lá e vendeu bastante o livro. 

E ela é muito legal, eu tenho aí, quem me manda as teses eu guardo, mas material pra 

mostrar pra você tá tudo no museu. Inclusive tem um quadro aqui que eu queria te mostrar, 

pois eu estou vendo que você é uma mulher que tem muito orgulho da Carolina (risos).  

Rita: Nossa! Que lindo! Posso fotografar?  

Vera Eunice: Claro! Sabe aonde peguei este quadro? Teve um evento na Vila Madalena e 

me perguntaram, você pode ir Vera? E era um evento legal dos catadores de lixo de São 

Paulo que agora são chamados de recicladores. E aí eles a elegeram patronoma dos 

recicladores. Patronoma da reciclagem e aí foi o dia da homenagem. E aí alguém falou 

assim: olha esse daqui é nosso! E me deram isso lá, então foi uma pessoa que achou e 

disse: nossa no dia em que eu tiver a oportunidade de ver a Vera eu dou a ela.  

E foi um negócio muito legal de reciclagem, o Audálio tava lá, mas naquela época eu nem 

olhei na cara dele, e quem abriu a minha cabeça depois foi o Luiz Carlos. E o Luiz Carlos 

diz: pela história Vera, pela história.  

Rita: Mas você conseguindo parceiros nesta nova empreitada dará tudo certo. 
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Vera Eunice: Eu vou me agarrar na Petros. Inclusive eu preciso ver se eu faço o filme. Por 

que o Jeferson D, inclusive eu queria que ele fizesse o filme, eu adoro ele.  

Rita: Sim. Ele tem um trabalho maravilhoso. 

Vera Eunice: É. E ele chegou pra mim assim e ele é muito simples e disse: olha Vera, por 

que é assim eu não tenho dinheiro Vera, mas eu queria fazer o filme de sua mãe. E aí eu 

cedi inclusive o material que eu tinha aqui, não sei você, mas se um dia você tiver 

oportunidade de ir à TV Cultura, vale a pena você ir, mas só que lá você não pode tirar 

nada de lá.  

Rita: Tá.  

Vera Eunice: Inclusive eu briguei com o cara lá por que eu queria que ele me desse uma 

fita daquela, inclusive ele te põe em uma sala e você vai ver as fitas que ele tem e aí você 

vai ter uma noção tão grande da minha mãe. Coisas que você nunca viu, você vai ver 

minha mãe cuidando das galinhas, minha mãe falando, olha maravilhoso na TV Cultura, 

mas o cara de lá é muito chato. Nossa, nós brigamos de ir pra cima mesmo! E  

aí eu mandei a Lucimara, pois pensei aí eu acho que sou muito impertinente. E aí a 

Lucimara foi e quase brigou com o cara.  

E pensei: às vezes eu acho que sou muito ruim com o Audálio, mas o povo falou: não!  

Rita: Claro que não, você o tratou bem na última mesa que ele esteve no Museu. 

Vera Eunice: Você sabe a história que foi no Museu Afro, né?  

A história do Museu Afro foi assim: a minha mãe foi à primeira exposição que entro alí.  

Rita: Sim.  

Vera Eunice: E aí eles não tinham nada e o que eu tinha está lá e tem uma parte do material 

em Sacramento que eu já tinha concedido a eles, mas eu quero trazer o material de 

Sacramento pra cá e tem até a carteira que ela sentou quando ela teve aula, mas vale a pena 

ver o material.  

Então o Museu Afro, o museu foi até o Audálio pegar mais material e o Luiz Carlos me 

falou: Vera! Nós entramos em um quarto que era uma coisa maravilhosa, apenas com 

coisas da Carolina e com tudo muito conservado e aí eles montaram aquilo que está ali no 

museu. Mas agora o Audálio quer de volta o material. Ele diz que tudo aquilo ali é dele e 

ele quer tudo de volta e ele diz que emprestou e quer de volta o material. Mas só que eu 

falei pro Zé para não devolver, então ele tem raiva do Museu Afro, pois ele quer assim 

material concedido por Audálio Dantas, e tal, mas não está etiquetado como ele quer! A 

briga é por causa desta etiqueta! Pois ele quer que seja etiquetado do jeito que ele quer! 
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Dizem que lá no Museu da Biblioteca Nacional está etiquetado direitinho, tá do jeito que 

ele quer e eu preciso ir lá! Preciso ir lá!  

Rita: Sem dúvidas.  

Vera Eunice: Mas eu tenho muito orgulho do Museu Afro. Aquele nome da minha mãe na 

biblioteca é algo maravilhoso!  

A Ruth de Souza por exemplo a minha mãe tinha uma coisa com a Ruth de Souza. Eu hoje 

acho que eram ciúmes, pois a Ruth de Souza sempre a representou e a minha mãe ia às peç

as e quem tava lá? A Ruth de Souza então acha que isso ela ficava um ciúme dela, então eu 

era cismada com a Ruth de Souza. Pois pensava assim: aí, acho que esta mulher não gosta 

da minha mãe e a minha mãe não gostava dela e então ela também não gosta de mim també

m, mas e aí no dia do Museu Afro ela me chamou, me abraçou e chorou no dia da abertura 

e me disse: nossa me fala dos meninos, né. E eu pensava que eram os meninos meus filhos, 

mas não eram meus irmãos, então eles conviveu com a gente, mas eu fiquei meio assim 

com ela, disse: nossa! Parecia a minha mãe demais, pois ele pois um lenço na cabeça. Eu 

fiquei passada com ele, ele é maravilhoso o Wilson.  

Então, a Zezé Mota diz que um dos maiores sonhos dela era fazer ao longa e ela 

estrelar o Carolina Maria de Jesus. E ela fez um papel impressionante. Até o olhar dela é 

marcante.  

Uma vez a Thais Araújo até ligou na minha casa e disse que queria estrear, mas eu 

falei pra ela que eu acho que você pode fazer o papel da Bitita lá pequena, por que ela é 

bonitona, pois é mais nova. Mas o Pilar falou que quer a Adriana Lessa. O Pilar eu já 

assinei pra ele fazer o filme, mas como diz ele agora é um negro sim senhor! (risos)  

A minha mãe dizia que tinha o negro tu turu tutu, o tu é o pobre e o tu tu rutu tu tu é o mais 

ou menos e o negro sim senhor. Ele mora na repreza dos bandeirantes, mas agora tem o 

Wilson Rabeiro, você já ouviu falar? Então eu adoro ele e ele faz uns monólogos da 

Carolina que é maravilhoso.  

É engraçado o jeito que eu conheci o Wilson, pois ele veio na minha casa ele queria fazer 

um monólogo, mas tinha que autorizar e era sem fins lucrativos, por que coitado né? E ele 

perguntou: você quer que eu apresente a Carolina aqui um pouquinho? E eu falei tá bom, 

eu lembro que eu nem morava aqui, morava em outra casa. Então ele foi ao banheiro, se 

trocou e quando ele entrou eu vi a Carolina.  

Então são coisas assim, né.  

Rita: Este livro da Petrus eu posso levar, né?  
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Vera Eunice: Claro, este é pra você. Mas então, estes contos são assim, eles abrem pro 

pessoal da Petrus e todo ano eles escolhem uma pessoa que será homenageada e este ano 

quem foi escolhida foi a minha mãe. Mas por que uma negra lá a Vanda e ela é consultora 

da Petrus e sugeriu o nome de minha mãe.  

 Rita: Muito obrigada pelo livro e por sua disponibilidade em ser entrevistada.  
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ANEXO C– Imagens de livros, fotos e jornais 
 

 

  

Figura 1- Foto de capa da 4º Edição do Livro Quarto de Despejo/Carolina Maria de Jesus- Editora Paulo Azevedo Ltda em 

São Paulo-1960 

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 2- Foto de verso da 4º Edição do Livro Quarto de Despejo/ Carolina Maria de Jesus- Editora Paulo Azevedo Ltda 

em São Paulo-1960 

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 3- Foto de Capa da 1ª Edição de bolso do Livro Quarto de Despejo/Carolina Maria de Jesus, autorizada pela 

livraria Francisco Alves, Rio de Janeiro 1976.  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo escritor Eduardo de Oliveira 
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Figura 4- Foto de verso da 1ª Edição de bolso do Livro Quarto de Despejo/Carolina Maria de Jesus, autorizada pela 

livraria Francisco Alves, Rio de Janeiro 1976.  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo escritor Eduardo de Oliveira 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

Figura 5- Foto de capa da 9ª edição do Livro Quarto de Despejo/Carolina Maria de Jesus, São Paulo: Ática,2007. 

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 6- Foto de verso da 9ª edição do Livro Quarto de Despejo/Carolina Maria de Jesus, São Paulo: Ática,2007. 

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 

Figura 7- Foto de capa da Edição da 1ª Edição do livro Pedaços da Fome/Carolina Maria de Jesus, Editora Aquila Ltda. Sã

o Paulo, 1963.    

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 8 - Foto de capa da Edição da 1ª Edição do livro Pedaços da Fome/Carolina Maria de Jesus, Editora Aquila Ltda. Sã

o Paulo, 1963.  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 9- Foto de capa da Edição da 1ª Edição do livro Casa de Ladrillos/ Carolina Maria de Jesus, Editorial Abraxas, 

Buenos Aires, 1963.  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 10- Foto de capa da Edição da 1ª Edição do livro Diário de Bitita/ Carolina Maria de Jesus.-Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1986 . 

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 11- Foto de capa da Edição da 1ª Edição do livro Diário de Bitita/ Carolina Maria de Jesus.-Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1986 . 

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 12- Foto de frente da Edição da 1ª Edição do livro Antologia Pessoal/ Carolina Maria de Jesus,  1996   

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  
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Figura 13- Foto de verso da Edição da 1ª Edição do livro Antologia Pessoal/Carolina Maria de Jesus,  1996   

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo  

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

Figura 14- Foto de capa da Edição do livro  XV Concurso de Contos Petros: homenagem a Carolina Maria de Jesus- 

Fundação Petros: Rio de Janeiro, 2011     

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido por Vera Eunice de Jesus  
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Figura 15- Foto de verso da Edição do livro  XV Concurso de Contos Petros: homenagem a Carolina Maria de Jesus- 

Fundação Petros: Rio de Janeiro, 2011     

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido por Vera Eunice de Jesus  
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Figura 16- Foto de apresentação da Edição do livro  XV Concurso de Contos Petros: homenagem a Carolina Maria de 

Jesus- Fundação Petros: Rio de Janeiro, 2011     

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido por Vera Eunice de Jesus  
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Figura 17- Foto de apresentação da Edição do livro  XV Concurso de Contos Petros: homenagem a Carolina Maria de 

Jesus- Fundação Petros: Rio de Janeiro, 2011     

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido por Vera Eunice de Jesus  
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Figura 18- Foto de apresentação da Edição do livro  XV Concurso de Contos Petros: homenagem a Carolina Maria de 

Jesus- Fundação Petros: Rio de Janeiro, 2011     

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido por Vera Eunice de Jesus  
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As imagens abaixo são do relançamento do livro Quarto de Despejo de Despejo de autoria 

de Carolina Maria de Jesus. O relançamento ocorreu no Viaduto do Chá localizado no 

centro da cidade São Paulo.  

 

 
 

 

Figura 19: Relançamento do livro Quarto de Despejo (São Paulo-1976)  

(Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário)  

 

 

Figura 20: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  
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Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  

 

 

Figura 21: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  

 

 

 

Figura 22: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  
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Figura 23: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazario  

 

 

 

Figura 24: Tarde de autógrafo no relançamento do livro Quarto de Despejo reúne multidão no Centro de São Paulo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  
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Figura 25: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  
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Figura 26: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo dialoga 

com público (São Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário. 

  

Figura 27: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário 
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Figura 28: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  

 

 

Figura 29: Escritora Carolina de Jesus relança seu livro Quarto de Despejo ao público (São Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  
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Figura 30: Relançamento do livro Quarto de Despejo estimula a curiosidade de sociedade paulista (São Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  

 

 

Figura 31: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário  
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Figura 32: Relançamento do livro Quarto de Despejo estimula a curiosidade de sociedade paulista (São Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista  Augusto Nazario  

 

 

Figura 33: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário 
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Figura 34: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário 

 

Figura 35: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário 



175 

 

 

 

 

 

Figura 36: Escritora Carolina de Jesus em tarde de autógrafo no relançamento de seu livro Quarto de Despejo (São 

Paulo-1976)  

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Jornalista Augusto Nazário 
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 MUSEU AFRO BRASIL- BIBLIOTECA CAROLINA MARIA DE JESUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Frente do marcador de livro em homenagem a biblioteca Carolina Maria de Jesus-2010 

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Museu Afro Brasil 
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Figura 38: Verso do marcador de livro em homenagem a biblioteca Carolina Maria de Jesus-2010 

Fonte: Acervo pessoal de Rita Camargo concedido pelo Museu Afro Brasil 
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Figura 37– Imagens do Núcleo História e Memória-2010 

Fonte: Museu Afro Brasil 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

Figura 38 – Núcleo História e Memória – publicações disponíveis no acervo Fonte:  

Museu Afro Brasil- São Paulo - 2010 
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Figura 39 – Seminário Viva Carolina Viva! Que homenageou os 50 anos da publicação do livro Quarto de Despejo 

Fonte: Museu Afro Brasil- São Paulo-2010 
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Figura 40 – Mesa do Seminário Viva Carolina Viva! 

Fonte: Museu Afro Brasil- São Paulo- 2010 
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 Reportagens sobre a escritora Carolina Maria de Jesus 

 

 

Figura 41 - Lançamento da Edição de Bolso de Quarto de Despejo- Jornal Empresa Folha da Manhã 

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  
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Figura 42- Quarto de Despejo é recorde em vendas- Jornal Empresa Folha da Manhã 

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  
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Figura 43- Lembranças apagadas de Carolina Maria de Jesus- Empresa Folha da Manhã 

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  
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Figura 44-Declaração de Pública de Carolina- Jornal Empresa Folha da Manhã 

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  
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Figura 45- O Best Seller Quarto de Despejo Jornal Empresa Folha da Manhã 

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  
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Figura 46- Oração Fúnebre a Carolina Maria de Jesus- Jornal Diário Popular de São Paulo  

Fonte: Acervo pessoal do escritor Eduardo de Oliveira  
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Figura 47- Homenagem à Carolina Maria de Jesus- Empresa Folha da Manhã 

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  
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Figura 48- A escritora Carolina Maria de Jesus como o Jornalista e Audálio Dantas na Favela do Canindé 

Fonte: Jornal das Exposições Nº1 de 2005-Publicação Museu Afro Brasileiro de São Paulo- Capital 
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Figura 49- publicação Quarto de Despejo – Revista Cultural de Sacramento e Região 

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  
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Figura 50- Lançamento do livro Quarto de Despejo-  

Fonte: Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  
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Figura 51– O sucesso de Quarto de Despejo 

Fonte: Jornal- Empresa Folha da Manhã- Biblioteca Mário de Andrade- São Paulo  

 


