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SABER, BELEZA E ARTE EM
CAROLINA MARIA DE JESUS

Jean Carlos Ferreira Santos, 31, morador de Samambaia-DF, é formado em Ciências Sociais e pós-
graduando em Filosofia pela Universidade de Brasília

O que esperamos quando buscamos 
uma obra literária? Provavelmente, en-
treter-nos com as aventuras dos persona-
gens, refletir sobre os ensinamentos que 
transmitem no transcurso de suas 
aventuras, compartilhar 
ou não o entendimento 
que fazem a cerca 
de diversas preo-
cupações bási-
cas de homens 
e mulheres, 
tais como 
a existên-
cia, morte, 
a f e t i v i -
dade, so-
f r imen to , 
esperança, 
r e l i g i o s i -
dade, etc... 
Se numa boa 
obra espera-
mos encontrar 
estes elementos, 
o que não dizer 
de um livro que tem 
a própria escritora como 
personagem? Isto é, se em vez de Gra-
ciliano Ramos contando a história dos 
retirantes da seca, a narração fosse feita 
pelos próprios retirantes, por exemplo, 
Sinhá Vitória, esposa de Fabiano, do 

casal nordestino de Vidas Secas. Pois o 
que ocorre com a literatura de Carolina 
Maria de Jesus é justamente a narração 
de quem vive o drama na carne.

Entrar no universo de Carolina Ma-
ria de Jesus é situar-se, por 

um lado, numa história de 
dor, luta e superação 

e, por outro, apro-
ximar-se de uma 

forma de constru-
ção literária não 
muito explora-
da como são os 
relatos pesso-
ais. Apesar de 
sua elaboração 
criativa ser em 
grande parte 
feita neste es-

tilo - Memórias 
do Cárcere de 

Graciliano Ramos 
também é construí-

da a partir de relatos 
de experiências vividas 

pelo autor - este gênero li-
terário não está entre os mais 

utilizados pelos escritores. 
Falando da periferia do sistema, nas 

margens do Tietê, Carolina Maria de 
Jesus protagonizou uma sutil, mas mar-
cante subversão realizada no ambiente 



9797

Carolina de Jesus

Neta de Escravos, Carolina Maria 
de Jesus nasceu na cidade de 
Sacramento, interior de Minas 
Gerais, em 1914. Autora de livros 
que causaram polêmica por serem 
escritos por uma favelada negra, 
semi-analfabeta, que causou 
um grande impacto nos meios 
acadêmicos, Um dos seus sucessos 
foram “Diário de uma favelada”,  
“Quarto de Despejo”. Carolina foi 
mãe de três filhos: João José de 
Jesus, José Carlos de Jesus e Vera 
Eunice de Jesus Lima. Faleceu em 
13 de Fevereiro de 1977, com 62 
anos de idade e foi sepultada no 
Cemitério da Vila Cipó.

literário e político nacio-
nal. O martírio da experi-
ência da fome e da agonia 
de ter que lutar por comida 
para si e para seus filhos 
todos os dias é marcante 
em seu livro mais conhe-
cido. Quarto de despejo 
foi um sucesso editorial 
que alcançou mais de um 
milhão de cópias vendi-
das, superando todos os 
grandes cânones da lite-
ratura brasileira. Quarto 
de despejo foi publicado 
em vários países e tradu-
zido para 13 línguas, sen-
do bastante lido, ainda 
hoje, fora do Brasil, por 
exemplo, nos EUA. Não 
há dúvidas que este livro 
incorporou-se ao conjunto 
de obras mais importantes 

de nossa história literária. 
Como aponta o profes-

sor José Carlos Sebe Bom 
Meihy, que pesquisou os 
diários originais de Ca-
rolina, a época de surgi-
mento da escritora para 
o grande público leitor 
foi um período de inten-
sos debates na sociedade 
brasileira sobre desigual-
dades, injustiça, pobreza, 
fome, reforma agrária, 
igualdade de classes e, em 
menor escala, combate ao 
racismo. Neste ambiente, 
que sofreria um sério aba-
lo após o golpe militar de 
1964, a obra de De Jesus 
serviu como um elemento 
de prova de que a realida-
de do país era verdadei-
ramente cruel com seus 

pobres e, ao 
mesmo tempo, 
atestava o fra-
casso das eli-
tes em propor-
cionar condi-
ções dignas de 
sobrevivência 
a todos. Após 
a instauração 
do regime mi-
litar, a obra da 
escritora foi 
p r a t i c a m e n -
te esquecida, 
pelo menos 
no Brasil. Até 
sua recupera-
ção nos anos 
90, Carolina 
Maria de Jesus 
parecia ter se 

transformado apenas num 
episódio daqueles contur-
bados anos do início da 
década de 60. 

Curioso que seu renas-
cimento na época atual não 
se deve necessariamente 
às mesmas forças que a di-
vulgaram nos anos 60, até 
porque, após o fim do re-
gime militar em 1985, sua 
literatura não foi adotada 
pelos tradicionais setores 
da esquerda brasileira. O 
renascimento da escritora 
deve-se a um trabalho de 
busca de referências que 
os ditos movimentos de 
“minorias” têm realizado 
como pauta de suas rei-
vindicações políticas. E 
Carolina Maria de Jesus, 
como mulher negra, tem 
cada vez mais reconheci-
mento no discurso de mo-
vimentos negros, de mu-
lheres e de qualquer outro 
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Livros publicados:
Casa de alvenaria (1961), 

Provérbios (1963) 

Pedaços da fome (1963) 

Diário de Bitita (1982).*

Meu Estranho diário(1996)*

Quarto de Despejo (1960)

* publicações póstumas

segmento que se identifi-
que com sua história de 
vida. 

Em sociedades como 
a brasileira, formada por 
muitos povos, o quadro 
vergonhoso de nossas de-
sigualdades raciais, aber-
tamente divulgado por vá-
rios institutos de pesquisa 
(IBGE, IPEA, OIT, etc.), 
é um exemplo da centra-
lidade da ideologia racial 
na estrutura de poder e 
hierarquização social no 
Brasil. Isto se torna mais 
evidente se observarmos 
os dados sobre violên-
cia, desemprego, miséria, 
analfabetismo, desnutri-
ção e óbitos por doenças 
facilmente tratáveis, que 
explicitam o abismo so-

cial em que vivem bran-
cos e negros.

Pessoa sensível e arguta 
como foi, Carolina Maria 
de Jesus abordou o tema 
das diferenças raciais vá-
rias vezes ao longo de sua 
obra. Não é a abordagem 
que se pretende científica, 
permeada de “conjectu-
ras” logicamente justifica-
das, mas o relato íntimo de 
alguém que vive o proble-
ma da discriminação racial 
numa ótica interna, interna 
no sentido de quem sofre 
a discriminação na pele. E 
Carolina sofreu. Em rela-
tos do seu dia-a-dia emer-
gem várias ocasiões em 
que descreve as situações 
de discriminação racial. 
Ela nos conta:

... Sentei ao sol para 
escrever. A filha da Silvia, 
uma menina de seis anos, 
passava e dizia:

_ Está escrevendo, ne-
gra fidida!

A mãe ouvia e não re-
preendia. São as mães 
que instigam. (Quarto de 
Despejo, p.24)

É oportuno trazer um 
fragmento de texto do 
Meu Estranho Diário 
para abordar a diferença 
de tratamento dado a ela, 
uma escritora negra que, 
já famosa, não consegue 
ao menos ver sua colega 
de profissão, Clarisse Lis-
pector, escritora branca e 
bem nascida, em um jan-
tar oferecido em homena-
gem a esta pela obtenção 
do prêmio de melhor es-
critora do ano com o livro 
Maçã no escuro. De Jesus 
no diz:
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E eu cheguei a conclu-
são que tudo que êxiste no 
mundo, é imposto pelos 
brancos. Êles é quem cul-
tivam o preconceito. Tem 
branco que diz que sou 
orgulhosa. Eu não sou 
orgulhosa o que eu não 
gosto é de pêssoas men-
tirosas, inferiores. Dia 19 
eu fui na festada escrito-
ra Clariçe Lespector que 
ganhou o premio de me-
lhor escritora do ano com 
o seu romance “Maçã no 
escuro”. A recepção foi 
na residência de Dona 
Carmem Dolores Barbo-
sa. Tive a impressão que a 
Dona Carmem não apre-
ciou a minha presença. E 
eu fiquei sem ação. Sentei 
numa poltrona e fiquei (...) 
Não compareci na sala 
onde a Clariçe Lespector 
estava. Não a vi. Não lhe 
comprimentei. Serviram 
refrescos e comestíveis 
as 23 horas retornei para 
casa pensando no dinhei-
ro que gastei pintando 
unhas e pagando condu-
ções. Dinheiro que pode-
ria guardar para comprar 
pão e fêijão para os meus 
filhos. (Meu Estranho Di-
ário, p. 201 –203)

Entre catar papel e escre-
ver, além de ter sido mãe 
solteira de três filhos, Caro-
lina Maria de Jesus exerceu 
funções historicamente asso-
ciadas aos negros. Entre ou-

tras atividades, foi emprega-
da doméstica, profissão que 
mais abertamente faz a ponte 
de ligação entre o passado 
colonial escravista e a “mo-
dernidade” em nossa socie-
dade. 

 Não esquecendo a co-
moção que nos causa a con-
dição de produção do diário 
da escritora - em seus famo-
sos trinta e cinco cadernos 
- após extenuantes jorna-
das catando papel, buscan-
do incessantemente comida 
para alimentar seus filhos, 
sofrendo crises existenciais 
em que cogita a vontade de 
suicidar-se, sua literatura é 
uma resposta ao histórico 
de violência cotidiana im-
postas às pessoas negras no 
Brasil. Tal qual os trabalhos 

de escritores e artistas con-
temporâneos como Ferréz, 
Nega Giza, Sacolinha, Joce-
nir e Conceição Evaristo, os 
livros de Carolina Maria de 
Jesus uniram conceitos até 
então amplamente antagôni-
cos como “favela” e “litera-
tura”. Pertencente às cama-
das da população de maior 
vulnerabilidade, sua produ-
ção literária subverteu vários 
estigmas que historicamente 
são associados aos negros e 
mulheres. 

No restrito espaço da li-
teratura nacional, Carolina 
Maria de Jesus é a voz subal-
terna que rebate, tacitamente, 
interpretações solidamente 
assentadas sobre a realidade 
sócio-racial brasileira. Seu 
olhar possibilita a inversão 



100

Trecho de Bitita
Eu estava com sete anos e acompanhava a minha mãe por todos os lados. Eu tinha um medo de 
ficar sozinha. Como se estivesse alguma coisa escondida neste mundo para assustar-me. Eu ainda 
mamava. Quando senti vontade de mamar comecei a chorar.
“Eu quero irme embora!Eu quero mamar!Eu quero irme embora!”
A minha saudosa professora D.Lanita Salvina perguntou-me: “Então a senhora ainda mama?”
“Eu gosto de mamar”
As alunas sorriram.
“Então a senhora não tem vergonha de mamar?”
“Não tenho!”
“A senhorita está ficando mocinha e tem que aprender a ler e escrever, e
não vai ter tempo disponível para mamar, porque necessita preparar as
lições. Eu gosto de ser obedecida! Estais ouvindo-me D. Carolina Maria de
Jesus?”
Fiquei furiosa e respondi com insolência.
“O meu nome é Bitita. Não quero que troque o meu nome.”
“O teu nome é Carolina Maria de Jesus.”
Era a primeira vez que eu ouvia pronunciar o meu nome.
Que tristeza que senti. Eu não quero este nome, vou trocá-lo por outro.
A professora deu-me umas reguadas nas pernas, parei de chorar. Quando cheguei na minha casa 
tive nojo de mamar na minha mãe. Compreendi que eu ainda mamava porque era ignorante, ingênua 
e a escola esclareceu-me um pouco.
Minha mãe sorria dizendo:
“Graças a Deus! Eu lutei para desmamar esta cadela e não consegui. A minha mãe foi beneficiada 
no meu primeiro dia de aula. Minha tia Oluandimira dizia:
“É porque você é boba e deixa esta negrinha te dominar.”

simbólica de muitos con-
ceitos, demonstrando que o 
campo literário também faz 
parte da articulação de forças 
que constituem a esfera so-
cial. O exemplo de Carolina 
Maria de Jesus inibe o pen-
samento racista de associar 
homens e mulheres negras 
apenas a trabalho doméstico, 
maternidade solitária, pobre-
za e ignorância. Pelo con-
trário, seus escritos são um 
exemplo de criação, autono-
mia, saber, beleza e poder.

Não somente sua obra, 
mas as condições de vida no 
qual pôde produzi-la, ates-
tam a especificidade mar-
cante da voz da autora no 
campo da produção literária 
brasileira. Os escritores estão 

profundamente condiciona-
dos pelas suas posições na 
estrutura social. Conseguir 
descrever os sentimentos e 
pensamentos de determina-
do segmento social é, des-
sa forma, atributo dos seus 
próprios componentes. Em-
bora seja possível a “procu-
ração” passada pelos nativos 
a um representante estranho 
ao seu meio, a legitimida-
de dessa representação é 
sempre em alguma medida 
limitadora da real possibi-
lidade discursiva dos repre-
sentados. Urge, neste sen-
tido, restabelecer a voz dos 
representados para que eles 
possam falar por si mesmos, 
sem intermediários. (Como 
não lembrar os lúcidos tex-

tos de Steve Biko?). Reco-
locar essa visão de mundo 
diferenciada nas instâncias 
de definição da “verdade” é 
papel que só um “subalter-
no”, isto é, subalternizado, 
pode desempenhar. 

Sem desconsiderar a pos-
sibilidade de entender a reali-
dade social mais diversifica-
damente, o valor descritivo e 
reflexivo sobre a experiência 
humana na obra de Carolina 
Maria de Jesus é o canal de 
comunicação com qualquer 
pessoa, mesmo que ocupe 
espaço totalmente diferen-
ciado ao dela na estrutura 
sócio-racial que conforma a 
sociedade brasileira.

Salve Carolina, salve sua 
obstinação, salve seu talento, 




