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RESUMO 

 
Apresenta-se um breve contexto histórico da exploração da comunidade negra, 

seus desdobramentos e impactos na produção literária afrodescendente e como 

a obra de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, contribuiu para a 

formação de uma literatura afro-brasileira. Com uma abordagem qualitativa a 

partir de artigos levantados, principalmente do Projeto Literafro, se procurou 

responder à questão da falta de reconhecimento de uma literatura afro-brasileira 

e seus possíveis efeitos sobre as produções novas. Se estabeleceu um diálogo 

entre a escrita de Carolina e a ilustração do seu imaginário fértil, e seu 

preconceito expresso na obra analisada. Foi possível perceber que na evolução 

histórica a literatura afro-brasileira está avançando na medida que Projetos 

acadêmicos se esforçam para humanizar e conscientizar a produção intelectual 

no que diz respeito às raízes dos brasileiros. 

Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo. Literatura 

brasileira. Literatura afro-brasileira. Década de cinquenta. Lei 10.639. 
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“ Todos tem um ideal. O meu é gostar de ler. ” 

Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo.
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1. Introdução 

A Literatura é uma obra intelectual manifestada pela escrita, que registra as 

ideias e expressões de seus autores. Sendo assim, a Literatura é uma das 

formas mais vivas e representativas de manifestação cultural. O patrimônio 

histórico cultural de um país, é composto, dentre outras manifestações, de um 

conjunto de representações materiais das ideias e expressões de sua nação. Na 

formação do patrimônio cultural nacional, a literatura brasileira da segunda 

metade do século XX, é composta por diversos escritores prosadores. Os 

autores considerados vanguardistas e que aparecem como principais na 

literatura brasileira são Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, 

Fernando Sabino. Além deles, no mesmo período tem-se mais dois grandes 

escritores de romances e contos que são Clarice Lispector e João Guimarães 

Rosa. Percebe-se que dos autores citados não temos nenhum negro ou negra. 

Porém considerando a diversidade cultural brasileira é necessário o contraponto, 

desta literatura tradicionalmente branca, com uma manifestação literária de 

autores negros, que são pouco citados e pesquisados nos dias de hoje. 

As obras literárias escritas por afrodescendentes brasileiros têm, atualmente, 

gênero específico de tratamento adotado por críticos acadêmico e escritores, 

chamado de literatura afro-brasileira. Destaca-se como barreiras das literaturas 

afro-brasileiras alcançarem o público popular, dois importantes pontos. Primeiro 

seria a influência histórica da posição social dos afros descendentes que gerou 

certo atraso e distanciamento da cultura escrita, impactando a relação social 

destes com outrem. O segundo ponto seria a falta de cumprimento da Lei 10.639 

por parte das bibliotecas escolares no desenvolvimento de suas coleções. Estas 

que precisam buscar resgatar a memória afro-brasileira. Estes fatos, contribuem 

para que estas obras não sejam conhecidas e reconhecidas pelo público leitor 

popular. Além disso, é senso comum que a busca por fontes de pesquisas 

confiáveis sobre a cultura brasileira específica do afrodescendente ou sobre a 

história do povo afro-brasileiro, é difícil, e que há dificuldade de se encontrar 

obras produzidas por escritores negros ou negras. A cultura da escrita exercida 

pelos negros e negras no Brasil é antiga, mas estas obras estão distantes do 

conhecimento popular por diversos motivos. Por isso apresenta-se aqui a 

importante iniciativa chamada Projeto Literafro que é um movimento acadêmico 
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que recupera as obras escritas por negros e negras, a fim de reconstruir a 

memória cultural na formação de uma literatura afro-brasileira. O Projeto 

apresenta diversos estudos aprofundados das obras de autoria de negros e 

negras, dentre estes, fomenta estudos das obras da autora negra Carolina Maria 

de Jesus. 

Este trabalho procura elucidar as evidências da falta de reconhecimento popular 

da literatura afro-brasileira na obra Quarto de Despejo, escrita por Carolina Maria 

de Jesus. Como Carolina viveu este desconhecimento na época da publicação 

dos seus diários, levantou-se material bibliográfico sobre sua obra para tentar 

responder à seguinte pergunta. Quais são as causas e efeitos do 

desconhecimento de uma literatura afro-brasileira? No Projeto Literafro, Carolina 

é citada por críticos literários como grande escritora e poetisa. Por isso, o portal 

online do Projeto serviu para o levantamento bibliográfico, na busca de artigos 

que tratem das obras de Carolina de Jesus. Assim o objetivo é analisar as 

contribuições da escrita e o papel social da autora Carolina de Jesus para a 

literatura afro-brasileira. 
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2. Literatura afro-brasileira 

Tem-se literatura produzida pelos afrodescendentes que datam da primeira 

metade do século XIX, porém o termo literatura afro-brasileira, que visa abarcar 

estas obras e remontar a memória cultural afro-brasileira, é cunhado 

recentemente por pesquisadores acadêmicos brasileiros. Razões históricas de 

relacionamento racial levam à melhor compreensão da predominância das 

narrativas orais dentre os povos afrodescendentes, assim segue-se um breve 

contexto histórico das relações raciais em terras brasileiras. 

2.1. Breve contexto histórico social dos brasileiros afrodescendentes 

A história do Brasil é marcada por colonizações de diversos povos e etnias. 

Desde o descobrimento das terras brasileiras no século XV, pelos portugueses, 

até hoje, o Brasil é habitado principalmente por descendentes de europeus, 

africanos e indígenas. Dos séculos passados até hoje, as cidades brasileiras 

vêm se constituindo com uma população multicultural, graças à estratégica 

miscigenação portuguesa bem-sucedida, promovida dentre a diversidade de 

povos nas terras brasileiras desde seu descobrimento. No entanto, como em 

qualquer outra nação há grande diferença histórica da vida social dentre estes 

povos, devida relação social da época. Enfocando a população brasileira afro 

descente e indígena que enfrentou maiores barreiras de acesso à cultura devida 

exploração financeira doutros, e que tinha sua vida social degradada ainda mais 

na medida em que se desenvolvia a vida social dos europeus nas regiões 

brasileiras. A sociedade colonial no Brasil era composta essencialmente por 

europeus, e sustentada por uma base agrícola de trabalho essencialmente 

escravo composta de índios e negros. Devida esta exploração do trabalho 

principalmente do povo afro descendente, a sociedade pós-colonial não tinha 

espaço para a produção intelectual dos negros e negras que nela viviam. 

Somando-se a este contexto histórico, o professor Elio Ferreira de Souza 

sintetiza esta história e inclui exemplos da literatura para nos ajudar na 

compreensão as dificuldades que enfrentam os escritores e as escritoras 

afrodescendente. Souza afirma que: 

Abrigam-se à peculiaridade de cada autor ou autora 

afrodescendente, o lugar, a história, a condição humana do 

africano escravizado ou a de seus descendentes, a relação 
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social e de gênero, “a eloquente e dramática autobiografia” do 

narrador/a, o engajamento étnico-racial. A exemplo disso, o 

romance Becos da memória, de Conceição Evaristo, estabelece 

diálogos com a tradição dos relatos de testemunho e 

autobiográfico, com a temática afrodescendente protagonizados 

na Carta, de Esperança Garcia, e com as demais narrativas 

escravas. Essa tradição é afirmada na construção de inúmeros 

romances e de diferentes gêneros literários produzidos por 

escritores e escritoras afro-brasileiros, como em Recordações 

do escrivão Isaias Caminha, de Lima Barreto; Quarto de 

despejo: diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus. 

(SOUZA, 2016). 

Decorrente desta relação social entre brancos e escravos, a cultura oral 

predominava dentro da comunidade negra, limitada de acesso à cultura escrita 

e tempo escasso. Sendo assim, espera-se que em algum momento da história 

apareçam pessoas migrando de uma transmissão de conhecimento e memória 

por meio das narrativas orais - sem registro escrito - para as narrativas escritas. 

A alfabetização neste momento que torna a escrita uma ferramenta, e o registro 

escrito serve de informação na transmissão da memória cultural. Com Carolina 

Maria de Jesus não foi diferente, e por isso ela é quem realiza o sonho do avô 

ex-escravo. 

Na tese de doutoramento, Elena Pajaro relata o seguinte: 

A cultura oral que cercava Carolina e que atingia seu ápice nas 

histórias maravilhosas contadas por seu avô, um ex-escravo 

insatisfeito por nenhum dos seus oito filhos terem aprendido a 

ler, estava entremeada pelas leituras sobre Rui Barbosa do 

senhor Manoel Nogueira e os dois anos que passou na escola 

espírita Alan Kardec. Nesse período conseguiu alfabetizar-se e 

passou a ter uma profunda ligação com os livros [...] (PERES, 

2007, p. 85). 

É a escrita que promove as mudanças necessárias, para que as relações raciais 

sejam humanizadas, estabelecendo critérios que equilibrem a sociedade. 

2.2. Biblioteca escolar e a Lei 10.639 de 2003 

É no século XXI que os afro-brasileiros, no que diz respeito à promoção da sua 

história e memória cultural, têm um marco nas políticas públicas com a criação 

de uma Lei. 

Devida promoção de políticas públicas, é criada a Lei 10.639 sancionada em 09 

de janeiro de 2003, que obriga o estudo da história e da cultura afro-brasileiras 
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nas escolas, e representa uma grande conquista da sociedade através do 

movimento social negro, que há décadas luta contra a discriminação vivida pelos 

afrodescendentes aqui no Brasil. (SILVA; BERNARDINO; SILVA, 2014). 

Esta Lei decorrente do momento histórico vivido no Brasil, exige que todos os 

alunos de escolas públicas tenham acesso a conteúdo que desperte a 

consciência para a discriminação racial sofrida pela comunidade negra ao longo 

da história nacional. A Lei serve de punição para os gestores que resistem às 

mudanças, e de oportunidade para outros, que estão engajados nas mudanças 

sociais que buscam a igualdade de raça. O professor Maurício Silva elaborou 

uma crítica sobre este assunto em que diz: 

Impulsionado pela aprovação, há mais de dez anos, da lei 

10.639 e pela visibilidade cada vez maior dos movimentos de 

valorização da matriz africana da cultura brasileira, os estudos 

acerca da produção literária afro-brasileira tem ganho, nos 

últimos anos, importância cada vez maior. É o que demonstra - 

entre outros exemplos - a recente publicação dos livros 

Literatura afro-brasileira: 100 autores do século XVIII ao XX e 

Literatura afro-brasileira: abordagens na sala de aula, ambos 

organizados pelo professor e pesquisador Eduardo de Assis 

Duarte. (SILVA, 2016). 

O poder da escrita é inquestionável, contanto que é com Leis que um país é 

governado. Porém no que diz respeito à implementação das Leis no cotidiano da 

sociedade, trata-se de articular a escrita, colocando-a em prática em forma de 

ações públicas. Colocar em prática uma Lei é o papel dos gestores públicos, 

neste caso, as ações precisam ser desenvolvidas dentro das bibliotecas 

escolares, e por isso são de responsabilidade dos bibliotecários gestores das 

bibliotecas escolares. O papel do bibliotecário que deveria ser considerado de 

fundamental importância, sofre distorções dentro das bibliotecas escolares. As 

gestões das bibliotecas escolares têm grande necessidade do profissional 

correto, as pesquisadoras fazem considerações sobre o papel do bibliotecário 

afirmando que: 

Neste sentido, procuramos deixar claro aqui que muito mais que 

um ‘guardador de livros’ a responsabilidade desses profissionais 

vão desde processamento técnico, circulação de materiais, 

políticas de desenvolvimento de acervo, há um papel social que 

deve ser atuante dentro do ambiente escolar na qual está 
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inserido, respeitando sua diversidade e cultura [...] (SILVA; 

BERNARDINO; SILVA, 2014). 

O desenvolvimento de coleção do acervo é função do bibliotecário, que é 

capacitado para tal função, e pode ser cobrado pelo público usuário quanto à 

democratização da informação e ao cumprimento da Lei. 

Portanto é preciso dar o devido reconhecimento da contribuição da comunidade 

negra na produção literária. Assim segue-se o Projeto que tem essa missão. 
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3. Projeto Literafro 

Vários acadêmicos contemporâneos têm se debruçado sobre produção literária 

dos brasileiros afrodescendentes. A produção histórica da literatura afro-

brasileira vem sendo resgatada por diversos projetos acadêmicos que 

pesquisam este tema, cita-se como exemplo de destaque o Projeto Literafro. 

Autores importantíssimos que fazem parte da história literária brasileira, 

merecedores de serem estudados, pesquisados e vivenciados em ações 

culturais, estão sendo amordaçados por alguns. É o caso da poetisa negra 

Carolina Maria de Jesus que produziu diversas obras, e que foi rejeitada pelo 

público leitor, provavelmente por causa do preconceito racial histórico. Porém o 

leitor da sociedade pós-moderna não queria conhecer Carolina Maria de Jesus, 

além dos seus relatos feitos na obra Quarto de Despejo, que servia para 

alimentar a imaginação arrogante dos mais ricos - como diria Carolina de Jesus 

- que viviam nas casas de alvenaria, e queriam, apenas, saber como era a triste 

vida na favela, ignorando o histórico de exploração social do afrodescendente. 

Selecionou-se deste portal, que resgata a memória afro-brasileira, dois trabalhos 

que tratam das obras de Carolina de Jesus, e que serve para nossa análise sobre 

as causas e efeitos da falta de conhecimento de uma literatura afro-brasileira. 

No primeiro trabalho, destaca-se o trecho colocado a seguir, que mostra como 

um crítico interpretou o preconceito que marca Carolina de Jesus: 

[...] a poetisa que o Silva Araújo tinha levado. Quando 

perguntamos o nome dela, ela respondeu que se chamava 

Carolina de Jesus, a mesma que mais tarde escreveu o Quarto 

de Despejo. Só que ela não fazia poesia que falasse de negro, 

ela nem tinha essa consciência, nem mesmo quando fez o 

quarto de Despejo. Nunca teve consciência de negra. A poesia 

dela, na época, era muito colorida, mas sem nenhuma 

conotação de origem, de raça (CUTI, 2007, p. 138 apud 

DIONÍSIO, 2016, p. 4). 

O segundo trabalho selecionado é análise elaborada pela professora Elisângela 

A. Lopes sobre o livro Quarto de Despejo. Lopes (2016) explica que “ao escrever 

e ler sua escrita, Carolina levanta a cabeça para se imaginar em uma realidade 

outra e cria um mundo imaginário, ideal, fugindo da pele preta que a encarcera 

e do lugar preto onde mora”. 
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Em resumo nota-se que efeitos negativos marcam a escrita da autora Carolina 

de Jesus, que são vistos hoje como falta de consciência negra decorrente de um 

processo de auto rejeição. 
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4. Análise da obra: Quarto de despejo 

Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 em Sacramento, Minas Gerais. Mudou-

se para São Paulo em 1937 sem filhos. Morou num barraco na favela do Canindé 

ao engravidar do primeiro filho em 1948. 

Neste período, apesar da situação de pobreza que vivia Carolina Maria de Jesus 

na favela do Canindé, onde ficou mais de dez anos, passando seus dias catando 

papel na rua, chegando a passar fome junto com sua família por dias, a escrita 

fortificou-a alimentando seus sonhos diariamente. Foi neste período de vivência 

na favela que Carolina conheceu Audálio Dantas, o jornalista que foi responsável 

por lançar a autora para o grande público. Não cabe aqui o desenrolar desta 

história entre Carolina e Audálio, mas cabe pontuar que foi no ano de 1961 que 

se lança o livro Quarto de Despejo, e que veio a fazer um grande e inesperado 

sucesso. A obra foi recorde de vendas em São Paulo com mais de cem mil 

exemplares vendidos em menos de um ano. A obra foi traduzida para mais de 

10 idiomas além do português. 

Carolina de Jesus foi escritora e poetisa, sua primeira obra escrita e publicada, 

foi um diário pessoal, cujo nome dado por Carolina é “Quarto de despejo”. 

Porque a escritora via a favela como o quarto de despejo de lixo da cidade de 

São Paulo. Porém é preciso mostra o poder e a força da escrita de Carolina, que 

mesmo quando reflete sobre sua situação de miséria e pobreza, Carolina tece 

uma reflexão que leva o leitor a vislumbrar belos cenários. Sua narrativa 

biográfica apresenta situações que provocariam tristeza e nojo ao leitor que 

estivesse vivenciando-a, porém, a autora é tão genial que consegue transportar 

o imaginário do leitor para cenas belíssimas por meio de linguagem poética. 

Como na frase escrita pela autora no dia 15 de maio: 

Eu classifico São Paulo assim: O palacio, 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.... A noite está tepida. O céu já está 

salpicado de estrelas. Eu que sou exotica gostaria de recortar 

um pedaço do céu para fazer um vestido (JESUS, 2015, p. 32). 

Para ilustrar o imaginário de poetisa da autora, foi composta uma imagem 

artística pintada em aquarela, a partir da citação acima, apresentada a seguir na 

ilustração 1. 
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Ilustração 1 - Ilustração do imaginário da poetisa Carolina de Jesus 

 

Crédito da ilustração: Robson Cleber A. de Lima. 

Como contribuição para uma literatura afro-brasileira, está este estilo de escrita 

poética da autora, que conforme afirma Lopes (2016) “enquanto práticas 

indissociáveis, a leitura fornece elementos para a escrita e a ambas se vincula o 

exercício do imaginário. Essa associação encontra-se poeticamente inscrita nas 

anotações do dia 12 de junho”. 

As anotações do dia 12 de junho feitas em seu diário, seguem: 

Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo vou pensando 

que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol. Que 

as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a minha 

vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as 

qualidades. [...] É preciso criar este ambiente de fantasia, para 

esquecer que estou na favela (JESUS, 2015, p. 58). 

Carolina, costuma relatar em seu diário, praticamente tudo o que lhe confere a 

situação de pobreza, de forma a impressionar o leitor, também pelas cenas de 

violência que a autora vive. 

[...] a prática da leitura e o ato da escrita desempenham um papel 

transformador para Carolina Maria de Jesus. É através da 

escrita que ela formula e reformula sua realidade marginal, 
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processa e reprocessa suas dores e angústias. É na leitura 

que ela transcende a sua condição marginal, é através da escrita 

que ela alcança o sonho da casa de alvenaria. Escrever é 

denunciar, é trazer a tona o subalterno. Ler é uma forma de 

imaginar-se outra, em outro lugar. Escrever é uma prática 

constante, forma de desabafo. Em síntese, Quarto de despejo é 

fruto de um processo duplo: leitura e escrita, dois vícios, duas 

faces de uma mesma moeda (LOPES, 2016, p. 7, grifo nosso). 

A autora tenta expressar diversas vezes sua realidade marginal, reafirmando sua 

dura batalha diária para conquista do dinheiro para comprar comida. A fome e a 

violência são vivenciadas quase que diariamente por Carolina. Com relação à 

fome, a autora chega a escrever no dia 22 de junho que tem medo de morrer de 

fome (JESUS, 2015, p. 175). 

A violência é frequente na favela, chega a aparecer no ato de escrita da autora 

por diversas vezes, como por exemplo nesta passagem quando Jesus (2015) diz 

“O que aborrece-me é elas vir na minha porta perturbar a minha escassa 

tranquilidade interior [...] Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo.” 

Em relação a esta postura de escrita na autora, a professora Elena Pajaro Peres 

explica que: 

Sua personalidade fracionada entre a educação formal, o gesto 

espontâneo, os apelos da modernidade e os chamamentos do 

mundo dos encantados, a deixavam em uma posição 

privilegiada para decifrar as mudanças que estavam ocorrendo 

em si e ao seu redor em alta velocidade. O domínio da escrita 

permitiu-lhe deixar o registro do que sentia, ao mesmo tempo 

em que possibilitava o ordenamento do mundo e uma retomada, 

ainda que em outra instância e de maneira diversa, do canto de 

seus ancestrais (PERES, 2007, p. 91, grifo nosso). 

Se impressiona o leitor que percebe não haver falta de linguagem poética da 

autora do diário, mesmo em situação de conflito e caos completo. Mesmo as 

cenas mais trágicas são lidas e interpretadas por Carolina, como podemos expor 

uma das passagens mais marcantes do diário. A autora descreve a cena de 

maneira enxuta, e além disso consegue julgar com sabedoria a solução para o 

conflito que presenciou. 

Jesus (2015) no dia 3 de junho anota que “As mulheres da favela são horriveis 

numa briga. O que podem resolver com palavras elas transformam em conflito. 

Parecem corvos, numa disputa”. 
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Para se perceber melhor o poder de interpretação imaginário da autora, 

elaborou-se uma ilustração a partir da anotação acima citação, apresentada a 

seguir na ilustração 2. 

Ilustração 2 - Ilustração da anotação feita em 3 de junho por Carolina de Jesus 

 

Crédito da ilustração: Robson Cleber A. de Lima. 
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5. Considerações finais 

Considerando que do ponto de vista histórico cultural, todos os brasileiros 

possuem Raízes Negras, como Freyre (2000, p. 343) racionaliza que “todo 

brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e 

no corpo – há muita gente de jenipapo ou mancha mongólica pelo Brasil – a 

sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro”, é preciso uma 

preocupação nacional com a questão das relações raciais no Brasil. 

Como se pontuou anteriormente que há várias causas e efeitos do 

desconhecimento da literatura afro-brasileira. 

Deve-se procurar maneiras de reduzir as causas que levam a produção artística 

intelectual carregada de estereótipos negativos a respeito de qualquer povo, 

libertando assim que a produção literária nacional de qualquer efeito negativo. 

Pode-se citar como efeito negativo a falta de consciência do outro enquanto ser 

humano, nas relações sociais que gera uma visão desumana do outro, e que 

pode influenciar as decisões na criação de leis e políticas de desenvolvimento 

de acervo. 

Por isso se acredita que iniciativas como o Projeto Literafro, e outros, que 

fomentam o aprofundamento dos estudos, são os geradores e disseminadores 

de conhecimento capazes de contribuir com a humanização de novos autores, a 

partir do patrimônio cultural da memória. 
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