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“E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual – a fome!”
(JESUS, 2014, p. 32)
“A fome é um monstro terrível que destrói nações.”
(JESUS, 1963, p. 123)

“Brasil, o teu nome é Dandara
E a tua cara é de cariri
Não veio do céu
Nem das mãos de Isabel
A liberdade é um dragão no mar de Aracati
Salve os caboclos de julho
Quem foi de aço nos anos de chumbo
Brasil, chegou a vez
De ouvir as Marias, Marielles, malês”
(Enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, 2019)
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RESUMO

A pesquisa em relevo busca analisar os trajetos das protagonistas do diário Quarto de despejo
(1960) e do romance Pedaços da fome (1963), ambos de Carolina Maria de Jesus (19141977). Percorrendo a escrita caroliniana, destacamos os traços de semelhanças e de contrastes
que envolvem a confecção das experiências sociorraciais em De Jesus e Maria Clara. Desse
modo, a abordagem concentra-se no estudo da representação do cortiço e da favela, a partir
das marcas identitárias empreendidas nos enredos. Logo, no tocante ao contorno comparativo,
alicerçamo-nos nas reflexões de Sandra Nitrini (2010, 2018). Em menção à contextualização
da produção da autora, inserida no âmbito da “literatura afro-brasileira” e da “literatura
periférica”, trouxemos para a conversação Zilá Bernd (1988), Cuti (2010), Eduardo de Assis
Duarte (2005, 2013) e Mário Augusto da Silva (2013). Para explicar as dimensões do corpoespaço e do espaço-ambientação, entre outros nomes, foram fundamentais as pesquisas
desenvolvidas por Elódia Xavier (2007), Lourdes Carril (2006), Luis Alberto Brandão (2013),
Regina Dalcastagnè (2015), Osman Lins (1976) e Antonio Candido (1993). Diante disso,
concluímos como a apreensão e a representação da cidade de São Paulo permanecem aliadas
aos registros de mobilidade territorial por via das disparidades entre o núcleo urbano e as
margens. Além disso, por meio da análise comparativa, como as obras em destaque espelham
conflitos raciais, percebidos por meio de permanências (neo)coloniais entre personagens.

Palavras-chave: Mobilidades sociorraciais; Permanências (neo)coloniais; Quarto de despejo
(1960); Pedaços fome (1963).

RESUMEN

La investigación analiza las trayectorias de las protagonistas del diario Quarto de despejo
(1960) y la novela Pedaços da fome (1963), de Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Al
atravesar la escritura caroliniana, destacamos los rasgos de similitudes y contrastes que
implican la confección de experiencias socio-raciales en De Jesus y Maria Clara. Por lo tanto,
el enfoque se centra en el estudio de la representación de la vivienda y la villas-miserias
basada en las marcas de identidad emprendidas en los realizadas en las tramas. Por lo tanto,
con respecto al contorno comparativo, nos basamos en los reflejos de la autora, insertado en el
ámbito de la "Literatura Afrobrasileña” y de la "Literatura Periférica", trajimos a la
conversación a Zilá Bernd (1988), Cuti (2010), Eduardo de Assis Duarte (2005) y Mário
Augusto da Silva (2013). Para explicar las dimensiones del cuerpo-espacio y del espacioambiente, entre otros nombres, han sido fundamentales a la investigación desarrollada por
Elódia Xavier (2007), Lourdes Carril (2006), Luis Alberto Brandão (2013), Regina
Dalcastagnè (2015), Osman Lins (1976) y Antonio Candido (1993). Por lo tanto, concluimos
como la aprehensión y la representación de la ciudad de San Pablo permanecen aliadas a los
registros de movilidad territorial debido a las disparidades entre el núcleo urbano y los
márgenes. Además, por el análisis comparativo, como las obras presentadas reflejan
conflictos raciales, percibidos por medio de permanente (neo)coloniales entre personajes.

Palabras clave: Movilidad socio-racial; Permanências (neo)coloniales; Quarto de despejo
(1960); Pedaços da fome (1963).

ABSTRACT

The research in relief seeks to analyze the protagonists’ paths from the diary Quarto de
despejo (1960) and from the novel Pedaços da fome (1963), both written by Carolina Maria
de Jesus (1914-1977). By analyzing Carolina’s writings, we highlight the traits of similarities
and contrasts that involve the onset of socio-racial experiences in De Jesus and Maria Clara.
Thus, the approach focuses on the study of the representation of the tenement and favela,
based on the identity marks undertaken in the plots. Regarding to the comparative outline, we
rely on the perceptions of Sandra Nitrini (2010, 2018). In reference to the contextualization of
the author's production, which is inserted in the scope from the “Afro-Brazilian literature” and
“peripheral literature”, we brought into the discussion Zilá Bernd (1988), Cuti (2010),
Eduardo de Assis Duarte (2005) and Mário Augusto da Silva (2013). To explain the
dimensions of the body-space and space-setting, among other names, some authors played a
pivotal role in their studies, such as those developed by Elódia Xavier (2007), Lourdes Carril
(2006), Luis Alberto Brandão (2013), Regina Dalcastagnè (2015), Osman Lins ( 1976) and
Antonio Candido (1993). Therefore, we conclude how the apprehension and representation
of the city of São Paulo remain linked to the records of territorial mobility due to the
disparities between the urban core and the margins. In addition, by comparative analysis, it is
possible to observe how the featured works reflect racial conflicts that is noticed through
(neo) colonial remnants between the characters.

Keyword: Socio-racial mobility; (Neo) colonial remnants; Quarto de despejo (1960);
Pedaços fome (1963).
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nascida em Sacramento, interior de Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus é uma
personalidade que reúne vasta atuação em seu nome. Além de ser autora de uma obra que
contempla diversos gêneros textuais como diários, romance, contos e poemas, ela também
dialogou com a música, o teatro e o cinema. A presença da escritora na historiografia literária
brasileira marca o ano de 1960, por meio da publicação de Quarto de despejo: diário de uma
favelada, responsável por colocá-la no topo dos exemplares com maior tiragem no mercado
editorial, assumindo a definição da expressão inglesa best-seller para indicar a popularidade
atingida. Segundo José Carlos Sebe Bom Meihy e Robert M. Levine (1994), ao período, a
obra obteve a tradução para quatorze línguas. Sem dúvidas, um marco do ponto de vista da
expansão territorial, principalmente por tratar-se de uma produção de autoria feminina negra e
periférica.
Como consequência de um processo gradual de apagamento que persistiu até os anos
de 1980 no Brasil, diferente da continuidade de estudos desenvolvidos no exterior a partir do
diário dos despejos, as demais obras ficaram, certo modo, no campo do esquecimento,
conferindo à “poetisa preta”, por alcunha de própria autoria (FARIAS, 2017), o confinamento
à estética da narrativa voltada à vida favelada. Porém, após 1990 até a atualidade, esse quadro
é alterado. Eliana de Moura Castro e Marília Novais de Mata Machado (2007), no tocante a
essa gangorra biográfica, defendem que conferia às agitações de 1960 um período propício e
fecundo à visibilidade da autora, dado um público leitor já conquistado pelo circuito de
escritores(as) negros(as) do cenário cultural paulista, bem como pela constância nos jornais
das denúncias das injustiças sociais. O terreno era fértil e a popularidade explodiu como um
“notável exemplo ambíguo”, utilizado por diferentes grupos. Ao declive, conferia o fato de ter
sido o sucesso sustentado pelo público classe média e pela saturação da rija aceitabilidade da
escritora nos meios opulentos do núcleo social à época. Isso, por sua vez, gerou uma
atmosfera de compressão, pois “depois de mostrar “cenas de pobreza explícita”, queriam mais
é que ela saísse de cena, pois já bastava”. (CASTRO; MACHADO, 2007, p. 77).
No ínterim dos dois tempos, entre o período que esteve no anonimato até ascensão,
uma figura importante como peça dos percursos literários carolinianos é o jornalista Audálio
Dantas, que insistiu inicialmente na publicação de fragmentos da obra nos meios jornalísticos
e, posteriormente, tornou possível lançar o compilado de fragmentos que compunham Quarto
de despejo pela editora Francisco Alves. Todavia, vale notar que não é ele considerado um
“descobridor”, mas alguém que percebeu a potencialidade da narrativa da poetisa no tocante
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ao “viver na favela”, pois já nos anos finais de 1940, Carolina Maria de Jesus persistia
empreender o projeto de escritora no qual sonhou desde os anos infanto-juvenis (FARIAS,
2007). Desse modo, para além das memórias registradas no conjunto da produção autoral,
partimos do trabalho de reconto de Dantas, em Tempos de reportagem (2012), a respeito do
contato com De Jesus, das biografias desenvolvidas, principalmente por José Carlos Sebe
Bom Meihy e Robert M. Levine (1994), Eliana de Moura Castro e Marília Novais da Mata
Machado (2007), Joel Rufino dos Santos (2009) e, sobretudo, da fortuna crítica substantiva
que circula entre artigos citados em menção direta e indireta e capítulos de obras que tocam
no trabalho com o espaço da cidade de São Paulo a partir da subjetividade da escritora.
Os caminhos que nos fizeram escolher as obras Quarto de despejo (1960) e Pedaços
da fome (1963) apontam uma dedicação de dois anos e meio submersos no universo
caroliniano. A presente pesquisa apoiou-se no Programa de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal de Sergipe (PPGL/UFS), na subárea Literatura e Cultura, mas com
extensão de seis anos de dedicação às narrativas que compõem as Literaturas Africanas de
Língua Portuguesa, que inclui as produções de Cabo-Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e
Príncipe, Angola e Moçambique, em diálogo com as Literaturas de autoria negra pertencentes
à Literatura Afro-brasileira. Tal fato deu-se por meio da Graduação em Letras/Língua
Portuguesa pela mesma instituição, alicerçadas nas pesquisas com apoio do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (PIBIC). Destarte, as reflexões levantadas no decorrer das páginas
seguintes aproximam-se dos debates alçados com maior força no início do atual século. Como
resultado da atuação histórica dos Movimentos Negros no Brasil e das políticas públicas
logradas a partir da mudança progressista assumida no cenário político, principalmente com
relação às políticas públicas educacionais com foco na população negra brasileira,
destacando-se a obrigatoriedade do ensino de história da cultura africana e afrodescendente
nas escolas de ensino básico por meio da Lei 10.639/03, atualizada para a Lei 11.645/08, o
presente estudo corrobora com um trabalho feito por diversas contribuições.
Para além das razões elencadas, duas principais motivações guiaram a pesquisa: a
primeira está relacionada às questões objetivas de desenvolvimento do estudo ligado à
instituição de ensino e a segunda ligada a um caráter subjetivo, cujo mergulho na produção de
Carolina Maria de Jesus permitiu revisitar convicções, distanciando-se do “turismo cultural”,
conforme bell hooks pontua, ao defender: “há pessoas não negras que se despiram de seu
racismo de formas que lhes permitem criar laços de intimidade baseados em sua capacidade
de amar a negritude sem assumir o papel de turista cultural.” (2019, p. 58). Assim, o objeto de
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pesquisa não está reduzido somente à análise da produção caroliniana, mas, sobretudo, pela
ação transformadora do ponto de vista individual e coletivo, uma vez a pesquisa se
expandindo e tomando suas próprias formas.
Por esse viés, a investigação no tocante às identidades afro-brasileiras, não as
considerando como circunstanciais e momentâneas, mas, acima de tudo, vislumbrando-as em
seu plano existencial, assinala a importância de compreendermos tanto as narrativas de
Carolina Maria de Jesus em seu contexto de produção, pelo seu legado e pela sua atualidade,
quanto os trajetos sociorraciais tecidos nas obras por via do método comparativo utilizado
(NITRINI, 2010, 1018). Assim como considerou Luiz Silva, pseudônimo Cuti, no domínio
das literaturas de autoria negra, o espaço da autoria feminina tem se consolidado na disputa
pela cultura no imaginário coletivo. Isso tem permitido o alargamento das possibilidades
interpretativas acerca dos diversos lugares discursivos que permeiam a nossa formação e a
composição da Literatura Brasileira. Diante disso, “Percorrendo a escrita caroliniana:
mobilidades sociorraciais em Quarto de despejo (1960) e Pedaços da fome (1963)” intenciona
fortalecer o diálogo multidisciplinar ao relacionar a escrita literária às questões relativas à
formação histórica e geográfica brasileiras.
Por tratar, especialmente, de duas obras que trazem como tema central a fome em sua
plurissignificação, inserida no movimento de mobilidade social e territorial, trabalhamos com
categorias e conceitos que circulam entre as representações do corpo no imaginário feminino
(XAVIER, 2007), as territorialidades construídas pelo sentimento de exclusão e
pertencimento ao lugar (BERND, 2010; DALCASTAGNÈ, 2015), as urbanidades fabricadas
pela subjetividade como característica inerente à cidade (NETTO, 2012), a reorganização dos
elementos externos em um sistema literário de representações a partir do trabalho com
personagem, espaço e suas ambientações (LINS, 1976; CANDIDO, 1993; BRANDÃO,
2013), a dominação no complexo de produção no contexto de pós-abolição e seus agentes
“colonos” versus “fazendeiros” (CARRIL, 2006; MARTINS, 2018, 2019) e a atualização da
paisagem geográfica urbana por meio das diferenças entre cortiço e favela no contexto de
intensiva industrialização brasileira do século XX (KEHL, 2010). Aliado a essas questões,
outras se inserem como fundamentais no desenvolvimento argumentativo, tais como
“Branquitude” (COROSSACZ; SILVA, 2017), “Racismo” (MUNANGA, 1994; SANTOS,
2009; GOMES, 2012), “Outremização” (MORRISON, 2019) e o “Outro do Outro”
(KILOMBA, 2019).
Conforme mencionado, com o objetivo de desvencilhar do estigma que esteve
condensado à imagem de De Jesus pelo diário dos despejos, a conversação entre obras, com a
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inserção de Pedaços da fome (1963), faz-nos atentar para os dramas pessoais e coletivos de
uma realidade ainda vigente no Brasil, narrados sob duas diferentes perspectivas, embora
marque mesma autoria. A paisagem fragmentada da cidade, solidificada pelas heranças
coloniais, adentra como uma reconstituição fiel à “cidade do colonizador” versus “cidade do
colonizado”, observado pelas considerações de Frantz Fanon em Os condenados da terra
(1968), assim como pelo espaço representado de confinamento e transgressão.
Destaca-se, com isso, que o enredo do único romance até então publicado, cuja
trajetória da protagonista Maria Clara, filha do Coronel afastado do Exército Pedro Fagundes
e da resignada Dona Virgínia, reverte a biografia da autora. Com artifício de mulher
idealizada, Maria Clara possui atributos reconhecidos pela formação abastarda. Ela é uma
donzela personagem branca no início da vida juvenil, com apenas dezoito anos, que tocava
piano e dedicava-se à atividade de bordar, aspirando casar com o típico herói romântico.
Como peripécia comum ao enredo dos romances românticos, a reviravolta na vida da
personagem acontece com desfecho feliz mantido. Ela sucede por meio da chegada de Paulo
Lemes, um pseudodentista do centro urbano de São Paulo, que conquista a jovem moça
interiorana mediante juras de amor. A heroína segue o companheiro confiante na vida
afortunada que possuiria na cidade, defrontando-se com a extrema pobreza na chegada.
Depois de longos percalços enfrentados, como a experiência da fome e da falta de moradia,
chegando a morar na favela, retorna para a fazenda familiar com seus seis filhos, após
reconhecimento de Pedro Fagundes, que a procura na imensidão de concreto.
Em tal caso, a trama é desenvolvida pela ação de outras personagens importantes no
itinerário da vida de Maria Clara. Sublinha Dona Raquel e Renato, ambos parentescos de
Paulo Lemes, e Dona Maura. A oposição entre “campo” e “cidade” estabelece-se tal como
timidamente aparece em Quarto de despejo. Em Pedaços da fome, a vida campesina está para
a tranquilidade e simplicidade ao passo que a vida urbana está para a agitação e a degradação.
O deslocamento espacial sentido por Maria Clara e principalmente a ausência do debate
étnico-racial na composição do romance contrastam com as demais obras de De Jesus. É
nesse ponto que a investigação assume um caráter comparativo tanto do ponto de vista
estilístico quanto da reinvenção proposta de uma narrativa romântica, cuja mescla de
“pedaços” de realismos compõe uma literatura singular, marcada, contudo, por permanência
(neo)coloniais.
Por conseguinte, o que se propõe na pesquisa em relevo é a mudança do eixo
interpretativo empregado por anos à produção caroliniana somente ligada ao gênero diário.
Essa visão, fundamentada nas características comuns encontradas na tríade autobiográfica,

16

Diário de Bitita (1986), Quarto de despejo (1960) e Casa de alvenaria (1961), limitou a
qualidade artística, não reconhecendo Carolina Maria de Jesus como uma escritora de
múltiplas facetas. A estrutura do trabalho divide-se em três capítulos, os quais apresentam
seus desdobramentos que buscam versar sobre as travessias entre a Literatura e a História por
meio da contextualização da produção da autora a partir de 1960, em seu duplo afastamento
com o cânone e com as organizações de escritores(as) negros(as), a constância do elemento
narrativo espaço como categoria crítico-narrativa, que esboça a leitura particular acerca das
desigualdades sociorraciais à brasileira e a interpretação dos enredos encontrados nas obras
em destaque.
Em referência à formação da Literatura Brasileira sob espectro do cânone e à
composição dos elementos que constituem o movimento de compassos e descompassos com a
Literatura Afro-brasileira no contexto da segunda metade do século XX, selecionamos as
considerações, principalmente, de Alfredo Bosi (1996, 2013), Antonio Candido (1989),
Nelson Werneck Sodré (1938), Cândido de Oliveira (1968) e Raul Boop (2012) associado às
reflexões de Zilá Bernd (1988), Cuti (2010), Eduardo de Assis Duarte (2005), José Carlos
Gomes Silva (2008), Marisa Lajolo (2011), Mário Augusto Medeiros da Silva (2013) e da
Conceição Evaristo (2009, 2016). A realização do trabalho em uma perspectiva críticoanalítica foi realizada a fim de exibir como resquícios de um passado colonial persistem
exercendo influência preponderante nas relações sociais e na legitimação de determinados
discursos em face de outros. Para tanto, as inquietações filosóficas da indiana Gayatri Spivak
(2010) e das brasileiras Djamila Ribeiro (2017) e Joice Berth (2019) guiaram-nos para
fronteiras plurais que puderam ser estabelecidas a partir da identificação dos sujeitos
historicamente subalternizados, cujo uso da palavra configurou a edificação de novos sistemas
representativos.
No que tange ao elemento espaço trabalhado nos enredos de Quarto de despejo e
Pedaços da fome, nota-se como a espacialização da miséria, aqui entendida por meio da
relação de oposição estabelecida entre “rural” versus “urbano” e “centro” versus “periferia”,
comprova a permanência estrutural das desigualdades sociais, principalmente com a diáspora
negra, já que De Jesus adapta-se ao cenário marginalizado, assimilando-o, pois “quando estou
na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, signo de estar num quarto de
despejos.” (JESUS, 2014, p. 37) e Maria Clara mantém o sentimento de inadequação em meio
à pobreza, visto que “tinha a impressão que fôra transportada de um mundo para outro”
(JESUS, 1963, p. 79).
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Diante disso, o estudo sobre o gênero diário e romance, em uma ótica de
desprendimento do fabuloso ligado à criação de fronteiras estabelecidas entre os elementos do
discurso, materializa o plano do espaço literário. Esse leva-nos a perceber o espaço como
elemento de compreensão estética e ideológica. Conforme defende Antonio Candido (2011) e
Cuti (2010), pensar a escrita literária significa pensar o território das possibilidades.
Possibilidade de criação de novas personagens e de experiências distintas das adquiridas pelas
vivenciais reais. É essa a singularidade da arte, o interstício do exercício de alteridade e da
aproximação entre realidade e ficção (REIS, 2010). O rompimento das fendas do silêncio,
realizado por uma narrativa aranhosa ao mesmo tempo desconforme, quando analisadas as
inadequações linguísticas dentro das exigências da norma padrão da língua, lança o estilo
caroliniano como inapropriado aos valores consolidados. Compreende-se, portanto, as
palavras de Elódia Xavier acerca da representação inadequada à Literatura Brasileira que a
autora assumiu: “O caso da obra de Carolina Maria de Jesus nos leva a refletir sobre o papel
dos mediadores culturais no processo de construção de valores e de avaliação crítica.” (2007,
p. 36). A utilização das categorias “corpo subalterno” e “corpo imobilizado” recorre à
teorização pós-colonial de Spivak (2010), ao denunciar a dupla violência exercida sobre a
mulher. Em tal caso, da mulher negra marcada pelo “selo da escravidão”, como declara
Angela Davis (2016, p. 98), na representação de si em Quarto de despejo, e das amarras do
patriarcado em relação à protagonista branca de Pedaços da fome.
Ambos os corpos transitam por locais marginalizados, cuja relação entre os elementos
narrativos personagem e espaço encontram-se intrinsicamente ligados à crítica das
mobilidades espaciais relacionadas às questões étnicas. Nesse sentido, Regina Dalcastagné
enfatiza a importância do estudo das categorias a partir da escrita periférica inaugural,
ocupado pela escritora em destaque, ao afirmar que a “poetisa preta” “permanece, assim,
como marco fundamental para se ver e escrever a cidade para além da “perspectiva do
alpendre”. Revisitar sua obra [...] é um ponto de partida obrigatório quando pretende-se
entender as possibilidades poéticas e políticas desse olhar de fora.” (DALCASTGNÉ, 2015, p.
41-42).
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1 TRAVESSIAS ENTRE LITERATURA E HISTÓRIA

O interstício entre esses dois campos do saber pode ser compreendido por meio do
exercício discursivo apreendido. Interpretar, representar e significar o mundo são exercícios
comuns tanto para a Literatura quanto para a História, visto que a utilização da linguagem e o
emprego da subjetividade por quem realiza o trabalho de ficcionalizar ou de historicizar são
comuns. Essa troca entre narrativas, conforme defende José Carlos Reis, ao citar Hayden
White, existe porque ambas trabalham com referências factuais: “História e mito se fundem,
fato e fantasia se misturam. [...] Na refiguração do tempo, história e ficção não se opõem mais
tão radicalmente, cruzam-se.” (REIS, 2010, p. 64). Essa relação de proximidade é tão vigente
que, embora o literário trabalhe, por exemplo, com cenários distantes da esfera palpável,
como é o exemplo dos textos simbolistas, cujo tema do sonho é frequente, ainda é possível
contemplar o plano real na tessitura poética. Desse modo, como analisar uma narrativa que
declara expressamente a sua relação direta com a realidade?
Em tal caso, temos a narrativa de Carolina Maria de Jesus, que revela em Quarto de
despejo: “Um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista.”
(JESUS, 2014, p.108). Já em Casa de alvenaria, retoma: “Eu não sei o que é que êles acham
no meu diário. Escrevo a miseria e a vida infausta dos favelados. [...] Seja o que Deus quiser.
Eu escrevi a realidade” (JESUS, 1961, p. 28-30). Compreende-se, portanto, as palavras de
Reis: “Não há oposição entre história e ficção. A história é poética, construída com a
linguagem figurativa, é uma disputa entre figurações daquilo que o passado poderia consistir.”
(REIS, 2010, p. 66).
Atentando-nos às motivações da produção caroliniana, o cenário, ao dispor da
imaginação aguçada e da prática da escrita cotidiana, era o das margens. Como uma mulher
que pretendia ser reconhecida como escritora e conquistar a tão sonhada casa de concreto,
aborda em seus diários a vida infausta. Isso resulta em um retrato fiel das disparidades sociais
assistidas e vividas, oferecendo dados importantes acerca do custo de vida na metade do
século XX, já que narra com precisão o valor dos materiais de uso diário em Cruzeiro (Cr$),
moeda do Brasil contemporânea à autora, e oferece informações importantes do ponto de vista
histórico e sociológico da população periférica.
Como estamos diante de uma produção que não mantém compromisso com a
realidade, mas faz uso dela por meio das interpretações individuais, não se legitima verificar
em quais pontos há correspondência com os dados históricos. Pretende-se analisar as
compreensões empreendidas por De Jesus acerca das bases que constituíram as exclusões no
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universo representado por ela e verificar o retrato espacial da cidade de São Paulo em suas
ambivalências. Mesmo diante disso, nota-se como é possível verificar proximidades com o
ofício de historicizar, visto que é a linguagem a ferramenta que as aproximam. Nesse sentido,
é consoante dizer a importância plural das obras já que “além de um texto literário de grande
força. Suas imagens são perspicazes, traduzindo, numa linguagem vigorosa, o mundo da
favela. É um documento que interessa não só aos sociólogos e antropólogos, mas também aos
amantes da literatura.” (CASTRO; MACHADO, 2007, p. 107).
Atrelado a isso, para que não corramos o risco de cair no “perigo de uma história
única” no tocante à população da favela e, principalmente, ao que foi o final de 1950 até 1963
no Brasil, período marcado pela intensa produção da escritora e concomitante à era de
alternância do poder entre governos paulistas e mineiros, com ênfase à presidência sob
direção de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e Ademar de Barros na prefeitura de São Paulo
(1957-1961), atentemos ao cenário apresentado por Carolina Maria de Jesus. Conforme
adverte a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie em The Danger of a Single Story [O perigo
de uma história única], “é impossível falar sobre história única sem falar sobre poder [...] [ela]
cria estereótipos.” (2019, p. 22-26). Destarte, as micronarrativas possuem valor incalculável
para que possamos melhor analisar a esfera macro a partir das especificidades. Prossegue
Adichie: “As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para
espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar.” (Ibidem, p.
32).
Volvendo-nos às palavras supracitadas do historiador José Carlos Reis, que nos
recorda a verossimilhança exigida por Aristóteles em Poética nas artes, os três seguintes
subcapítulos versam sobre a relação entre história e a produção literária de Carolina Maria de
Jesus. Consideremos, pois, a diferença entre as duas formas de interpretação da realidade. Em
IX, pela ótica do filósofo grego, “não é ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de
representar o que poderia acontecer, que dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a
necessidade.” (ARISTÓTELES, 1984, p. 451).

1.1 Compassos e descompassos: o panorama literário brasileiro do séc. XX

O início do século XX foi marcado por grandes transformações do ponto de vista
político, econômico e social no mundo. A espacialização do modelo de organização civil
europeu, como consequência da colonização iniciada no século XV na África e nas Américas,
persistiu exercendo forte influência mesmo após a conquista das independências. No Brasil,
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como resultado de um acelerado modelo produtivo importado, refletimos nas mais diversas
instâncias essas modificações. O intenso processo de inovação nos setores de produção,
solidificado pelas diferentes etapas da Revolução Industrial, deixou marcas significativas na
orientação oeste do ocidente. Assim, o reflexo nos modos de organização social acompanhou
os ditames europeus. As artes, nessa seara de disputa geopolítica, incorporaram elementos à
realidade local, exibindo a persistência do paradigma como medida de “modernidade”.
Alfredo Bosi (1996) explana que esse foi o resultado do processo civilizatório, cuja
apropriação da terra e do semelhante aplicou uma nova norma de ser e viver. Houve o
fomento da criação de novas identidades, a partir da introdução forçada de um novo modelo
de produção. Com isso, as mediações simbólicas nas experiências que aglutinam passado,
presente e futuro receberam novas significações de forma que a aculturação traduziu a
sujeição de determinados grupos étnico-raciais. A sujeição, com vistas na adaptação a uma
nova realidade criada, a qual o sistema colonial executou, foi o principal mecanismo de
dominação.
Diante disso, a colonização, além de ser compreendida como um fenômeno econômico
objetivo, pode também ser lida como um fenômeno de dimensões subjetivas. A dominação
pela via ideológica, como primeira forma de apropriação, confirma a defesa. Vejamos as
considerações de Bosi no tocante à questão.
A colonização é um projeto totalizante cujas forças motrizes poderão sempre buscarse no nível do colo: ocupar um novo chão, explorar os seus bens, submeter os seus
naturais. Mas os agentes desse processo não são apenas suportes físicos de
operações econômicas; são também crentes que trouxeram arcas da memória e da
linguagem aqueles mortos que não devem morrer. (BOSI, 1996, p. 15)

De forma semelhante ao crítico brasileiro, Albert Memmi (1967) também aponta o
sentido totalizante da colonização. Segundo o ensaísta de nacionalidade tunisina, ela apresenta
um processo dialético que abarca categorias como a totalidade, a contradição, a alienação e o
racismo. Na construção imagética dos agentes que sustentam o sistema de dominação, a
reverberação da consciência subjugada se acentua. Assim, a composição da imagem de si
mesmo, feita pelo grupo colonizador, parte sempre de forma heroica, enquanto a imagem do
grupo colonizado sustenta uma carga fortemente pejorativa e em uma situação permanente de
atraso. Todavia, a dependência da existência e interpretação do outro é fundamental para
alimentar o prestígio frente ao menosprezo.
O uso do termo “grupos raciais” e/ou “grupos étnico-raciais”, aqui trabalhados, não
estão dispostos da maneira como foram considerados no século XIX, a partir das teorias de
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dominação que serão explicadas mais adiante. É utilizado raça, pois, “é o termo que consegue
dar dimensão mais próxima da verdadeira discriminação contra os negros, ou melhor, do que
é o racismo que afeta as pessoas negras da nossa sociedade”. (GOMES, 2012, p. 45) Por esse
viés, como são manifestas as ações de discriminação racial e o racismo no Brasil? Em
resposta, Nilma Lino Gomes prossegue tratando das ambiguidades e das facetas
camaleônicas.
O racismo em nossa sociedade se dá de um modo muito especial: ele se afirma
através da sua própria negação. Por isso dizemos que vivemos no Brasil um racismo
ambíguo, o qual se apresenta, muito diferente de outros contextos onde esse
fenômeno também acontece. O racismo no Brasil é alicerçado em uma constante
contradição. A sociedade brasileira sempre negou insistentemente a existência do
racismo e do preconceito racial mas no entanto as pesquisas atestam que, no
cotidiano, nas relações de gênero, no mercado de trabalho, na educação básica e na
universidade os negros ainda são discriminados e vivem uma situação de profunda
desigualdade racial quando comparados com outros segmentos étnico-raciais do
país. [...] aprendemos a ver negros e brancos como diferentes na forma como somos
educados e socializados a ponto de essas ditas diferenças serem introjetadas em
nossa forma de ser e ver o outro, na nossa subjetividade, nas relações sociais mais
amplas. (GOMES, 2012, p. 46-49)

Isso posto, como por muitos anos os setores de publicação artística e não artística
(histórico, social, político, jornalístico, entre outros) ficaram sob domínio de grupos que
detinham o poder, a perpetuação de valores excludentes destinados à população colonizada,
seja indígena ou afrodiaspórica, atravessou as classes, o tempo e os espaços. A obra da
colonização, em sua particularidade, reduziu os grupos colonizados à carência, eliminando
qualquer referente histórico de modo positivo, pois “o colonizado parece condenado a perder
progressivamente a memória.” (MEMMI, 1967, p. 94).
A complexidade de costumes importados por forças da colonização persistiu
exercendo influências locais. Com isso, foram reproduzidos e adaptados modelos dentro de
um processo de moldagem dos valores julgados relevantes, cuja concepção comum da
formatação econômica, política, familiar, educacional, religiosa, entre outros, seguiu um
arquétipo. A junção de todos esses quesitos citados engenha as culturas coexistentes em
sociedade. Muitas delas contrastando-se, outras assimilando-se. Todas transformando-se.
Nesse sentido, são várias as áreas que se debruçaram sobre o termo “cultura” pela busca de
sua compreensão e dos elementos que a compõe. Por diversas rotas, é possível estudar o seu
dinamismo e a sua pluralidade. Nos atentemos aqui à concepção de Alfredo Bosi sobre
cultura.
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Cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se
devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de
coexistência social. A educação é o momento institucional do processo. [...] Cultura
supõe uma consciência grupal operosa que desentranha da vida presente os planos
para o futuro. (BOSI, 1996, p. 17)

É importante considerar que no campo das reflexões acerca do conceito de “cultura”,
surgido no século XVIII concomitante à palavra “progresso”, a exclusão esteve ao lado das
interpretações desenvolvidas. Reflexos disso podem ser vistos na atualidade, a exemplo da
expressão “tem cultura”, como ouvimos no âmbito do senso comum1, quem apresenta uma
variante social de prestígio, seja na linguagem, no arcabouço de leitura, de gosto musical, na
forma de vestir ou no comportamento. As relações de poder sublinham como a interpretação
das manifestações culturais é mediada por forças assimétricas.
Carolina Maria de Jesus, no conjunto da sua obra, traz para o plano artístico essas
disparidades. Para a escritora brasileira, tinha cultura aqueles que se entregavam ao trabalho e
aos estudos sem se render aos vícios. Os estudos eram também interpretados como meio
capaz de melhor esclarecer as pessoas. A elucidação, por deixar a população bem informada,
gera a harmonia. Em Provérbios (1963), por exemplo, ela sintetiza a defesa por meio do
seguinte aforismo: “Não devemos confiar no dinheiro, confiar na cultura” (JESUS, 1963, p.
17). Embora sejam inúmeras as passagens que esbocem a importância dada a ambas
atividades, o trabalho e os estudos, foquemos em um excerto presente no Diário de Bitita.
O que eu não acatava eram as vaidades inúteis. Elas trabalhavam exclusivamente
para comprar roupas. Podiam trabalhar para comprar um terreno e construir uma
casinha, que é a coisa mais importante na vida. Eu passava o dia lendo Os Lusíadas,
de Camões, com o auxílio do dicionário. Eu ia intelectualizando-me,
compreendendo que uma pessoa iluminada sabe suportar os amarumes da vida.
(JESUS, 2014, p. 179)

Diante da interpretação do conceito de “cultura” na ótica caroliniana, que é também
resultado de uma concepção cristalizada no senso comum, percebamos como o senso estéticoideológico é o campo que sofre maior impacto dado o poder que exerce nas demais esferas.
As artes, especialmente a literatura, simbolizam o território em disputa, no qual as narrativas
em confronto se desnudam das mais variadas formas nos diferentes tempos. Isso acontece
porque o discurso evidencia o jogo de desejo e poder. Michel Foucault (1996) defende que os
1

Compreende-se como senso comum explicações consolidadas sem o aprofundamento crítico-reflexivo. O termo
possui um histórico conceitual longo, cuja origem muitas vezes está atrelada à “alegoria platônica” por meio do
Mito da Caverna, sendo, porém, “redefinido de “sombras da realidade” para uma falsa compreensão, aproximada
de um entendimento ideológico, tal como uma falsa consciência ou ainda uma ilusão de realidade.”
(DOURADO, 2018, p. 215).
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discursos “devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas
também se ignoram ou se excluem.” (FOUCAULT, 1996, p. 52-53). Portanto, o discurso é
um campo de batalha.
Por esse ângulo, o combate erguido no âmbito da produção literária traz os dilemas da
vida tanto na esfera material quanto imaterial, pois, “a literatura confirma e nega, propõe e
denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente com os
problemas.” (CANDIDO, 2011, p. 177). Desse modo, o panorama literário de cada período é
formado no seio desse embate. A formação do cânone representa o potencial da violência
exercida sobre os discursos excluídos do quadro nacional e internacional.
É possível dizer que cânone é e sempre será sinônimo de exclusão, e que é a partir
da consciência de equivalência [...] que pode emergir um trabalho teórico que não se
contente apenas com a substituição ou reposicionamento dos elementos constituintes
dos cânones.” (KLEIN, 2013, p. 113)

No tocante às considerações postas, atentemo-nos mais uma vez às palavras de
Carolina Maria de Jesus em “Prólogo I”, uma das possíveis introduções do livro Provérbios
(1963). As palavras esboçam a sua imposição diante da Literatura Brasileira e as angústias
vividas pela falta de representatividade. Segue a passagem: “Agradeço a gentileza do meu
povo brasileiro, que recebe as minhas obras com grande apreço. Depois de um lapso de
perplexidade com a literatura, em que hesitei em abandonar ou prosseguir, decidi continuar
escrevendo.” (JESUS, 2018, p. 13). Já em 19 de outubro de 1960, no diário Casa de alvenaria
(1961), questiona: “Alguns criticos dizem que sou pernostica quando escrevo – os filhos
abluiram-se – Será que preconceito existe até na literatura? O negro não tem direito de
pronunciar o clássico?” (Ibidem, 1961, p. 63-64).
Considerando os relatos, importa-nos compreender como as consequências da
exclusão social, por meio da segregação racial, reverberam na exclusão representativa literária
e como a recorrência desse fato acontece em um país cujo complexo colonial de vida e
pensamento foi levado para a formação da Literatura Brasileira (BOSI, 2013). Sendo assim, já
no início do século XX, passado o momento inicial de documentação da vida nacional com o
Quinhentismo e as posteriores correntes literárias de quatro séculos – Barroco, Arcadismo,
Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo –, a revisitação dos traços
culturais brasileiros recebeu um impulso maior na busca pela inovação. Isso só foi capaz
devido ao período histórico que apresentou ânimo vanguardista e à produção que já tínhamos
em termos de diversidade proposta.

24

Seja intencionalmente feita para a negação da situação de atraso local frente a
Portugal, a exemplo da Carta de Caminha, Pero Vaz de Caminha (1450-1500), e os informes
sistemáticos de Pero de Magalhães Gândavo (1540-1579), seja para a criação de um mito
fundador do Brasil, a citar a primeira fase romântica com os mais reconhecidos nomes, no
poema com Gonçalves Dias (1823-1864) e na prosa com José de Alencar (1829-1877), a
nossa literatura deixou à mostra as consequências dos mecanismos de dominação colonialista
por meio da linguagem. Utilizado como um artifício ideológico, o texto literário esteve a
serviço de grupos com intenções diversas (CUTI, 2010, p. 21).
O fio de união entre as correntes citadas se dá no reconhecimento da necessidade de
autonomia da produção artística nacional. Todavia, nenhuma dessas fases apresentou
uniformidade. Em Súmulas de literatura brasileira, Cândido de Oliveira afirma: “O povo
brasileiro não se completou como realidade política, econômica e cultural. Vivemos em
processo de formação histórica, cheios de contradições”. (OLIVEIRA, 1968, p. 20). Alfredo
Bosi, por sua vez, entende que “esses movimentos têm uma história de todo independente;
mas, no conjunto, testemunham o estado geral de uma nação que se desenvolvia à custa de
graves desequilíbrios.” (BOSI, 2013, p. 325). Concomitante às defesas, nos idos iniciais da
década de 1960, ainda na versão de uma das introduções de Provérbios, De Jesus declara:
O homem da atualidade aceita a liberdade de pensar e agir como lhe apraz porque
livre mesmo ninguém é. Há a semi-escravidão dos deveres neste globo ovulado em
que nós somos o recheio, onde nós devemos ficar... Coesos, no auxílio mútuo para
predominar um equilíbrio justo. Porque o que é justo agrada a coletividade. Nesta
época em que existem os grandes desequilíbrios, há inúmeros causos que devem ser
examinados pelos poderes públicos. (JESUS, 2018, p. 14-15)

Influenciada por correntes filosóficas distintas, escrita por diferentes mãos que
buscaram manter como tema central o Brasil e as suas manifestações multiculturais e
multifacetárias, a literatura nacional é um signo aglutinador, cuja reverberação de valores
excludentes pode logo ser percebida. O espaço agregado ao tempo acabou sendo esquecido
pela formação de um panorama artístico literário distante do quadro social brasileiro. O uso
do termo “semi-escravidão” e a defesa argumentativa da falta de liberdade, realizados pela
escritora, retratam esse distanciamento. Nessa perspectiva, em Racismo e discurso na
América Latina, Paulo Silva e Fúlvia Rosemberg tocam nos atrasos do Brasil em relação às
mudanças progressivas do mundo no século XIX e na forma como isso afetou o acesso da
população negra aos bens materiais e simbólicos. Complementando as reflexões de Nilma
Lino Gomes, o conceito de racismo “adotado considera simultaneamente suas expressões
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material (dominação sistemática de um grupo racial por outro) e simbólica (crença na
superioridade intrínseca ou natural de um grupo racial sobre os demais).” (SILVA;
ROSEMBERG, 2018, p. 74).
Por apresentar essa realidade, o século XX foi para o Brasil, assim como para os
países que compõem a América Latina, um período de consciência das suas especificidades,
cuja necessidade de autoafirmação diante do processo de integração ao novo modelo do
mercado internacional fez surgir novos debates.
A geração que aparece no nosso continente à volta dos anos 20 é uma geração
extremamente preocupada com o destino político e social da América Latina. [...] Os
grandes latino-americanos que, no século passado, souberam identificar-se em
função dos mesmos princípios, compartilhavam, no fundo, ideias muito claras,
muito práticas de emancipação política, de educação das massas, de tomada de
consciência do indivíduo e de dignificação do homem. Pensamento reto, cabal,
extraído de experiências que na altura eram válidas, à espera de experiências mais
científicas, mais sistemáticas, mais firmadas numa análise profunda do
desenvolvimento histórico e econômico das sociedades. (CARPENTIER, 1980, p.
52-53)

As reflexões publicadas originalmente em 1969 trazem uma análise comparativa do
início do século passado com os séculos anteriores. Embora o foco dado seja a produção dos
países hispânicos, a menção ao Brasil em diálogo com os países vizinhos é feita assim como é
realizado o desmonte do fator negativo da diferença da língua entendida como barreira muitas
vezes empregada ao português em relação ao espanhol. Para Alejo Carpentier, por ter
problemas de ordem estrutural e histórica muito semelhantes, do ponto de vista da
subordinação à colonização europeia e posteriormente à neocolonização executada pelos
Estados Unidos da América (EUA) com o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a
aproximação conseguiu se fazer efetiva pela geração que inaugurou o engajamento estéticopolítico característico do século XX. Não necessariamente por via de uma chamada “literatura
engajada”, mas a partir de ímpetos momentâneos, comuns nas mutações da Carolina Maria de
Jesus, ainda é possível ver uma posição próxima, conforme excerto destacado a seguir.
É necessária uma reforma na administração do país com o objetivo de minorar as
dificuldades que o homem encontra na sua jornada. Por que tantos dissabores e
sofrimentos neste hemisfério? [...] Que mania arbitrária dos norte-americanos de se
imiscuírem nos litígios de outros povos. – Será os Estados Unidos o advogado do
mundo? [...] Eu não preciso bajular os Estados Unidos porque sou preta e eles não
gostam dos negros. O único negro que eles gostam é o petróleo. (JESUS, 2018, p.
13-17)
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Já em uma fase de amadurecimento gradual, Carolina Maria de Jesus, conforme
esboça no excerto acima, questiona as imposições dos EUA. Como teve acesso a diversos
países vizinhos, após a ascensão lograda por Quarto de despejo (1960), a incluir Argentina,
Uruguai e Chile, além de viajar pelo Brasil, existe um exame das similaridades dos problemas
que afetam o continente. Muitas vezes, pela ingenuidade e por leituras equívocas, traz análises
insustentáveis do ponto de vista da inexistência das segregações sociorraciais e espaciais dos
países. Eliana de Moura Castro e Marília Machado narram as breves expedições da escritora e
o contato repentino que teve com escritores contemporâneos reconhecidos. Além dos
brasileiros Clarice Lispector (1920-1977) e Jorge Amado (1912-2011), De Jesus conheceu
Pablo Neruda (1904-1975), o qual fez um poema em sua homenagem (não registrado pelas
autoras), Rubén Azocar (1901-1965), Gonzalo Rojas (1916-2011), Carlos Fuentes (19282012), Octavio Paz (1914-1998) e o próprio Alejo Carpentier (1904-1980), conforme narrado
em Muito bem, Carolina! (2007, p. 88).
Com a visitação aos bairros periféricos, nomeados “Vila Miséria” e “Vila Nylon” na
Argentina, conhecidos pelas casas pobres nomeadas de “callampa”, nos “cantegrilles” no
Uruguai, entre outras visitações urbanas latinas, percebeu que o problema da moradia não
compete somente à formação social brasileira. É nessa fase gloriosa que escreve Casa de
alvenaria, embasando com maior força o que seria “um projeto de Brasil”, a partir de uma
visão igualitária de acesso à terra. Em 18 de agosto de 1960, narra entrevista com Carlos
Freitas.
Pergunta – Carolina, o que você acha e como se sente com a transformação da sua
vida? Resposta – Eu estou alegre e agradeço a colaboração dos que auxiliou-me na
divulgação do meu livro. É meu ideal concretizado. P. – Que você acha na
campanha eleitoral? R. – Espero que o govêrno eleito colabore com o povo, porque
os nossos políticos só interessa pelo povo nas campanhas eleitorais. Depois
divorciam-se dos humildes. P. – Que você acha do govêrno de Fidel Castro? R. –
Adoro o Fidel Castro. Êle faz bem defender Cuba, Os paises tem que se
independentes. Cada um deve mandar na sua casa. P. – E se a senhora fôsse
governador, o que faria? R. – Queria dar impulso na lavoura, aproveitar as terras,
construir casas com todo confôrto e colocar os favelados. Êles trabalhavam nas
lavouras e teriam mais confôrto moral e fisico. (JESUS, 1961, p. 37-38)

Embora apresente uma visão positiva sobre um dos líderes da Revolução Cubana
(1959), é preciso afirmar que Carolina Maria de Jesus não se aliançou à bandeira nenhuma. A
sua atuação seguiu na contramão tanto dos movimentos políticos partidários quanto dos
Movimentos Negros contemporâneos. No entanto, de modo personalista, a alguns políticos,
ofereceu apoio, como é o caso de Getúlio Vargas (1882-1954), Jânio Quadros (1917-1992),
entre outros no decorrer da sua trajetória. Segundo Castro e Machado, a autora “não era de se
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adequar a expectativa ou padrão algum.” (2007, p. 76). Importa-nos, nesse caso, compreender
como o “acesso à terra” permanece como tema central da produção e persiste nos
pensamentos da autora mesmo após acesso à “sala de visitas”.
Ainda no tocante à interpretação de Alejo Carpentier, dessa tomada de consciência dos
futuros políticos e sociais, Antonio Candido, no Brasil, explana que o trabalho da geração que
se propôs a iniciar o movimento de vanguarda, chamada pelo engajamento estético-político,
fez despontar uma consciência de subdesenvolvimento local, a qual buscou trazer para a
literatura as condições estruturais da nação e as condições de vida na luta pela sobrevivência
de quem compunha o território. Os anos destacados diferenciam-se em pouca separação de
tempo. Na ótica do crítico literário brasileiro, “a consciência de desenvolvimento é posterior à
Segunda Guerra Mundial e manifestou claramente a partir dos anos de 1950. Mas desde o
decênio de 1930 tinha havido mudança de orientação, sobretudo na ficção regionalista”
(CANDIDO, 1989, p. 142).
Nessa seara vanguardista, alguns nomes merecem destaque. No campo da
historiografia brasileira: Gilberto Freyre, com Casa-Grande & Senzala (1933), Sergio
Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil (1936) e Caio Prado Junior, com Formação do
Brasil Contemporâneo (1942). Os três trouxeram inovações metodológicas e interpretativas
sobre o Brasil. Freyre, ao propor um estudo de método híbrido, expõe como se davam as
relações no âmbito privado, as quais revelavam o sustento de uma estrutura social
escravocrata de reflexos permanentes. Holanda, muito fortemente influenciado pela sociologia
alemã, apresenta os antagonismos principalmente entre tradição versus modernidade, urbano
versus rural e público versus privado. Prado Jr, difusor da filosofia marxista no Brasil, partiu
da base econômica para explicar a permanência da estrutura colonial mesmo após o logro da
independência política. Sendo assim, todos fazem uso da categoria “miscigenação” como
mote que fundamenta a obra e ampara a interpretação da diversidade étnica e sociocultural
brasileira. Essa mesma categoria serviu como forma de reconhecimento das diferentes etnias
coexistentes em solo brasileiro, as quais a historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz
Schwarcz afirma ter sido reconhecida como um verdadeiro “festival das cores”, escondendo
as profundas desigualdades com aparente valorização. (SCHWARCZ, 1993, p. 15).
Na edificação das identidades plurais, as leituras surgidas após as interpretações dos
três principais nomes citados trouxeram um tom fortemente crítico, principalmente do ponto
de vista da “harmonia racial”, que suscita o trato com a miscigenação. A autodefinição e a
definição do outro como identidade atribuída correspondem ao que Kabengele Munanga
chama de “defesa de unidade do grupo”; “proteção de territórios”; manipulações ideológicas,
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políticas e psicológicas”, entre outros (MUNANGA, 1994, p. 177-178). Com isso, o
questionamento dessa pacificidade entre grupos étnicos é a principal mudança do século XX.
Nota-se nas observações de Paulina L. Alberto em Terms of Inclusion [Termos de inclusão],
ao fazer referência à passagem “Sonha[ndo] ainda [com] a nossa... completa emancipação”,
como intelectuais negros, a exemplo de Benedito Florencio e Francisco José de Oliveira,
editores de O Baluarte, questionaram a permanência da exclusão da população negra frente às
mudanças legislativas. Questiona Paulina Alberto: “Em que sentido os brasileiros negros, e
especificamente os homens “da classe de cor”, ainda não haviam sido completamente
emancipados em 1903?” (2017, p. 43). As análises a seguir respondem à questão.

A emancipação foi incompleta em espírito, no sentido de que a maioria da
população negra continuou a ocupar posições sociais e econômicas mais baixas e a
ser excluída da vida política formal do país no começo do século XX. Para muitos
libertos que, após a abolição, procuraram largar o trabalho na lavoura, a
emancipação deixou ainda mais a desejar. Alguns migraram para grandes cidades,
nas quais encontraram emprego precário como empregados domésticos, engraxates,
entregadores, mensageiros, vendedores ambulantes, lavadores de prato, e assim por
diante. Muitos, no entanto, acabaram voltando para trabalhar nas fazendas em que
haviam sido escravos, ou nos arredores, juntando-se a um número significativo de
trabalhadores rurais livres, porém dependentes dos fazendeiros. [...] A emancipação,
nesse sentido, foi incompleta para Florencio e Oliveira na medida em que os
“dogmas” racistas que tinham sustentado a escravidão colocam dúvidas sobre a
aptidão para a cidadania de toda pessoa afrodescendente, não importando se
correspondiam às exigências jurídicas, cívicas e culturais. (ALBERTO, 2017, p. 4345)

Mais que uma autora estética e politicamente engajada, conforme trazido o perfil do
grupo de escritores do século XX por Carpentier, Carolina Maria de Jesus é em si fruto das
disparidades. Porém, persiste o mesmo questionamento abordado pelos editores de O
Baluarte, enredando as interpretações da autora em relação a sua própria existência. Em
Quarto de despejo e em Diário de Bitita isso é mais contundente, o que a torna, no mínimo,
inquieta com a sua condição no mundo. Na obra de memórias infantis, questiona: “Quando os
pretos falavam: – Nós agora estamos em liberdade. – Eu pensava: “Mas que liberdade é essa
se eles têm que correr das autoridades como se fossem culpados de crimes?” (JESUS, 2014, p.
59). O questionamento da liberdade coloca à mostra as fissuras sociais com base no chamado
“salvo-conduto” que a população branca possuía socialmente. Fazia do estado permanente de
exclusão uma marca de angústia e medo, pois “a escravidão era como uma cicatriz na alma do
negro”. (Ibidem, p. 61).
Retornando ao panorama do século XX, já no campo literário, referencia-se a primeira
geração que esteve ligada à Semana de Arte Moderna (1922), a citar os doze nomes em
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destaque: Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Graça Aranha, Ronald
de Carvalho, Guilherme de Almeida, Álvaro Moreyra, Menotti Del Picchia, Antônio de
Alcântara Machado, Sérgio Millet, Raul Bopp e Di Cavalcante. Duas mulheres
contemporâneas ao período são referenciadas: Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, ambas na
pintura. Na literatura, a mulher que recebeu relativo reconhecimento posterior foi Patrícia
Rehder Galvão, conhecida como Pagu, embora não tenha participado do evento. Além das
três mulheres citadas, Elsie Pinheiro Lessa, jornalista e cronista brasileira, e Eugênia Álvaro
Moreyra, jornalista e diretora de teatro. Diante disso, até os dias atuais um nome também
pouco conhecido nos estudos modernistas ligado à geração citada é a escritora e intelectual
negra Ruth Guimarães, autora de Água funda (1946). Vale destacar que embora não seja a
primeira escritora negra brasileira, ela foi a personalidade negra feminina que conseguiu
alcançar projeção nacional no cenário artístico contemporâneo à época.
No caso da primeira geração modernista, é esse o grupo responsável pela mudança de
perspectiva no trabalho artístico nacional a partir do início do século XX. Depois, sonâncias
das propostas colocadas na realização da Semana de Arte Moderna ecoaram de distintas
formas. Raul Boop defende que essa:
reação modernista de 1922 desviou-se das formas habituais da expressão.
Aproveitou alguns fragmentos folclóricos, com usos de falas rurais. Construiu
versos de armações modernas, com aparências nacionalistas. Alguns anos depois, a
Antropofagia retomou a ofensiva, com um forte sentido brasileiro. [...] Oswald de
Andrade [...] estava na linha de frente, abrindo o caminho. (BOOP, 2012, p. 126127)

Os pioneiros e pioneiras modernistas compunham um grupo seleto que sabia quais
objetivos alcançar. A maior de todas as intenções era a renovação do panorama artístico com
o projeto de Antropofagia Cultural frente às mudanças socioeconômicas do período. A
adaptação das influências culturais vindas de fora por meio do diálogo estabelecido com a
diversidade cultural brasileira é a tradução do manifesto. O termo criado por Oswald de
Andrade sintetiza a proposta em publicação de 1928.
Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. [...]
Tupi or not tupi that is the question. Contra todas as quatequeses. E contra a mãe dos
Gracos. [...] Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa. A
unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós a Europa não
teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. (ANDRADE, 1990, p.
47-48)
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Andrade desencadeia uma série de causas pelas quais o manifesto opunha-se. As
argumentações justificam a independência nacional mantida pelas comunidades indígenas que
aqui viviam em contraste ao império português e a frágil independência legislada em 1822, tal
como o poeta Mário de Andrade fez referência em “O poema come amendoim”, ao utilizar a
expressão “república temporã”. Em Oswald de Andrade, podemos perceber a súmula da
autonomia e independência indígena concebida como etnia originária brasileira. Do ponto de
vista do trabalho com a linguagem, as modificações aconteceram de forma concomitante às
inovações estético-políticas. Para Cassiano Ricardo, na releitura de Boop, a conquista do
verso livre não superou o verso polimétrico. Houve, no entanto, a inserção do subconsciente
ligado ao surrealismo, a libertação do ritmo não mais dependente da métrica e a recriação de
um novo léxico que findou a elaboração de um dialeto repleto de lirismo. (BOOP, 2012, p.
56). Essas inovações como reflexos acabaram repercutindo nas duas posteriores gerações
modernistas que seguem de 1930 a 1980.
Diante disso, embora o panorama da historiografia literária do século XX apresentasse
o que havia de mais vanguardista teoricamente, não cumpria por completo as emergências
nacionais. A permanência no cânone de um grupo privilegiado de prestígio político não
rompeu a herança colonial ainda vigente. Em contraposição a esse projeto antropofágico que
apresenta lacunas consideráveis, o contemporâneo poeta Sérgio Vaz, em um manifesto crítico
similar, reveste as propostas oswaldianas pelo olhar da periferia ou, como ele faz alusão, de
uma “literatura das ruas”. Versa o poeta: “A periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor./
Dos becos e vielas há de vir a voz que grita contra o silêncio que nos pune./ [...] A arte que
liberta não pode vir da mão que escraviza./ [...] É preciso sugar da arte um novo tipo de
artista: o artista-cidadão.” (VAZ, 2011, p. 50-51). Com isso, inserida nessa relação
intertextual, as palavras do poeta deixam à mostra os limites existentes entre o que propunha
ser uma literatura de cunho nacional e as demandas sociais do Brasil. Não é pretendida
alimentar a posição narrativa que conta o outro, mas criar condições possíveis para melhor
preparar os sujeitos marginalizados com a finalidade de poder escrever a própria história. A
leitura contemporânea de Vaz que traz o “artista-cidadão”, direciona-nos de imediato à figura
de Carolina Maria de Jesus, que surge como um grito em meio ao mar de misérias, porém
com uma carga fortemente poética.
Concomitante a esse surgimento em 1960, como a publicação de Quarto de despejo,
conforme referido introdutoriamente, o panorama literário nacional, influenciado pelas lições
deixadas pela Geração de 1920, volta-se para a prosa urbana como uma espécie de contra
diálogo aos lemas progressistas divulgados nacionalmente. A propaganda de um país
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unificado e globalizado, cada vem mais evidente no mapa das grandes potências, é
questionada a partir da fragmentação de experiências perdidas. Sobressalta, nesse emaranhado
de contrastes, o traço intimista, numa volta para si, traduz o sujeito frustrado nessa nova fase.
Por outro lado, ainda está evidente os regionalismos que desde o início do período romântico
lança luz às produções que compunham a Literatura Brasileira. Ainda na ótica das biógrafas
de De Jesus, Castro e Machado, em concomitância com o período histórico referido:
A vida de Carolina [com a publicação de Quarto de despejo] entra num ritmo
alucinante de convites, aplausos e triunfos. O mesmo ritmo alucinante imperava no
país. Brasília havia sido inaugurada no dia 21 de abril daquele ano. A “era JK”
chegava ao fim, mas trouxera progresso e modernização. Foram anos de democracia
plena, desenvolvimento e efervescência cultural. Em todos os domínios havia
criatividade e êxito. A bossa nova transpunha as fronteiras nacionais e fazia sucesso
nos Estados Unidos e na Europa. A literatura brasileira atingia fase de grande
inventividade e se voltava para os problemas sociais e regionais. Grande sertão:
veredas, de Guimarães Rosa, publicado em 1956, explorava a polissemia da
linguagem e evocava as pessoas simples do sertão. No mesmo ano, João Cabral de
Melo Neto expunha as agruras do Nordeste em Morte e vida Severina. Em 1958
haviam surgido Gabriela cravo e canela, de Jorge Amado, e a peça de
Gianfrancesco Guarnieri, Eles não usam black-tie. O cinema novo despontava.
(CASTRO; MACHADO, 2007, p. 70)

Embora as autoras defendam que o período de ascensão de Carolina Maria de Jesus
vai de encontro com uma fase de “plena democracia”, há um descompasso do ponto de vista
da “liberdade” não atendida pelo Estado frente à população da favela. Sem nenhum poder de
escolha, a ação de despejo fez com que as pessoas mais pobres fossem cada vez mais
afastadas do centro devido ao modelo desenvolvimentista urbano que implodiu nessa mesma
fase. O ritmo frenético, no entanto, condiz com o contexto, refletido, inclusive, na própria
escrita caroliniana, principalmente no primeiro diário de publicação, conforme analisaremos
a seguir. Ainda no tocante às características da produção literária nacional, uma vez tratado
aqui a historiografia literária do século XX, Nelson Werneck Sodré chama atenção para o
legado da Geração de 1920 para as próximas gerações, ainda que feitas ressalvas ao que ele
chama de “vaidade espevitada”. (SODRÉ, 1938, p. 233).
O que houve de particular e peculiar, no Brasil, foi o espetáculo ter sido emprezado
por alguns em detrimento da maioria; o movimento moderno se constituiu em
monopólio de poucos [...] Havia talento e mediocridade, tudo de mistura. Havia
poetas e poetas. O tempo foi filtrando, filtrando, e ficou o que merecia ficar, aquilo
que, com modernismo ou sem modernismo, subsistiria, porque tem substancia e
inteligência. [...] O impulso do movimento moderno, porém, está longe de ter sido
uma agitação estéril; propagandeou-se e prestou serviços inestimáveis. Varreu a
athmosfera literária do Brasil. (SODRÉ, 1938, p. 233-234)
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Percebemos como o século passado nos apresentou um quadro híbrido de influências,
cuja modernização industrial local e avanço da globalização na expansão do capital
estrangeiro permitiram recepcionar novas interpretações. Como referido, a geração de 1920
deu os primeiros passos que culminariam em uma longa caminhada. Com retorno à lista dos
doze nomes citados inicialmente junto às três mulheres modernistas – Pagu, Elsie Lessa e
Ruth Guimarães – ao lado dos nomes referentes à segunda e terceira geração, comprova-se
como a visibilidade dada aos homens acontece em maior escala. Além disso, como a tez da
pele é um critério preponderante na avaliação da produção, dado a presença predominante de
escritores brancos. Cuti analisa esse fato apontando como o artifício da linguagem esteve a
serviço da ideologia dominante na busca pela imposição de um modelo de sociedade distante
da realidade brasileira. Notemos as análises:
Por todo o período da escravidão no Brasil e no mundo, a expressão do escravizado
ficou tolhida. Aliás, calar o outro é uma das táticas para dominá-lo. A violência
colonial serviu para impor limites à expressão dos escravizados. Esse silêncio
impositivo atravessa o tempo, naturaliza-se. A feição do racismo à brasileira se
pauta por silenciar os discriminados. Essa ideologia vai se imiscuir também na
avaliação da arte. (CUTI, 2010, p. 58)

Em relação à geração modernista do início do século XX, Raul Boop apresenta o
quadro social paulista desses intelectuais e como se deu o processo de amadurecimento do
engajamento estético-político do grupo que compunha uma seleta elite paulista.
Havia em São Paulo, uma pequena elite culta, que ia e vinha todos os anos da
Europa. Uma seminobreza rural, com longas tradições de família, florescia à base do
café. Eram tempos tranquilos e de fartura plena. Latifúndios opulentos. Cafezais a se
perderem de vista. O reduzido grupo de pessoas [...] ouviam os diálogos de um
mundo em plena transformação. Em contato com artistas de vanguarda, procuravam
conhecer as várias modalidades da pintura moderna e suas sutilezas técnicas. De
volta a São Paulo, traziam consigo peças adquiridas, de pinturas figurativas ou de
correntes abstracionistas. E explicavam aos amigos os princípios básicos desses
movimentos. (BOOP, 2012, p. 29)

O contexto em síntese apresentado expõe as condições estruturais do sudeste do Brasil
em dupla face, estendida, também, até a Geração de 1950. Se por um lado havia o latifúndio e
a existência de um grupo de prestígio socioeconômico que agregava valor cultural, para uma
outra parcela existiam maiores barreiras para ter acesso aos bens materiais e imateriais.
Evidentemente, para Carolina Maria de Jesus, já nos idos de 1950, depois de tentar por muitas
vezes a publicação de textos avulsos em editoras, jornais locais e internacionais, restava o
segundo grupo e, com isso, o anonimato (FARIAS, 2017, p. 118).
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subdesenvolvimento nacional, trazida para as reflexões, apresenta limites do ponto de vista do
lugar de fala, passando a ser o espaço de produção literária um campo que assume a distinção
do lugar epistemológico. Embora ambos estejam separados, não significa dizer que existe
uma dicotomia entre os termos. Eles podem se cruzar em situações que o agente excluído em
suas múltiplas facetas narra cientificamente a experiência de exclusão. Esses vários aspectos
particulares podem ser compreendidos por meio da intersecção existente entre a questão de
classe, raça, gênero e sexualidade. É no linear dessas pontes e do tecido social feito pelas
relações em conflitos que se situa a construção das identidades.
Nesse sentido, podemos afirmar que há uma junção entre esses dois lugares, o de fala
e o epistêmico, nos escritos de Angela Davis e Lélia Gonzalez, quanto às particularidades
gênero e raça, ambas são mulheres negras e narram a condição histórica subalterna da
população negra comparada à população branca. De semelhante modo nos escritos de Graça
Graúna e Eliane Potiguara, por serem mulheres indígenas e versarem a partir do eu-lírico
indígena as vivências de satisfações e angústias pessoais na contemporaneidade, entre outros
exemplos.
Para melhor elucidar a questão posta, vejamos a temática da fome trazida na criação
poética de Manuel Bandeira em “O bicho” (1947), na prosa de Rachel de Queiroz em O
Quinze (1930) e em dois recortes de Quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Os
seguintes versos de Bandeira – “Vi ontem um bicho/ Na imundície do pátio/ Catando comida
entre os detritos. [...] O bicho não era um cão,/ Não era um gato,/ Não era um rato./ O bicho,
meu Deus, era um homem.” (BANDEIRA, 1999, p. 201) – trazem a personagem que sente
fome como o outro. O eu-lírico, nesse caso, observa quem vasculha o lixo à procura de
comida. De semelhante forma, na seguinte passagem de Queiroz ao narrar a fome sentida
pelos retirantes – “De tarde, quando caminhavam com muita fome, tinham passado por uma
roça abandonada, com um pau de maniva aqui, outro além, ainda enterrados no chão.”
(QUEIROZ, 2016, p. 58) – mais uma vez a ficção nos apresenta uma narrativa que revela o
outro que sente fome. Já em Quarto de despejo são muitas as passagens que retomam a
vivência da fome. Essa experiência é narrada a partir da aflição de quem a sente e da angústia
de assistir aos filhos padecerem da mesma situação. Embora trabalhe um tema recorrente na
produção literária modernista da segunda fase, ela instaura a mudança de perspectiva no trato
com a ficcionalização dos problemas reais que conferem à cena urbana paulista. Atentemos:
“Eu que antes de comer via o céu, as arvores, as aves tudo amarelo, depois que comi tudo
normalizou-se aos meus olhos.” (JESUS, 2014, p. 44); “Passei o dia chingando os políticos,
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porque eu também quando não tenho nada para dar aos meus filhos fico quase louca” (Ibidem,
p. 63).
Diante dos exemplos trazidos, podemos notar a diferença marcante do ponto de vista
do lugar que narra. O eu-lírico do poema de Manuel Bandeira e o narrador da prosa de Rachel
de Queiroz animalizam e observam o homem e a família, que representam o outro a sentir
fome, enquanto a narrativa de Carolina Maria de Jesus parte de quem a sente como
personagem projetada no uso da linguagem. Nessa perspectiva, o trabalho narrativo oferecido
à fome como tema central emerge da pessoalidade e da subjetividade. A riqueza de detalhes
pode ser percebida quando, ao tratar de um problema de ordem material, a escritora oferece
cor: a fome é amarela (JESUS, 2014, p. 44).
Embora a literatura permita a transmutação de experiências, tanto pela capacidade de
fazer-nos ter as sensações de outros personagens quanto por permitir-nos criar novas, o plano
da técnica de caracterização do elemento narrativo parte da verossimilhança e da unidade
construída pelo autor ou autora na composição do trabalho. Ambas criações artístico-literárias
reconhecidas pelo cânone – Manuel Bandeira e Rachel de Queiroz – trazem como trama uma
necessidade comum a quem lê. Todavia, as formas representadas recebem um tratamento
diferente dado a vivência com a privação de alimentos em Carolina Maria de Jesus.
Com retorno às reflexões sobre o lugar de fala e o lugar epistêmico, para a filósofa
brasileira Djamila Ribeiro, a segunda categoria esteve por muitos anos retida aos grupos
dominantes, pois a ciência só era validada quando escrita por mãos brancas. Em sua maior
parte, por mãos de homens brancos, os quais ocuparam exclusivamente a autoria reconhecida
da produção científica nacional e internacional do passado. Ela apresenta a defesa:
Quem possui o privilégio social, possui o privilégio epistêmico, uma vez que o
modelo valorizado e universal da ciência é branco. A consequência dessa
hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica
conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do que seria
conhecimento válido, estruturando-o como dominante e assim inviabilizando outras
experiências do conhecimento. (RIBEIRO, 2017, p. 24-25)

Tanto para Djamila Ribeiro quanto para Gayatri Spivak, a subversão dos valores
colocados pelo modelo eurocêntrico é o grande desafio. A mudança de ótica é reconhecida
enquanto cena construída historicamente por diferentes agentes. A criação de condições para
representação e autorrepresentação é a principal das etapas. Essa orientação segue no sentido
da descolonização ideológica e do cuidado com os limites do eu e do outro.
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Na estreita zona em que se situam as diferenças entre os dois termos, o lugar de fala
apresenta um conceito que merece atenção, pois ele está nas narrativas expressas como forma
de compreensão pessoal e social no decurso das vivências adquiridas. A experiência social de
cada pessoa é única. É possível dizer que vivenciamos a vida de diferentes formas. Todavia,
indicadores sociais determinam como elas serão construídas. Esses indicadores podem ser
lidos pela classe social que ocupa, pela cor da pele que possui, pelo gênero de nascimento ou
de identificação, pela vertente religiosa que segue, entre tantos outros traços que nos formam
social e culturalmente. Podemos, portanto, dizer que há diversos lugares. Não é somente a
escrita de autoria negra, por exemplo, que apresenta um lugar particular. Por sua vez, a
classificação como “sujeito subalterno”, de Spivak (2010), recai sobre as variantes vivências
de opressão. Embora variantes, existem trajetos semelhantes de grupos sociais, cuja
manifestação particular revela condições mais amplas em determinados contextos.
Em face do exposto, “sujeito subalterno” dá-se a partir da forma como é feita a divisão
do trabalho e da experiência de exclusão diante dos demais grupos. É o deslocamento uma das
categorias de análise. A criação de espaços para autorrepresentação é uma ação emergente,
pois a busca pela autonomia se faz necessária. Nota-se como nesse caso os relatos de De Jesus
trazidos inicialmente, posto a insistência em permanecer escrevendo, é uma ação de
autorrepresentação que busca se impor no contexto literário nacional. Desse modo, uma ação
engajada. Destaca-se que o “engajamento”, chamado à atenção aqui, não está para o
engajamento-estético e político conforme trazido o perfil dos modernistas, mas de um
empenho pessoal de registrar a própria vida. Concomitante a isso, identificamos como os
versos do poeta Sérgio Vaz supracitados reforçam a importância de compreendermos o lugar
de fala no considerado “poeta-cidadão”, pois o alargamento das possibilidades de leitura dos
Brasis se faz efetivo a partir da apreensão dessas micronarrativas.
José Carlos Sebe Bom Meihy e Robert M. Levine, ao historicizar o fenômeno da
escrita caroliniana, afirmam, no entanto, que as formas representadas, como “mulher
favelada”, apresentam mutações identitárias, pois embora ocupasse essa posição, negava
semelhanças com a população que dividiu ambiente de morada por mais de dez anos.
Segundo os historiadores, são interpretações gerais presentes nas contradições do próprio
senso comum.
Carolina lamentava-se da realidade da favela afirmando que não saberia dizer o
quanto as pessoas se preocupavam com o assunto; por outro lado, tudo era agravado
pelos moradores da favela, que eram totalmente “sem cultura”. Para ela uma pessoa
instruída não seria bêbada, desempregada, e não se sujeitaria a viver em barracos.
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[...] A vida do mundo descrita no Quarto quis apenas traduzir isso: luta pessoal.
(MEIHY; LEVINE, 1994, p. 40)

Tal como fora exemplificado pela passagem inicialmente trazida, sobre o conceito de
cultura na visão de Carolina Maria de Jesus, as análises trazidas por Meihy e Levine exibem o
distanciamento da escritora frente aos hábitos comuns da vizinhança em Sacramento, na
infância e na favela do Canindé em São Paulo na vida adulta. Diante das alteridades, a autora
se percebe diferente, podendo, a partir dessa percepção, construir a sua individualidade. Para a
crítica pós-colonial de Gayatri Spivak, a interpretação heterogênea dessa categoria, que pode
ser compreendida como “subalterna”, fende as concepções que julgam a existência de um
sujeito coletivo rígido e homogêneo. Todavia, a construção identitária é reconhecida como
parte de uma coletividade e a autonomia narrativa de poder falar por si é um princípio
emancipador. Nas palavras da filósofa “a teoria é um revezamento da prática [...] e os
oprimidos podem saber e falar por si mesmos.” (SPIVAK, 2010, p. 44).
Ainda em relação à questão da identidade negra, erguer novas formas
autorrepresentativas em um país altamente racista, pelos argumentos tecidos acima, significa
sofrer influências de séculos de subjugação ideológica. Assim, Nilma Lino Gomes afirma:
“construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, ensina aos
negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo é um desafio
enfrentado pelos negros e pelas negras brasileiros(as).” (GOMES, 2012, p. 43). Além disso,
por parte do reconhecimento da crítica, a aceitação da produção de autoria negra se prolonga
ainda mais, a citar Wilson Martins e Marilene Felinto. Ambos julgaram sem valor literário as
narrativas da escritora, o primeiro chegando, até mesmo, a questionar a autoria (CASTRO;
MACHADO, 2007, p. 124).
Por esse viés, a viabilidade de projeção discursiva e de reconhecimento gera
resistência às determinadas narrativas. É por essa razão que por muito tempo existiu uma
projeção social artística distante da realidade. Com retorno às reflexões de Boop:
Os que estudam, em grandes linhas, a nossa história literária dentro dos respectivos
períodos assinala a falta de identificação das letras com as condições sociais
existentes. Em séculos que se seguiram ao Descobrimento, o espírito da metrópole,
com uma tirania purista, dominava as parcas elites do país. Cultivava-se língua de
além-mar, num normatismo rígido. Refundia-se o material usado, no propósito de
procurar semelhanças com a literatura lusa. [...] Não havia um diálogo direto com o
nosso ambiente. Por isso estivemos sempre desacertados das conjunturas sociais.
Fomos épicos numa fase da vida colonial, em que não havia nada épico a se exaltar.
(BOOP, 2012, p. 125)
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Com semelhante perspectiva, Cândido de Oliveira argumenta: “No panorama da
Literatura Brasileira vamos encontrar vários momentos que se consubstanciaram como
reflexos das mutações externas. As nossas fases literárias são ecos – primeiro das letras lusas,
depois, quase sempre, das francesas.” (OLIVEIRA, 1968, p. 20). No descompasso desse
ritmo, as vivências trazidas por Carolina Maria de Jesus para a Literatura Brasileira, inversa e
distante do quadro apresentado pelas gerações vanguardistas, apresentaram a contrariedade
dos lemas de progresso pela injeção estrangeira, tanto de gente (como força de trabalho)
quanto pelas influências artísticas, a partir das suas próprias condições materiais de vida, sem
deixar, no entanto, de apresentar consciência dentro da sua realidade, da responsabilidade
social como escritora, pois, segundo ela, “Os políticos sabem que eu sou poetisa. E que o
poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido.” (JESUS, 2014, p. 39).
1.2 Reescrevendo o passado: a literatura afro-brasileira
– É pena você ser preta.
Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra, e o meu
cabelo rustico. [...] Se é que existe reencarnações, eu quero
voltar sempre preta.
(JESUS, 2014, p. 64)
Dizer-se negro e posicionar-se como tal no âmbito do texto é
importante no contexto da literatura brasileira.
(CUTI, 2010, p. 71)

A análise sobre a presença da autoria negra na constituição da Literatura Brasileira é
um campo complexo na crítica. Tocar em questões que buscam refletir o aparecimento, tanto
do ponto de vista da autoria quanto de temáticas relacionadas às identidades negras, sem se
defrontar com as ausências produzidas pelas diferentes formas de silenciamento e/ou com as
cargas pejorativas por anos empregadas, significa vendar os olhos diante do racismo. Ser
“negro” ou ser “afro-brasileiro” embora pareçam simples sinônimos, são formas de
identificação que resgatam diferentes maneiras de compreensão sobre usos e sentidos
particulares e coletivos históricos. O fato de existir essa ambivalência, carregada de
divergências teóricas, traduz o que o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes referiu ao
narrar que a autoafirmação negra significa a autonegação (1972, p. 15), tal como vimos nas
palavras de Nilma Lino Gomes (2012).
As palavras de Cuti, utilizadas como epígrafe, corroboram com a alegação que a
autoafirmação também significa um ato de coragem. Por ser uma forma de exposição em uma
sociedade estratificada racialmente, tanto quem escreve quanto a produção, ambos estão
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suscetíveis aos pareceres negativos sucedidos por uma crítica ainda carregada de heranças
coloniais. Em sentido inverso, para Zilá Bernd, em Introdução à Literatura Negra, a
identificação quanto ao ser negro ou negra, na escrita, não é analisada pela tez da pele da
autoria, mas pelo eu enunciador. Essa, segundo a pesquisadora, é a principal fonte indicadora
que revela se é ou se quer ser negro. Tal afirmativa ancora-se na existência de escritas de
autores que, mesmo a cor da pele indicando a “negridade”, não se fez presente no texto como
enunciador negro, a exemplo de Castro Alves, que trabalha o personagem escravizado como o
outro.
A estratégia do discurso, levada como meio capaz de criar identidades na composição
literária, recebe um tratamento estético e temático importante, principalmente no que diz
respeito às experiências históricas que pretende imprimir. A legitimidade de uma escrita
negra, embora a rotulação seja uma forma de compressão, dá-se pela ruptura representativa de
um mundo antes criado pela ótica branca e eurocêntrica. A articulação dos elementos textuais
acontece de modo a apresentar uma linguagem carregada de simbologias da memória coletiva
negra por anos negada.
Como uma ação de criação de representações, Zilá Bernd lê o exercício a partir da
contribuição teórica de Gilles Deleuze e Félix Guattari no tocante aos conceitos
“territorialização”, “desterritorialização” e “reterritorialização” encontrados em Kafka: por
uma literatura menor (1975). A recomposição dos elementos simbólicos é interpretada de
modo positivo, pois a retribuição dos territórios, tirados sob severas penas, faz emergir novos
sistemas simbólicos. Segundo Bernd, “os mecanismos que regem a construção do discurso
literário negro correspondem ao que Deleuze e Guattari chamam de reapropriação de
territórios culturais perdidos, vinculando-se a noção de território.” (BERND, 1988, p. 23).
Em outras palavras, conceder novos territórios e fazer o resgate de modo positivo da cultura
afro-brasileira na escrita literária significa travar a prática da reescritura. Esse exercício de
reescrever passa pela “crise da consciência do sujeito negro”, que significa a revolta da
condição subalterna à luta pela expansão libertária, passando pelo crivo da tessitura poética.
Busca-se o “sentido da libertação [...] exclusiva da condição negra, considerada asfixiante,
rumando para a conquista de uma condição humana.” (Ibidem, p. 37).
Diante disso, como não dizer que Carolina Maria de Jesus enxergava na literatura uma
forma de libertação tanto no sentido material quanto imaterial? A condição humana resgatada
por meio da literatura atravessa o cenário de escassez vivido, bem como de carência
representativa de uma produção reconhecidamente branca repleta de personagens distantes da
realidade da escritora e, portanto, alheio à aquarela étnica e social brasileira. A “poetisa preta”
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narra: “Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo
cor de ouro que reluz na luz do sol. [...] É preciso criar este ambiente de fantasia, para
esquecer que estou na favela. As horas que estou feliz é quando estou residindo nos castelos
imaginários.” (2014, p. 59-60). A passagem trazida exprime a alegria sentida ao fazer do
espaço literário um lugar da imaginação e do prazer. O tom romântico oferecido ao espaço
por meio da menção “castelo cor de ouro” recorre às narrativas tradicionais ocidentais
infantis, cuja composição étnica das personagens, principalmente das mulheres, é feita por
princesas e rainhas brancas com desfecho feliz. O estado humano alcançado dá-se no âmbito
da escrita já que a realidade vivida, de carência e de combate ao racismo, remove qualquer
condição minimamente humana.
No caso do diário Quarto de despejo, além da autoria negra, o plano da enunciação
apresenta o eu negro que é, não somente como se quer. A recomposição da realidade é feita
por um eu feminino negro. Já em Pedaços da fome, vemos a inversão dessa voz narrativa. O
universo representado, nesse segundo caso, é branco e a experiência tecida no enredo busca se
afastar por completo da negritude2. Na linha desse posicionamento de Zilá Bernd, Sirlene
Barbosa corrobora afirmando que, para a literatura negra, “as condições às quais os negros se
veem obrigados a passar só podem ser validadas se o narrador for, de fato, um negro
(independente de o escritor ser de outra raça ou condição social).” (BARBOSA, 2016, p. 125).
O tema negro sempre esteve presente na literatura brasileira, embora quase sempre
de forma estereotipada. Se essa temática pode remontar ao período colonial, com
Gregório de Matos, passando pelo romantismo, com Castro Alves, e chegando aos
dias de hoje, com Jorge Amado e muitos outros, que fator será o determinante da
fissura a partir da qual se pode falar em literatura negra e não mais apenas em
temática do negro e da escravidão? [...] O sujeito-de-enunciação é sempre idêntico
ao autor de um documento real, logo o sujeito-de-enunciação lírico deve ser idêntico
ao poeta, enquanto tal (não enquanto indivíduo do mundo real). (BERND, 1988 p.
48-49)

Por essa ótica, poderíamos, portanto, considerar literatura negra os textos literários que
trabalham tematicamente a negritude por meio de um narrador que se quer negro. A visão de
mundo criada esteticamente não se relaciona de forma dependente com a autoria, já que o
texto literário permite essa transposição identitária. A possibilidade de sentir a experiência do
outro e propor uma nova criação é válida para Bernd. Essa classificação vai apresentar a forte

2

O termo “Negritude” utilizado no decorrer do trabalho está associado à nova simbologia que cinge a palavra
“negro”, feita por meio do trabalho coletivo de gerações de escritores e escritoras negras de modo positivo.
Conforme adverte José Carlos Gomes da Silva (2008), esse é um conceito polissêmico que tem como
principiante de uma definição reconhecida o poeta antilhano, radicado na França, Aimé Cesáire (1913-2008).
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presença de um coeficiente de “desterritorialização”, a predominância do posicionamento
político e a emergência da enunciação coletiva e revolucionária. (BERND, 1988, p. 42).
Na contramão dessa posição, em Literatura negro-brasileira, Cuti afirma a
necessidade da autoria negra como traço legitimador dessa classificação dentro da formação
da Literatura Brasileira. Para ele, “a literatura, além de técnica, exige energia vivencial.”
(CUTI, 2010, p. 94). Destarte, a literatura negro-brasileira vai mostrar um atraso em termos de
publicação em comparação com a produção literária de autoria branca devido aos bloqueios
de acesso à alfabetização e aos recursos necessários para formação do sistema literário.
Quando conquistada, do ponto de vista individual, essa escrita vai emergir de um cenário
envolto na cultura de base oral. Além disso, cercada de uma carga de revolta coletiva que
ofereceu à construção poética um eu que se funde em nós em tom de reivindicação às
condições impostas e à objeção histórica sofrida. Todavia, assim como Zilá Bernd (1988) e
Eduardo de Assis Duarte (2005), Cuti considera Luiz Gama com Primeiras Trovas Burlescas
de Getulino (1859) e Maria Firmina dos Reis com Úrsula (1859) inauguradores dessa
literatura (Ibidem, p. 63).
A provocação teórica de Cuti aliada ao tratamento sobre as relações raciais cotidianas
suscita a diferença entre “literatura negro-brasileira” e a “literatura afro-brasileira”. A
preferência pela primeira identificação é realizada por meio de uma leitura que busca
reconhecer as diferenças entre as vivências em solo africano, em suas diferentes
nacionalidades, e as vivências em solo brasileiro. No entanto, como indica a exigência da
autoria e do discurso enunciativo, ambos negros, há uma restrição da produção que não traz
para o universo representado questões relacionadas à negritude. Se assim considerarmos,
estaria fora dessa seara o romance Pedaços da fome que, conforme mencionado, não se quer
negro, tampouco traz para o plano da enunciação vivências negras. Na obra de De Jesus de
1963, todos os personagens-protagonistas são brancos.
Atrelar a literatura negro-brasileira à literatura africana teria um efeito de referendar
o não questionamento da realidade brasileira por esta última. A literatura africana
não combate o racismo brasileiro. E não se assume como negra. [...] Essa negação
das singularidades nacionais enfatiza ainda a dominação global, com roupagem de
um novo tráfico, agora de livros. (CUTI, 2010, p. 36)

A tentativa de apagamento das singularidades suscitadas pelo autor a partir da
classificação “afro-brasileira”, na citação trazida, recorre à crítica da uniformização das
identidades. Por carregar uma bagagem polissêmica, a palavra “negro” tem um peso
considerável em termos de classificação devido, também, à tez da pele e as consequências
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sociais trazidas a partir dela. Por essa razão, a importância de identificar “literatura negrobrasileira”, já que possui autoria de um “indivíduo de pele escura, e, portanto, daquele que
sofre diretamente as consequências da discriminação.” (CUTI, 2010, p. 39). Nesse sentido, o
lugar de fala negro é certificado por Cuti pelas diferenças com o “lugar socioideológico” que
ocupa a comunidade branca. Ambas classificações são vistas como singularidades que
compõem o conjunto da produção artístico-literária nacional, já que por muitas vezes a
literatura de autoria negra foi vista como particularidade de uma generalidade branca.
Diante disso, a revisão crítica a respeito da contribuição negra na formação do Brasil,
em termos culturais, é substituída pelo reconhecimento de atuação direta. Não tínhamos uma
nação branca cuja presença negra surgiu como fonte colaboradora ou pequena variante.
Contrariamente, a formação cultural surgiu concomitante às diversas influências que
coabitavam de modo que, segundo Cuti, as formas de dominação ideológica fizeram com que
houvesse, com o uso do termo “afro-brasileiro”, um esgotamento crítico das relações raciais
brasileiras. Para o autor, a identificação negra é uma ação que principia a luta antirracista.
Assim, o chamado projeto de “engenharia ideológica” teve como objetivo “esvaziar o sentido
das lutas da população negra no Brasil, sobretudo o seu principal fator: a identidade, este
querer-se negro, este assumir-se negro, este gostar-se negro.” (CUTI, 2010, p. 43).
Ao assentir a proposição de Cuti, Conceição Evaristo, escritora e pesquisadora negra
contemporânea que mantém Carolina Maria de Jesus como referência, reconhece a “literatura
negro-brasileira” e a singularidade da autoria feminina dentro dessa categorização. Todavia,
exposta as possibilidades de leitura sobre os termos, ela utiliza como sinônimo a expressão
“afro-brasileira”. Evaristo relata: “a partir do exercício de pensar a minha própria escrita,
venho afirmando não só a existência de uma literatura afro-brasileira, também a presença de
uma vertente negra feminina.” (EVARISTO, 2009, p. 18). Na interface das categorias, a
autoria negra feminina trazida a partir da escrita caroliniana desafia duplamente a instituição
masculina e branca, conforme segue continuação das reflexões.
O que se torna interessante para discutir sobre a escrita de Carolina Maria é o desejo
de escrever vivido por uma mulher negra e favelada. O desejo, a crença e a luta pelo
direito de ser reconhecida como escritora, enquanto tentava fazer da pobreza, do
lixo, algo narrável. Quando uma mulher como Carolina Maria de Jesus crê e inventa
para si uma posição de escritora, ela já rompe com um lugar anteriormente definido
como sendo o dela, o da subalternidade que já se institui como audacioso
movimento. (EVARISTO, 2009, p. 28)

Eduardo de Assis Duarte, nos ensaios que compõe Literatura, política, identidades,
faz uso dos termos “literatura afro-brasileira”/“literatura afro-descendente”. Para o autor, a
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falta de interesse com relação a esse corpus, especialmente sob o ponto de vista do mercado
editorial e da formação das grades curriculares no ensino brasileiro, é prova de que as
heranças coloniais subjugaram a importância dessas narrativas, deixando “intacto o processo
de obliteração que deixa no limbo de nossa história literária a prosa e a poesia de inúmeros
autores afro-brasileiros do passado.” (DUARTE, 2005, p. 115). Justifica que, mesmo após o
fenômeno mundial do início do século XX, com o Movimento Negrismo 3, as consequências
deixadas são impactantes devido à tentativa de coibição e apagamento de grandes referências
negras na constituição da literatura nacional.
Sob o prisma da emergência dessas vozes, incluídas das mulheres negras escritoras, a
contrariedade de uma história universal contada por meio da visão hegeniana 4, a qual o
idealismo alemão de Georg Hegel não permitiu reconhecer a África, desponta como uma
reescrita de um mundo que merece ser interpretado sem hiatos. Desse modo, a lição antihegeliana, fruto de uma crise do eixo teórico-metodológico, é feita contra a visão de que não
se podia pensar traços civilizatórios nas comunidades africanas, bem como nas comunidades
negras em diáspora. No cerne do debate, atentemos para as memórias de infância da “poetisa
preta” em Diário de Bitita: “Quem procurou o preto? Se foi o branco quem procurou o preto,
ele não tem o direito de reclamar. O negro não invadiu as suas terras, foram eles que
invadiram as terras dos negros” (JESUS, 2014, p. 62-63).
Lida a escravidão como uma cicatriz na alma da população negra brasileira, a escritora
desfia a história do Brasil a partir do próprio lugar de fala, revelando as disparidades
sociorraciais na perspectiva do eu da enunciação (mulher negra). Embora cumpra a autoria a
partir da análise da tez da pele, exigido pela teorização de Cuti e Eduardo de Assis Duarte,
esse posicionamento, de acordo com o segundo autor, põe em risco a interpretação possível
sobre os hibridismos que permeiam tanto o trabalho estético da literatura quanto as
identidades culturais. Além, notadamente, da crítica à concepção de Bernd, é no seio desse
embate argumentativo, todavia, que ambos se distanciam.
Acrescente-se nossa constituição híbrida de povo miscigenado, em que linhas e
fronteiras de cor perdem muitas vezes qualquer eficácia. As relações inter-raciais e

3

Nesse caso, “Negrismo” ou “Negritude”, como movimentos, estão relacionados às manifestações literárias que
envolvem o universo negro pela perspectiva da autoria branca. Citado Jorge Schwartz e Oswaldo de Camargo,
Eduardo de Assis Duarte (2013) chama a atenção para as aproximações com o “indianismo” do Romantismo
Brasileiro bem como para a produção hispano-americana que alimentou a ação de narrar o outro, este tratado
como elemento folclórico.
4
Irlemar Chiampi explica o que significa a “visão hegeliana”: “entre 1822 e 1831, Hegel colocou a África fora
do seu conceito de História Universal. [...] Enquanto a América – sobretudo a latina e indígena – era colocada
como um futuro [...] à África sequer era vislumbrada uma futuridade.” (CHIAMPI, 1988, p. 9-10).
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interétnicas constituem fenômeno concernente à própria formação do Brasil como
país. (DUARTE, 2005, p. 118)

É considerada literatura afro-brasileira a produção de autoria negra analisada pelo
plano da enunciação e da autoria. Além disso, pelas narrativas que contornam questões
relacionadas ao universo das “afro-brasilidades”. Segundo Eduardo de Assis Duarte, o resgate
da memória coletiva negra em diáspora pode ser definido pela análise de quatro aspectos:
autoria, tema, perspectiva adotada e utopia da recepção. A autoria é negra, exigida pela carga
vivencial que somente um sujeito negro (homem ou mulher) é capaz de imprimir no nível do
discurso. O tema está para as emergências do grupo. A perspectiva adotada, assim como a
construção de um público leitor, relaciona-se com a busca pela quebra dos paradigmas da
Literatura Brasileira, dando visibilidade aos diferentes lugares discursivos. Afirma o
pesquisador que o debate entre “literatura negro-brasileira” e “literatura afro-brasileira” é um
campo aberto de contrastes e infindáveis discussões, pois não se resume à classificação o
esgotamento analítico. Mesmo diante disso, é preciso demarcar, no entanto, a sua defesa a
partir da segunda categorização pela amplitude que sugere o termo.
Vejo no conceito de literatura afro-brasileira uma formulação mais elástica (e mais
produtiva), a abarcar tanto a assunção explicita de um sujeito étnico – que se faz
presente numa série que vai de Luiz Gama a Adão Ventura, passando pelo “negro ou
mulato, como queiram”, de Lima Barreto -, quanto o dissimulado lugar de
enunciação que abriga Caldas Barbosa, Machado, Firmina, Cruz e Sousa, Patrocínio,
Paula Brito, Gonçalves Crespo e tantos mais. Por isto mesmo, inscreve-se como um
operador capacitado a abarcar melhor, por sua amplitude necessariamente
compósita, as várias tendências existentes na demarcação discursiva do campo
identitário afrodescendente em sua expressão literária. (DUARTE, 2013, p. 34)

Analisando, em particular, o conjunto da obra caroliniana, que inclui os diários,
contos e a produção poética, além do disco de composição e interpretação autoral lançado em
1961, acompanhada do maestro Francisco Moraes e da direção artística de Júlio Nagib,
percebemos como é possível fazer uso da teorização de Eduardo de Assis Duarte, pois, além
da autoria, os textos trazem tematicamente questões relacionadas às vivências negras/afrobrasileiras.
Ela [a literatura afro-brasileira] surge como etnicidade, isto é, fora da órbita da
natureza e como assunção de um determinado pertencimento identitário, para além
dos condicionantes fenotípicos. Assim, cabe ao estudo deste conjunto heterogêneo
de autores verificar tanto a afro-descendência celebrada, assumida ou apenas
admitida (às vezes de modo envergonhado), quanto aquela outra, subalternizada e
reprimida socialmente, recalcada ou mesmo explicitamente repudiada. A pesquisa
não pode se reduzir a simplesmente verificar a cor da pele do escritor, mas deve
investigar, em seus textos, as marcas discursivas que indicam (ou não) o
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estabelecimento de elos com esse contingente de história e cultura. (DUARTE,
2005, p. 124)

Por sua vez, a escolha pelo silêncio quanto ao debate étnico-racial, em Pedaços da
fome, não a tira da seara da produção afro-brasileira. A interpretação segue no sentido de
notar quais são os limites críticos/analíticos de uma personagem branca (Maria Clara) ao
visualizar a segregação racial. Por esse viés, o silêncio, como produtor de significados,
reafirma as fronteiras em trânsito percorridas por uma personagem que não vivenciou a
discriminação racial, nesse caso, somente de classe.
Levantadas as reflexões a partir de Zilá Bernd, Cuti e Eduardo de Assis Duarte,
diferentes posições surgem para apontar caminhos de análise. Todos eles guiam para o lugar
do reconhecimento da atuação antirracista na batalha pelo espaço da autoria e das temáticas
raciais no Brasil. Essa necessidade de atuação surge como resposta às percepções sociais
baseadas nas diferenças biológicas como fator preponderante na avaliação qualitativa. Ser
“negro” ou ser “afro-brasileiro”, no conjunto da escrita de Carolina Maria de Jesus, são
identidades que se fundem. O reconhecimento como “mulher preta” carrega um traço fenótipo
observável da pele: “eu adoro a minha pele negra” (JESUS, 2014, p. 64). Já o traço afrobrasileiro é abordado como origem étnica de um passado marcado pela forçosa migração
motivada pela escravidão da população africana executada pela colonização iniciada no
século XV, na qual era descendente pela via materna, por meio do avô de alcunha Sócrates
Africano.
As categorizações contra-argumentam formas de exclusão cotidianas e subvertem a
linguagem que também serviu como canal de emissão de formas discriminatórias. Em um
contexto racista que se apresenta de diferentes maneiras, caracterizando um formato
camaleônico, o combate também é feito por meio da análise do tratamento social e literário à
negritude. Conforme o antropólogo Kabengele Munanga (2009) e a historiadora Gevanilda
dos Santos (2009) defendem, a disposição de novos signos que revisitam imagens
cristalizadas, tanto da identidade negra quanto da compreensão sobre o Brasil, é importante no
sentido de alargar sentidos e exibir uma ótica inovadora pelas lentes da reescrita do passado.
Nesse movimento, eliminando a exaltação da “democracia racial” tão divulgada no século
passado. Desse modo, Mário Augusto Medeiros da Silva, em A descoberta do insólito, tece
considerações importantes no tocante à importância de observar as lacunas do cânone,
sobretudo em relação à utilização da memória coletiva.
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Questionar as razões da lacuna crítica em relação a essas confecções literárias se
mostra, portanto, sociologicamente relevante. Para além dos motivos aparentemente
estético, ela está alicerçada – como hipótese – nas dinâmicas historicamente
construídas das relações sociais no Brasil, pautadas pelo preconceito racial e
discriminação social. A base social da lacuna acerca da literatura negra também
pode ser relacionada com a trajetória pouco detalhada de personagens sociais e
movimentos político-reivindicatórios sobre o sujeito social negro, especialmente até
a sexta década do século XX. [...] A lacuna, finalmente, é uma construção histórica e
social. E explica-se o contínuo recurso à memória [...] buscando recuperar ou recriar
ficcionalmente aquilo que, no passado, deixou traços residuais, mas irredutíveis.
(SILVA, 2013, p. 328-329)

Dadas as reflexões iniciais, a defesa da democracia racial é fruto da ideia de
cordialidade atribuída ao colonizador português em brando contato com as frações
colonizadas, desenvolvida cientificamente, sobretudo, na primeira metade do século XX, a
destacar autoria dos intérpretes Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. Além disso, por
termos uma composição étnica híbrida, alimentou-se o argumento de que vivemos bem com
as diferenças pelo fato de sermos diversos em um só território. Todavia, a negação das
identidades ligadas ao reconhecimento cultural africano/afro-brasileiro e a ideia de harmonia
sociorracial, aliada à concepção de progresso trazida pela colonização, são políticas de
controle revitalizadas, cuja finalidade é a composição de uma nação permanentemente
subjugada ao poder colonialista. Para Munanga, identificar-se com negro no Brasil é uma
questão que ultrapassa a observação da cor, mesmo sendo esse um fator relevante no
tratamento social. A identificação é lida também como um posicionamento político que
transita pelas camadas objetivas e subjetivas capazes de definir o eu em face do outro.
Abandonada a assimilação, a libertação do negro deve efetuar-se pela reconquista de
si e de uma dignidade autônoma. O esforço para alcançar o branco exigia total
autorrejeição; negar o europeu será o prelúdio indispensável à retomada. [...]
Aceitando-se, o negro afirma-se cultural, moral, física e psiquicamente. Ele se
reivindica com paixão, a mesma que o fazia admirar e assimilar o branco. Ele
assumirá a cor negada e verá nela traços de beleza e de feiúra como qualquer ser
humano “normal”. (MUNANGA, 2009, p. 43)

Como um ato violento, o desvencilhamento dos valores de uma sociedade criada por e
para brancos, como Florestan Fernandes frisa, é feito por meio de transgressoras rupturas. A
condição subalterna, a qual foi condenada a população negra em diáspora no mundo, quando
questionada, transforma-se em um ato de descolonização. Essa ação de descolonizar traz a
força violenta já que diz respeito à reação e aos reflexos deixados pelo autoritarismo e pela
petrificação da exploração, pois, como defende Frantz Fanon, a descolonização é um processo
violento capaz de transformar identidades antes impostas, fazendo emergir novas
possibilidades (FANON, 1968, p. 26). Ainda na ótica do intelectual, “os costumes dos
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colonizados, suas tradições, seus mitos, sobretudo seus mitos, são a própria marca desta
indigência, desta depravação constitucional. [...] E, de fato, a linguagem do colono, quando
fala do colonizado, é uma linguagem zoológica.” (Ibidem, p. 31).
Como exemplo às palavras postas, durante o período colonial no Brasil, o trabalho do
Pe. Antonio Vieira, em seus sermões, comprova a desqualificação e total diminuição de
qualquer traço positivo interpretado em relação aos grupos colonizados. A utilização de
adjetivos como “povos bárbaros”, “povos incultos”, entre outros, serviram como justificativa
para sustentar a “necessidade da colonização” em nome da salvação. Com um salto temporal,
passado o período colonial, chegando à instauração da República (1889), a zoomorfização das
personagens negras na literatura persistiu confirmando o que Frantz Fanon defende em termos
de uma “linguagem zoológica e caricatural”. O mais recente exemplo das obras de Monteiro
Lobato ilustra a questão. Nesse sentido, além do enredo controverso do romance O presidente
negro (1926), cujo personagem Jim Roy, eleito presidente pelo Partido Negro dos EUA,
estabelece uma verdadeira caça à população negra com a finalidade de exterminá-la, As
caçadas de Pedrinho (1933) pode ser lida de semelhante forma no tocante à descrição da
personagem Anastácia como “carne negra” que mantém habilidades de macacos (LOBATO,
1933, p. 26-39).
As formas de tratamento pejorativas e a animalização das personagens provam como o
reforço estereotipado estreitou a imagem da negritude a representações irrisórias. Nessa
perspectiva, é incompatível dizer que vivíamos em uma sociedade harmoniosa racialmente.
Para Gevanilda Santos (2009), a intenção de marcar a inexistência de relações conflitantes faz
com que o apaziguamento firme o modelo de organização política baseado na segregação,
cuja exploração permanece intacta na atualidade, sendo a população negra mais atingida pelas
desigualdades. O racismo gera um impacto imenso à constituição das relações sociais e,
principalmente, à população negra do Brasil. Em contrapartida, emerge a consciência negra
por muito anos atuante, ou seja, desde o primeiro ato de recusa às condições sub-humanas
impostas pela colonização branca.
A hierarquia das raças e a subalternização do negro foi fruto de um processo
histórico condicionante para que os negros internalizassem uma imagem
desfavorável de si próprios. Porém, isso ocorreu somente em partes. Em sociedades
que discriminam, os indivíduos marginalizados tendem a reagir e criar mudanças
sociais capazes de trazer soluções positivas para os conflitos pessoais e coletivos.
Tal reação pode ser denominada comportamento de resistência ou sobrevivência.
(SANTOS, 2009, p. 27)
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As desigualdades que cercam as relações sociais na atualidade provam como as
consequências deixadas por um longo processo doloroso vivido pela diáspora negra, durante
os mais de trezentos anos de regime escravocrata, é uma questão a ser permanentemente
discutida. Reflexos de um passado recente, desigual e contínuo podem ser vistos nos cento e
trinta anos de pós-abolição/pós-emancipação. Basta verificarmos quemesmo sucintamente, as
pesquisas numéricas buscam analisar a situação da população negra em comparação com a
população branca no quesito taxa de desemprego, desigualdade salarial, população carcerária,
população periférica, índice de feminicídio, entre outros. Quando levado para as
especificidades, como é o caso, por exemplo, da situação das mulheres negras e da população
LGBTQI+ negra, os abismos tornam-se ainda maiores.
Conforme vimos no levantamento sucinto do painel literário do século XX,
comprovamos como esse quadro desigual repete-se. Em tal caso, vimos como a formatação do
cânone corrobora com a exclusão e, por vezes, com a completa marginalização negra. Essa
composição, em maioria de autores brancos, faz-nos pensar uma sociedade imaginada nos
parâmetros ideológicos colonialistas, cuja força argumentativa na segunda metade do século
XIX e início do século XX ancorou-se no eugenismo5. Com efeito, as ideias eugenistas
receberam tamanha expressividade no campo da história e da literatura. Vejamos o que
Roberto Ventura tem a nos dizer sobre a oposição “homem civilizado” versus “selvagem”:
Essa tensão desembocou no debate sobre o racismo científico e a inferioridade dos
povos não-brancos, que marcou a cultura brasileira do século XIX. [...] A descoberta
da América e a exploração da África trouxeram a revelação de uma humanidade
exótica. O selvagem passou a povoar o espaço político em que se aventurou o
homem europeu do Renascimento ao século das Luzes. A oposição entre Europa e
América foi decisiva para a formação da consciência moderna, em que ideias
centrais, como o progresso e a superioridade da civilização, adquiriram evidência na
figura histórica do selvagem de além-mar. (VENTURA, 1991, p. 23-24)

É importante destacar que a exclusão também foi matéria que passou pelo crivo da
intelectualidade. No campo da história, os trabalhos desenvolvidos por Nina Rodrigues, Sílvio
Romero e Oliveira Vianna, entre outros, divulgaram a avaliação pejorativa destinada tanto à
população negra quanto à população indígena. Além desses dois nomes, em um outro campo
discursivo, Santos (2009) lembra-nos da atuação do escritor Euclides da Cunha, cuja
classificação do “homem sertanejo” realça a consideração positiva dada no cruzamento entre
brancos (europeus) e indígenas (população local) em detrimento da comunidade afro5

Corrente científica categorizada pelo inglês Francis Galton. A introdução desses estudos em solo nacional deuse pela via do trabalho médico de Renato Kehl, o qual é considerado até a atualidade o “pai da eugenia no
Brasil” (SCHWARCZ, 1993).
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brasileira. Nesse sentido, com uma mescla entre nomes, em uma leitura crítica, Roberto
Ventura, semelhante ao trabalho de Lilia Moritz Schwarcz, ao desvencilhar as camadas
carregadas de discriminação acerca do conceito de “nação mestiça”, prossegue expondo as
contradições presentes na circulação dessas figuras.
A escravidão é, para Nabuco, uma “linha negra” que limita e compromete não
apenas o teatro de um grande país, como sua própria civilização. Os votos de
Alencar na Câmara dos Deputados mostrariam a fé profunda que tem nos destinos
dessa instituição, ao se colocar contra a Lei do Ventre Livre em 1871, que concedeu
liberdade aos descendentes de escravos, preparando a gradual extinção do cativeiro.
[...] Os estudos literários e folclóricos de Sílvio Romero e os etnológicos de Nina
Rodrigues revelam uma ambiguidade intrínseca, que resulta da tensão entre o
engajamento ou a simpatia pela causa da abolição e a adoção de teorias sobre a
inferioridade das raças não-brancas e das culturas não-europeias. (VENTURA,
1991, p. 45-47)

Escrita por mãos brancas, a negritude, como trabalho estético de personagem e tema,
aparece como pano de fundo do painel cultural brasileiro ou como causa abolicionista com
motivação econômica devido à “mancha” deixada na história nacional, tal como Joaquim
Nabuco considerou. Evaristo denuncia o olhar eurocêntrico empregado ao referir que, na
ficção, o negro não se associa à gênese brasileira, sendo ele um elemento inadequado à
composição do mito de origem da nação. É por essa razão que a atenção oferecida ao
indígena, em uma perspectiva idealizada, destaca-se diante da comunidade afro-brasileira.
Desse modo, a roupagem estereotipada do negro alimentou, no imaginário coletivo e na
própria composição historiográfica, o personagem desprovido do uso da linguagem, sendo
necessário a existência de alguém que falasse por ele (EVARISTO, 2009, p. 22).
Isso posto, no tocante à formação do panorama literário brasileiro, não víamos
importantes nomes como Luiz Gama, Cruz e Sousa e Lima Barreto, além, principalmente, da
romancista precursora Maria Firmina dos Reis, sendo trabalhados como foram escritores
contemporâneos de cada período. No caso do primeiro poeta negro abolicionista (Luiz Gama),
é curioso o fato do poeta Álvares de Azevedo, contemporâneo, ser tomado como uma voz
reconhecida da Literatura Brasileira. De semelhante forma, Solano Trindade, que, na
insurgência do século XX, inexiste enquanto voz e produção que também poderia compor o
modernismo brasileiro. Vale destacar que só é possível ter um apanhado desses nomes
silenciados pela historiografia literária dominante devido à guinada do final do século XX e
do atual século, que permitiu dar visibilidade às produções desses e de outros autores não
citados bem como ser, do ponto de vista científico, um campo de trabalho de interesse de
pesquisadores e pesquisadoras negros e negras.
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A mudança de ótica também surgiu a partir de ferramentas alternativas necessárias
para a circulação de escritos suprimidos pelos meios tradicionais de uma indústria branca e
elitizada. Nesse sentido, Conceição Evaristo prossegue: “A expressividade negra vai ganhar
uma nova consciência política sob a inspiração do Movimento Negro Brasileiro, que na
década de 1970 volta o seu olhar para a África.” (EVARISTO, 2009, p. 25). Esse Movimento
Negro Brasileiro, composto por vários grupos e com estratégias diferentes de atuação, vai
beber da fonte de figuras mundiais importantes do levante negro antirracista e anticolonial.
Destaca-se, entre outros nomes, Leopold Sedar Senghor, Aimé Césaire, Patrice Lumumba,
Luther King, Malcom X e Angela Davis (Ibidem, p. 25). Ecos dessas vozes permeiam no
Brasil de tal modo que a datação da primeira lei antidiscriminatória, aprovada em 1951, vai
introduzir a abertura de uma nova fase histórica, assim como de uma nova fase literária.
Todavia, a segregação sociorracial e a crítica ainda amparada por uma visão eurocêntrica
persistem.
Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, Cruz e Souza e Lima Barreto são exemplos do
isolamento estético-literário no quesito subjetividade negro-brasileira. Este
isolamento impediria, ainda por décadas, no bojo do século XX, o início de uma
específica consciência coletiva no campo literário. O fato se deu por conta de os
autores negros não terem perspectiva positiva quanto à recepção de seus textos, ou,
ainda, terem de fazer concessões temáticas para tentar inserir-se no mundo literário
restrito dos brancos. (CUTI, 2010, p. 80).

Essas “concessões temáticas” são lidas por Zilá Bernd como estratégias de inserção
enunciativa de um eu negro que apresenta a negritude como traço pertencente ao outro. De
igual modo, o escritor Machado de Assis o fez, não se colocando em primeira pessoa, tal
como Luís Gama cumpriu, contrariando, por sua vez, o posicionamento de Eduardo de Assis
Duarte, que afirma o comprometimento machadiano com a causa abolicionista e o processo
de branqueamento atribuído pela crítica. Diante disso, importa perceber como desfiar as
ausências e a atuação dos poucos nomes trazidos toca na criação de formas alternativas de
divulgação dos escritos negros, os quais estiveram e continuam a ocupar a classificação de
cultura “popular”. (CUTI, 2010, p. 42).
Utilizada a defesa de Conceição Evaristo como mote – “o primeiro enfrentamento
ideológico entre colonos e colonizados é o embate ideológico” (EVARISTO, 2009, p. 23) – a
importância da efetivação de mecanismos de divulgação de textos sob uma nova perspectiva
constitui o que Spivak chamou de “criação de novas condições de auto representação”. Assim,
Carolina Maria de Jesus o faz, porém, a sua atuação se dará distante até mesmo desse sistema
literário alternativo criado como método de reescrita do passado de modo coletivo, mas

50

apresentará o que há em comum nessas produções: o ímpeto renovador trazido à Literatura
Brasileira. (CUTI, 2010, p. 103).

1.3 Carolina Maria de Jesus: uma outsider brasileira
Eu sei que vou angariar inimigos, porque ninguém está
habituado com este tipo de literatura.
(JESUS, 1961, p. 30)

A vida multifacetada de Carolina Maria de Jesus marca um caso sui generis na história
da Literatura Brasileira. Ela é considerada, até a atualidade, a inauguradora de um estilo
periférico, pois trouxe em suas narrativas, a partir da ótica de dentro da favela, relatos que se
distanciaram da produção realizada até metade do século XX sobre diferentes setores da
população marginalizada de forma técnica e impessoal. A carga vivencial impressa
principalmente em seus diários aborda questões de diversas ordens como a escassez de
recursos materiais básicos para sobrevivência (ressalta a fome e a falta de moradia), as
adversidades da maternidade em meio à pobreza, o racismo, o machismo, a marginalização da
população periférica e imigrante presente no sudeste do país nos anos de 1950 a 1960, a
política clientelista e eleitoreira, entre outros problemas. Mário Augusto Medeiros da Silva, ao
fazer referência à escrita caroliniana, chama a atenção para o fato de enxergar no conjunto da
obra uma autêntica literatura que ficcionaliza a realidade com todas as suas fraturas. O
contexto paulista encontrado no lançamento de Quarto de despejo, segundo o autor, favorecia
a conquista do público leitor, conforme Eduardo de Assis Duarte chama a atenção para um
dos aspectos do projeto da Literatura Afro-brasileira.
Sua recepção inicialmente favorável, com um público disposto; ao mesmo tempo
sua relação tensa com as organizações negras, permite demonstrar a ambivalência,
recepção, encontro e descompasso entre o discurso literário, ativista e sociológico
referente ao negro entre os anos 1950 e 1960; prepara para a discussão sobre a
reorganização do movimento negro nos anos 1970, em São Paulo, retomando a
literatura com papel distintivo (notadamente os Cadernos Negros e o Quilombhoge),
sendo que antigos membros da ACN desempenharão papeis nessa articulação (ou
serão chamados a contribuir). (SILVA, 2013, p. 312)

As efervescências do início dos anos de 1960 em São Paulo advinha também de um
processo de reorganização urbana brasileira. A cidade paulista arrogava, nesse período, o
posto de polo comercial reconhecido na América Latina e no mundo. O processo de
modernização por via da importação industrial revitalizava a cidade, trazendo consigo a
narrativa de mão de obra estrangeira necessária para uma nova era que se iniciava no país. Os
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movimentos negros acompanhavam as transformações, chamando a atenção para a
permanência da segregação racial com base nos ofícios que maior parte da população negra
assumia, sem registros trabalhistas que os assegurassem, e pela espacialização, localizando-se
majoritariamente de modo aglomerado em espaços periféricos a exemplo dos mocambos, dos
cortiços e das favelas. Nesse sentido, foram muitas as organizações que atuaram nesse
período, conforme adverte José Carlos Gomes da Silva ao analisar a atuação da escritora em
paralelo com os discursos negros contemporâneos, pois existia um trabalho coletivo ligado ao
fortalecimento do vínculo entre literatura, jornalismo e militância (SILVA, 2008, p. 63).
Todavia, conforme narrado anteriormente, De Jesus mantinha-se distante da militância
negra, no primeiro momento, por impasses do ponto de vista da vida precária que a fazia
empreender uma luta cíclica para manter-se viva e, no segundo momento, por escolha, que,
mesmo diante dela, não deixou de desfrutar das ações de reconhecimentos levantadas por
integrantes das organizações, principalmente da ACN (Associação Cultural do Negro),
movimento organizado negro de São Paulo (1954-1964). Essas organizações, por sua vez,
enxergavam por meio do alcance dos escritos carolinianos a importância do legado deixado.
Carolina Maria de Jesus foi a nossa primeira escritora negra de sucesso. Alcançou
esta condição em um momento histórico absolutamente adverso. Nos anos de 1960 o
mundo das letras se apresentava inacessível até mesmo para as mulheres brancas e
“bem nascidas”, não se podia imaginar que uma mulher negra, pobre e favelada, que
extraia da reciclagem o sustento do lixo urbano, transformasse em um fenômeno
editorial. [...] A trajetória meteórica de Carolina colocou diretamente em questão o
campo consagrado da literatura hegemônica. (SILVA, 2008, p. p. 60-61).

Com a publicação de Quarto de despejo: diário de uma favelada em 1960, pela editora
Francisco Alves, a história pessoal da autora, bem como coletiva das pessoas que habitavam a
favela do Canindé nas margens do Rio Tietê em São Paulo, revelou-se diante de olhos que
não enxergavam as penúrias existentes nos limites urbanos. A estratificação étnico-racial e a
ambivalência do espaço urbano na relação centro e periferia no processo de metropolização
trazidos situavam-se na estreita linha entre o percebido e o empírico. Sirlene Barbosa, ao
historicizar a vida da escritora associada à cronologia das publicações, revela a renovação no
quadro artístico nacional com a presença incômoda negra e periférica, visto que a “menina
Bitita, mineira de Sacramento, arrombou a porta estreita e branca da elitista literatura
brasileira ao tornar-se Carolina Maria de Jesus” (BARBOSA, 2016, p. 114).
O diário tornou-se rapidamente um livro de sucesso em vendas com mais de cem mil
exemplares comercializados em poucos meses e traduzido para mais de doze línguas à época,
projetando não somente a personalidade de De Jesus, como também lançando ao mundo as
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mazelas sociais que afligiam maior parte da população brasileira. Temáticas que cingem a
precariedade da vida humana transformaram-se no conjunto da obra em matéria narrativa.
Com elas, nasceu a Literatura Periférica de autoria negra, assim nomeada por Mário Augusto
Medeiros da Silva, pois trouxe a visão social de exclusão em primeira pessoa. No arrebol
dessa produção, o lugar de fala recebe consideração importante, conforme segue o excerto.
O que faz da literatura ser negra ou marginal periférica é, muitas vezes, menos o
processo criativo (que se torna uma decorrência), mas, antes, uma ética da criação
(que se antepõe a tudo). Ou seja: ao se instaurar uma ideia de literatura negra se
pressupõe que o negro, enquanto sujeito social cônscio de sua situação histórica seja
o mais autorizado (senão o único) a expressar uma visão social de mundo através de
um universo ficcional, em que aquele grupo social seja privilegiado enquanto
personagem (o mesmo raciocínio é válido para o grupo periférico). [...] Ao nome do
próprio escritor negro/periférico está atrelado uma série de condicionantes históricosociais e elementos éticos (impostos interna e externamente), que lhe conferirão,
positiva ou negativamente, a autenticidade da voz e que tem a autoridade para falar
sobre o que fala (e, talvez, somente sobre aquilo). (SILVA, 2013, p. 387)

Assim, veremos uma constância na produção de Carolina Maria de Jesus das
personagens negras e periféricas. Conforme mencionado, mesmo quando buscou sair do
confinamento dos diários, ainda persistiu alimentando a proposição temática das narrativas
que a tornaram conhecida. Isso, talvez, tenha se dado pelo fato de possuir a autoridade maior
de ficcionalizar a realidade marginal. Esse traço marcante a fez distinta de qualquer figura
reconhecida da Literatura Brasileira. Nas palavras de Silva, essa é a característica que a
particulariza como uma “autêntica escritora negra periférica” (SILVA, 2013, p. 389).
Conforme visto, a constante menção à ausência de recursos materiais básicos para
garantia da sobrevivência é o principal eixo temático que engendra outros problemas
específicos comuns à população que coabitava nas margens. É relevante mencionar, além da
presença da fome, a constância da mortalidade infantil, da prostituição, da depressão, do
feminicídio, do suicídio, do alcoolismo e do aborto em toda a produção da autora. Em Quarto
de despejo, essas temáticas acentuam-se no plano temporal presente com maior firmeza
devido à fase vivida e escrita por De Jesus. Os dias que acolhem o período de 15 de julho de
1955 a 1 de janeiro de 1960 encontram-se narrados de modo informal, comum ao contexto
cotidiano de uso da língua. Todavia, além das diversas referências no texto autobiográfico à
cultura oral e à literatura escrita, é possível notar a originalidade interpretativa de um país
considerado incipiente. Esse é explicado pela inexistência da resolução dos problemas que as
camadas vulneráveis, das quais ela também compunha, eram submetidas a enfrentar
quotidianamente. Vejamos passagem do diário que marca o olhar observador de alguém que
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vive e assiste às mudanças da cidade com o crescimento intensivo das favelas característico
da metade do século XX. No dia 29 de maio de 1958, De Jesus narra:
Até que enfim parou de chover. As nuvens desliza-se para o poente. Apenas o frio
nos fustiga. E várias pessoas da favela não tem agasalho. Quando uns tem sapato,
não tem paletó. E eu fico condoída vendo as crianças pisar na lama. (...) Percebi que
chegaram novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas.
Improvisaram um barracão. Condoí-me de ver tantas agruras reservadas aos
proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e
suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela
não mais tem a ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém
que lendo o que eu escrevo dirá... isto é mentira! Mas as misérias são reais. (JESUS,
2014, p. 46)

Tanto a nível temático quanto a nível estético, a linguagem é capaz de aproximar e
dispersar o outro. No interstício desses dois níveis, é possível romper o discurso sem permitir
o esvaziamento de significados das temáticas levantadas. Isso só é viável porque o texto é um
fato cultural. Portanto, assim como o crítico literário francês Roland Barthes escreveu de
modo poético, ele é também o espaço “onde o ideológico e o imaginário penetram em grandes
ondas.” (BARTHES, 1987, p. 21). A reflexão a partir do tripé compreendido pela relação
entre produção literária, relações sociais e realidade histórica propõe ao texto uma leitura
dialógica, cuja riqueza de detalhes revela particularidades que se unem às outras narrativas.
Essa interpretação é cabível visto a existência de textos literários que dialogam diretamente
com o contexto histórico, pois “a narratividade é desconstruída e a história permanece, no
entanto, legível.” (BARTHES, 1987, p. 15).
Mesmo distante da atuação das organizações negras paulistas, o discurso empreendido
por Carolina Maria de Jesus não se desloca historicamente. Retomando o estudo desenvolvido
por José Carlos Gomes da Silva (2008), percebemos, entretanto, que não há o tom
reivindicatório político que se sustente como causa erguida por ela. Mesmo assim, é possível
ver aproximações discursivas, mas também distanciamentos em relação às insurgências de
uma “elite negra” que comandava as principais organizações, embora possamos fazer
paralelos com o retrato da situação permanente de cativeiro que a escrita negra ergue muito
fortemente nesse período. É, nesse caso, o diálogo próprio da literatura com o contexto
histórico e social.
Destarte, entendido o texto como fato cultural, as passagens com desvios ortográficos
e construções sintáticas divergentes à norma padrão da língua exibem também a
coloquialidade como quebra do paradigma. É a expressividade caroliniana com períodos
curtos na materialidade linguística que marca a autenticidade. A linguagem empregada em
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períodos concisos com construções de imagens mescladas entre o concreto e o abstrato
reconstrói uma vida fragmentada. Vejamos a interpretação de Marisa Lajolo acerca da estética
da “poetisa preta”.
A estrutura fragmentada do diário – particularidade do gênero – parece reforçar a
redundância das cifras de uma aritmética simples de adição e subtração, que
configura o relato das carências cotidianas, miúdas e graúdas, dentre as quais a fome
e a comida adquirem perfil de experiência estética. [...] Encontra-se assim em
Quarto de despejo um texto mestiço, onde convive o rebuscamento do palavreado às
vezes raro com infrações comezinhas das normas gramaticais. Isso faz o livro
trafegar na contramão da literatura de seu tempo, que proclamava o completo
esgotamento do modelo parnasiano-acadêmico e canonizava a linguagem informal e
cotidiana, respeitando porém a norma culta. (LAJOLO, 2011, p. 442).

Essa união entre concreto e abstrato pode ser percebida, por exemplo, nas passagens
que associam a carência em que estava submetida aos objetos e às situações concretas
assistidas e vividas. Nota-se nos dois seguintes excertos de Quarto de despejo: “Eu que antes
de comer via o céu, as arvores, as aves tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se
aos meus olhos.” (JESUS, 2014, p. 44); “Com as agruras da vida somos uns infelizes
perambulando aqui neste mundo. Sentindo frio interior e exterior.” (Ibidem, p. 179). A
descrição dos dias é enredada pela forma de enxergar e sentir o mundo a sua volta. Embora
exista uma pluralidade de “agruras” narradas, que podem ser recortadas pelos temas
supracitados, a fome firma-se e persiste como matéria maior.
Remetendo-nos ao enredo propriamente dito, durante a construção dos escritos que
formaram posteriormente o best seller, a autora e seus três filhos – João José de Jesus, José
Carlos de Jesus e Vera Eunice de Jesus – viviam em situação de extrema pobreza no Canindé.
Os relatos exibem os dilemas diários que vão desde a ausência de sapatos e vestimenta
adequados ao uso até a pouca e por muitas vezes nenhuma comida. Como catadora de papéis
no centro pulsante econômico desenvolvimentista do Brasil, buscou na coleta assegurar a
nutrição para garantia da família bem como das memórias grafadas, visto que os papéis em
melhores condições de uso serviram como suporte da escrita. As circunstâncias de vida cada
vez mais precárias relatadas arquitetam uma narrativa de queixa que varia entre a falta de
perspectiva e a esperança.
Antigamente eu cantava. Agora deixei de cantar, porque a alegria afastou-se para dar
lugar a tristeza que envelhece o coração. [...] Hoje estou contente. Ganhei dinheiro.
Contei até 300! Hoje eu vou comprar carne. Atualmente quando o pobre come carne
fica rindo atoa. [...] Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para
suicidar-nos. Desisti. Olhei os meus filhos e fiquei com dó. [...] será que Deus
esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? (JESUS, 2014, p. 150-174).
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A falta de perspectiva motivada principalmente pela fome e a esperança pela garantia
da alimentação apresentam oscilações na obra de tal modo que é possível perceber a
composição dos sentidos dados à existência. No segundo caso, existe um fator preponderante
que no final da obra aponta um horizonte otimista. Esse fator é a possibilidade de publicação
de fragmentos dos relados que compõem Quarto de despejo na Revista O Cruzeiro e pelo
Diário da Noite. Carolina Maria de Jesus, com expectativa, narra: “Eu estou tão alegre!
Parece que a minha vida estava suja e agora estão lavando.” (JESUS, 2014, p. 173). Mesmo
diante disso, o formato cíclico se impõe, visto que o desfecho retorna à proposição inicial.
Vale notar também a tentativa frustrada de envio de textos autorais para o The Reader Digest
em 16 de janeiro de 1959, editora com sede nos Estados Unidos, que estorna o material.
Desolada com a negação, redige: “A pior bofetada para quem escreve é a devolução de sua
obra.” (Ibidem, p. 154).
Na visão de Mário Augusto Medeiros da Silva, esse movimento cíclico da obra
significa o afunilamento das possibilidades na qual estava submetida, assim como maior parte
da parcela negra paulista. Uma espécie de confinamento é estabelecida à medida que a batalha
erguida não acumula um saldo. Contrariamente, ela é zerada ao findar da noite. No dia
seguinte, a rotina toma posse das ações que executam roteiro igual. Não obstante, Silva trata
da figura de Carolina Maria de Jesus como um notável exemplo singular e plural da situação
do negro no contexto de pós-abolição, pois ela era “migrante rural, semianalfabeta ou com
instrução formal truncada e como se verá a seguir, em São Paulo, morador de cortiços,
posteriormente favelas.” (2013, p. 343). Porém, mesmo diante dessa realidade restringente,
ela consegue assumir com o lançamento de Quarto de despejo “um ponto de clivagem, uma
cunha no discurso, um desafio para as expectativas literárias e sociais das ideias-força de
revolta e protesto enunciadas até ali [1960].” (Ibidem, p. 334).
Como escritora, embora não tenha se enfileirado com um grupo de atuação sistêmica
que pretendia vanguardista, a “poetisa preta”, individualmente, causou um desalinho na
ordem, pois além da subversão, saindo desse espaço do insólito, ela empreende, a partir da
aprendizagem vivencial, soluções possíveis de melhoramento dos problemas estruturais
brasileiros, conforme visto incialmente. Isso é formulado, pois conforme retrata Petrônio
Domingues em Protagonismo negro em São Paulo, homens e mulheres negros e negras,
contrário ao estado de “anomia”6 alimentado pelas teorizações de Florestan Fernandes no

6

Termo de autoria do sociólogo francês Émile Durkheim (1558-1917), cuja avaliação é empregada ao modo
como o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes considerou como um “estado de inércia” da população negra no
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tocante às dificuldades de inserção à sociedade de classes no trabalho livre, “entabularam
projetos e meios específicos de vida, redes interpessoais, solidariedades horizontais e
verticais, estratégias de sobrevivência (acomodação e resistência); labutaram por inserção e
mobilidades sociais; elaboraram e reelaboraram identidades em diálogo entre si e com os
demais setores da sociedade.” (2019, p. 44).
Nessa rede de contatos, há a presença importante do jornalista brasileiro Audálio
Dantas, intermediador do encontro entre a produção da autora e o cenário editorial do país no
início da década de 1960. Jovem iniciante na carreira, buscou em 1958 a favela com a
finalidade de escrever uma matéria, cujo tema central seria o surgimento desse espaço como
resultado das desigualdades sociais. Na mais nova edição lançada pela editora Ática, em nota
introdutória de 1993, descreve o encontro: “Lá, no rebuliço favelado, encontrei a negra
Carolina, que logo se colocou como alguém que tinha o que dizer. E tinha! Tanto que, na
hora, desisti de escrever a reportagem” (DANTAS, 2014, p. 6). O amontoado de papéis
encontrados no barraco de nº 9 na rua A, feito em madeira de restos doados pela igreja
católica próxima ao Canindé, chamou a atenção que, logo, reconheceu a originalidade e a
potência narrativa, afirmando trazer a “sua importância como depoimento, sua autenticidade e
sua paradoxal beleza.” (Ibidem. p. 7).
O material encontrado era vasto e composto por escritos em vários gêneros textuais.
Dantas escreve em maio de 2012 que “além do diário, havia contos, poesia, até um começo de
romance.” (DANTAS, 2012, p. 7). Na indecisão de procurar meios para publicar o diário de
Carolina Maria de Jesus ou escrever a reportagem sobre a favela, o repórter reconhece o lugar
da experiência, comprovando o detalhamento mais a finco nas memórias grafadas em relação
ao que é de fato viver na favela por meio das narrativas encontradas nos cadernos. Em Tempo
de reportagem7, ele menciona que a ideia de publicação surgiu também do chefe de
reportagem da “Folha da Manhã”, “Folha da Tarde” e “Folha da Noite”, Hideo Onaga, que
em 9 de maio de 1958 permitiu a publicação da matéria “O drama da favela escrito por uma
favelada”. Em 1958, uma nova publicação anterior ao lançamento é feita por meio de um dos
mais importantes veículos de comunicação, a Revista O Cruzeiro.
Lançada ao público leitor brasileiro, Carolina Maria de Jesus, instantaneamente,
recebeu notoriedade em território nacional e internacional. A direção de revistas e jornais
reconhecidos mundialmente logo se interessou pela novidade, publicando, respectivamente, a
pós-abolição, certo modo, culpabilizando pela marginalização. Ou seja, pela não integração à vida social e ao
trabalho regular no modelo moderno da organização capitalista (DOMINGUES, 2019, p. 22-23).
7
Nesse livro, Audálio Dantas reúne trabalhos significativos que compuseram a carreira profissional. Ele destaca
como maior reportagem feita a cobertura sobre a vida e produção de Carolina Maria de Jesus (1914-1977).
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biografia da “negra favelada”. Vale destacar as revistas norte-americanas Life e Time. A
segunda enviando o correspondente David St. Clair para acompanhar a escritora. A Revista
Paris Match, de lema “Le poids des mots, le choc des photos” [O peso das palavras, o peso
das fotos], estampava a magra fisionomia associada à carência da favela. Entre tantos outros,
o Jornal Le Monde foi também um outro transmissor que divulgou o fenômeno brasileiro.
As análises do brasileiro José Carlos Sebe Bom Meihy e do brasilianista Robert M.
Levine, em face de um mesmo ponto, concordam que em todas as primeiras avaliações
haviam cargas pejorativas que se associavam ao exotismo, mas havia também uma
preocupação em atender os desejos da escritora. Nesse sentido, o mercado editorial interno e o
externo voltaram-se à novidade que ela representava, bem como à utilidade que poderia ser
angariada a partir da projeção exitosa da nova personalidade. Em um contexto nacional
econômico desenvolvimentista, cujo modelo de produção capitalista renovava-se com
intensivo processo industrial, De Jesus podia ser lida como um contraste aos discursos que
anunciavam um tempo de progresso coletivo, assim como um exemplo da meritocracia, já
que ela foi “o perfeito tipo de herói que agrada aos norte-americanos: alguém vindo do nada e
que alcançou glória e fortuna.” (MEIHY; LEVINE, 1994, p. 31).
Ainda segundo os pesquisadores, essa dupla face exibia a oposição contemporânea
pelo conflito ideológico da Guerra Fria (socialistas versus capitalistas) entre parte da Europa e
as Américas. Na África, os países que compunham o território, cuja Língua Portuguesa era
língua oficial devido à colonização lusa (Cabo-Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe,
Angola e Moçambique), atravessavam uma longa e sangrenta guerra independentista
intermeada por essa oposição externa política que refletiu consideravelmente nos rumos
políticos internos. É importante destacar que países de diferentes orientações ideológicas
acolheram Quarto de despejo havendo a utilização da obra como melhor convinha. Além de
edições que chegaram nos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e da
edição da Casa de las Américas em Cuba, nos EUA no decurso da luta pelo fim do apartheid
institucional, a obra, sob título Child of the Dark [Criança no escuro], obteve ampla aceitação
em 1962 pela editora Edward Payson Dutton.
Audálio Dantas, em material que compõe a obra de Meihy e Levine, interpreta a
atuação da escritora e o significado do surgimento do diário em um contexto político no Brasil
considerado vanguardista. Para ele, De Jesus representava a “contradição”, tal como considera
Mário Augusto Medeiros da Silva (2013), cuja excelência no uso da linguagem a destacava
dos demais do Canindé. Nas palavras do jornalista, a “poetisa preta” “apresentava uma
inegável expressão literária. Não chegava a ser uma obra literária propriamente dita, mas
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possuía momentos de grande força descritiva, de criação de imagens.” (DANTAS, 1994, p.
102). Assim, prossegue apontando para a novidade que a escrita trouxe no âmbito da inovação
estilística e temática, já que havia uma romantização muito frequente destinada às favelas do
Brasil.
De qualquer forma, o livro chamava atenção da sociedade para as favelas. [...] O
problema da favela era conhecido, mas era abordado de forma romântica, como nos
sambas Ave Maria do morro, Barracão de zinco. Com o diário, pela primeira vez, o
problema veio com força, verdadeiro, pois veio de lá de dentro. [...] O livro é muito
atual, porque o problema se multiplicou. [...] o livro apareceu numa época de grande
afirmação nacional. Estava-se construindo Brasília, a seleção havia ganho a Copa do
Mundo do futebol... Acreditava-se que era possível mudar o país. (DANTAS, 1994,
p. 106).

Concomitante à contextualização apresentada e à análise da contradição, Marisa
Lajolo escreve que o cenário de surgimento de Carolina Maria de Jesus era de amplo
crescimento das reinvindicações populares. A atuação das organizações negras ressaltava uma
das principais pontes de discussão. Os levantes questionavam a falta da visibilidade positiva
negra nas artes bem como a ausência de autores e autoras reconhecidos no quadro artístico
nacional. Os desdobramentos nos anos sucedidos aos de 1960, consequentemente, apontaram
a interseccionalidade da questão: a situação da mulher negra, a interligação entre as temáticas
raça, gênero e classe, debate sobre o aborto e sobre a população carcerária no Brasil, petição
do ensino obrigatório da história da cultura africana e afrodescendente sob uma nova
perspectiva, entre outros. Nessa perspectiva, a atuação coletiva negra, em diferentes tempos,
desenvolveu diferentes estratégias, cuja luta em favor da superação do racismo se impunha.
Consideremos as observações de Lajolo e Silva acerca de como se situa a escritora em meio
às efervescências do início da segunda metade do século XX.
O aparecimento de Quarto de despejo deu-se num momento de acirradas disputas
políticas num contexto cultural ao mesmo tempo requintado, esquerdizante e
popular. Coincidiu com a criação dos Centros Populares de Cultura [...] e, também,
com o lançamento do premiado filme Cinco vezes favela, que desfolclorizou e
politizou a já tradicional presença de personagens de morro [...] Ao mesmo tempo,
processo de massificação da cultura acelerava-se, e a escritora era presa frágil desta
indústria que – como hoje se sabe bem melhor do que se sabia nos idos de 1960 –,
cria e devora seus próprios produtos. (LAJOLO, 2011, p. 441).
Os escritos de Carolina foram desenvolvidos, portanto, à margem do universo
peculiar à “elite negra”. É bem verdade que na primeira metade dos anos 40 as
organizações negras encontravam-se politicamente esfaceladas. Afetadas pela
censura do governo Vargas [...] A “poetisa preta” foi, portanto, uma outsider. Viveu
enquanto cidadã à margem da economia e da cultura urbana dominantes. Seus
escritos ocupam uma posição marcada por dupla exclusão. Por isso, talvez o rótulo
de literatura marginalizada talvez lhe seja adequado. [...] Carolina é importante
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porque mesmo inconscientemente a visão de um segmento social de difícil alcance
por qualquer meio de inscrição discursiva. (SILVA, 2008, p. 79)

O quadro histórico e social, aliado à produção artística contemporânea, apresentados
concomitante ao distanciamento de De Jesus dos diferentes setores, seja hegemônico ou negro
da época, exibem como a importância de seus escritos, de certo modo, colocam à mostra a
singularidade do seu aparecimento na historiografia literária brasileira. Ela ocupa, nessa seara
descentralizada e plural, um lugar à margem do próprio código linguístico escrito, uma vez
sendo perceptível o nível de alfabetização iniciante. O pouco domínio da língua do ponto de
vista gramatical, ligada à norma padrão, não a dificulta do exercício de tecer uma narrativa
coesa. Mesmo diante disso, é possível também visualizar uma progressão nos textos
posteriores ao diário dos despejados. Ou seja, um amadurecimento linguístico que torna
menos frequentes grandes desvios.
No tocante ao seu surgimento, a partir do contato com Audálio Dantas, é relevante
mencionar que a escritora negra brasileira tinha uma relação conflitante com o responsável
por colocá-la em uma posição de mais acessível projeção. O fato é que Carolina Maria de
Jesus existiu e resistiu às críticas contemporâneas surgidas e ao apagamento posteriormente
sofrido. Embora tenha logrado do sucesso atribuído à obra Quarto de despejo, a outra parte da
produção ficou quase por completo durante muito tempo esquecida. Esse período, segundo
Eliana de Moura Castro e Marília Novais da Mata Machado (2007), perdurando somente até
os anos de 1980, visto que há um processo de redescobrimento e, com isso, uma apreciação
positiva da produção caroliniana, fazendo-a ocupar um lugar de prestígio no meio negro e
fora dele até a contemporaneidade.
Persistente na crença de que a literatura é capaz de mudar vidas, tanto no sentido
material quanto no sentido imaterial, nesse segundo caso tal como Antonio Candido defendeu
referindo-se ao poder humanizador da arte, De Jesus lança em 1961, pela editora Paulo de
Azevedo LTDA, em São Paulo, Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada, ainda com o
apoio do jornalista. A continuidade da saga de uma ex-favelada em ascensão preenche o
conteúdo do novo livro de mesma estrutura em uma linguagem marcadamente expressa pela
menção ao novo espaço de concreto. Na segunda obra, o período acolhido vai de 5 de maio de
1960 a 21 de maio de 1961. Nela, vemos a transição sofrida após lograr o sucesso editorial do
primeiro diário lançado. A ida aos teatros, ao cinema e às livrarias em sessões de autógrafos e
para resolver questões ligadas à publicação de Quarto de despejo contemplam o livro
substituindo os relatos que reivindicavam a fome. No texto de 1961, a carga crítica é
destinada, principalmente, aos processos que a fizeram ascender socialmente, embora muitas
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análises no decorrer contrarie a posição pessoal. O processo de glamourização vivido e o
consumo dos diferentes setores elitizados da sociedade paulista da obra e da própria
personalidade foram matérias que a transportaram para uma nova experiência.
Xinguei a minha vida. Quando eu não tinha dinheiro não tinha sossego com a fome a
envolver-me no seu manto negro. Agora tenho dinheiro e não tenho sossego com os
oportunistas, os piratas que querem aproveitar-se da minha situação. Eles vê vender
muitos livros, pensam que o lucro é todo meu. Eu ganho comissão nas vendas.
(JESUS, 1961, p. 202).

A “presa do mercado editorial”, como Lajolo compreendeu Carolina Maria de Jesus,
percebia como o dinheiro era importante na mediação das relações. Em passagem da mesma
obra, cita: “Ah, dinheiro... invenção diabólica que escraviza o homem e liberta o homem.”
(1961, p. 61). Ela não abandonou essa análise, mesmo dialogando com figuras públicas dos
jornais escritos e televisivos, assessores e políticos, assim como escritores nacionais
renomados, como Heitor Augusto, José Hamilton Ribeiro e Dorian Jorge Freire, do fotógrafo
Gil Passarelli, o ministro do trabalho do governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) João
Batista Ramos, repórter e escritor Paulo Dantas, Eduardo de Oliveira, Clarice Lispector e
Jorge Amado. Desse modo, são muitos nomes mencionados no decorrer da narrativa que
contemplam os dias do novo diário. Junto às personalidades que a escoltavam em sua nova
fase de transição para nova morada em Osasco e, posteriormente, no bairro Santana, há
menção ao título de membro honorário recebido pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo e às organizações negras que atuavam no início da década de 1960. Além desses
dois, vale destaque para a premiação argentina “Ordem do Parafuso” [Orden del Tornillo],
criado em 1948, recebido em homenagem. O realce dado ao Teatro Experimental do Negro
(TEN), fundado em 1944 como um projeto idealizado pelo intelectual negro brasileiro Abdias
do Nascimento, dá-se pelo reconhecimento que o movimento atribuiu à ascensão da escritora.
Destarte, outros nomes importantes na composição da luta antirracista contemporânea
ao período de transição são mencionados. Vale destacar a referência ao poeta Solano
Trindade. Além disso, a menção à Associação Cultural do Negro. Consta nas memórias
grafadas: “Eu recebi convite para ir na Associação Cultural do Negro, no prédio Martinelli, no
dia da Mãe Preta. Ganhei um jogo de chá. Os componentes do Teatro Experimental do Negro
cantaram um samba para mim.” (JESUS, 1961, p. 63). Conforme as memórias de José Correia
Leite apontam em menção a essa noite, De Jesus fora consagrada e aclamada como figura do
ano, fazendo ofuscar até mesmo a presença de outros nomes importantes do ponto de vista da
construção de organizações negras paulistas. Com isso, o rosto da “poetisa preta” passou a
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servir como estampa para diferentes grupos, tonando-se ícone repentinamente. Corroborando
com os conflitos narrados acima, Mário Augusto Medeiros da Silva explana:
A figura de De Jesus passaria a ser alvo de disputas após a publicação do primeiro
livro, de diferentes interesses e matrizes intelectuais ou políticos. No meio negro
organizado, embora em menor escala, não ocorreu algo diferente. Se a ACN
promove um número de seu recém-lançado jornal e uma homenagem à escritora na
casa de um de seus principais líderes, o Clube 220, espécie de organização rival,
sediada no mesmo prédio, a partir da publicação de Quarto de despejo passa a
promover O Ano Carolina Maria de Jesus (1960-1961). (SILVA, 2013, p. 288)

Tal como José Correia Leite, as memórias de Oswaldo de Camargo, trazidas por
Mário Silva, apontam para uma “aparição ruidosa”, visto que não atendia aos anseios do
Movimento Negro, tampouco cumpria os parâmetros brancocêntricos estabelecidos pelo
cânone literário. Isso, por sua vez, fez jus ao título de “forasteira” [outsider] atribuído por
José Carlos Gomes Silva. Concomitante, Joel Rufino dos Santos narra: “ela [Carolina] viveu
sozinha. [...] não hostilizou sindicatos, partidos, ligas de trabalhadores, movimento de
mulheres, associações de favelados, amigos de bairro, movimentos negros, mas também
nunca quis entrar em nenhum.” (SANTOS, 2009, p. 115).
Quanto ao contexto de atuação, segundo Petrônio Domingues, esse período vai
corresponder à segunda fase sistematizada da atuação das organizações negras no Brasil do
período republicano. Marcada de 1945 a 1964, essa foi a fase que pela “queda da ditadura
“Varguista”, ressurgiu, na cena política do país, o movimento negro organizado que, por sinal,
ampliou seu raio de ação.” (2007, p. 108). A atuação fez surgir grupos de notoriedade
nacional, a destacar a União dos Homens de Cor, conhecida como Uagacê ou pelas siglas
UHC, mas também grupos de trabalho isolado em comunidades afastadas do centro
metropolitano, mas de importante impacto horizontal no debate sobre as condições de
exclusão da população negra na sociedade brasileira.
No intercorrido, Carolina Maria de Jesus assina a aproximação com algumas
organizações, sem manter compromisso com as pautas, após a ascensão, finalizando Casa de
alvenaria com a interpretação de Quarto de despejo no teatro pela atriz Celia Biar (19181999). Com o autêntico olhar observador, registra: “Quando cheguei no Teatro era 6 horas da
tarde. (...) Circulei o meu olhar pela platéia, contemplando aquela gente bem nutrida, bem
vestida. Ouvindo a palavra fome, abstrata para êles.” (JESUS, 1961, p. 180). Ao fazer críticas
diretas ao público que a consumiu e a colocou no ranking dos livros mais vendidos,
posteriormente, sofre uma espécie de apagamento midiático. Várias interpretações surgiram
tentando explicar as razões que a fizeram declinar, voltando até próximo à condição que o
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jornalista Audálio Dantas a encontrou na favela do Canindé. Joel Rufino dos Santos (2009)
explica que o auge da precursora da literatura periférica no Brasil teve a duração de cinco
anos. Isso inclui, portanto, o início dos anos de 1960 até o primeiro ano da Ditadura Militar
(1964-1985). Todavia, já em 1963, a escritora sofria as consequências desse apagamento,
pois, ao publicar os dois seguintes livros Provérbios e Pedaços da Fome (“Felizarda” título
inicialmente preterido), foi preciso a utilização de recursos próprios. Sem o apoio do jornalista
e do mercado editorial, seguiu fazendo do chão da literatura o apoio para dias promitentes.
Na interpretação do historiador, por rasgar a crença alimentada durante a década de
1930 de existência da plena harmonia racial, firmando-se na miscigenação como categoria
que buscou explicar a identidade nacional brasileira, como Gilberto Freyre o fez, a produção
caroliniana não perduraria com a mesma visibilidade concedida inicialmente. Segundo
Santos, com maestria, ela rasgou as máscaras sociais de um país racista, desfazendo as
idealizações arraigadas. (SANTOS, 2009, p. 143). Isso, todavia, não estaria ligado
diretamente ao contexto repressor político que acometeu os setores populares após 1964.
Nesse sentido, embora somente quatro livros tenham sido publicados no Brasil enquanto
estava viva, ela é autora de um compilado vasto, dado as publicações póstumas surgidas com
apoio da filha Vera Eunice de Jesus Lima, maior responsável pelos escritos da mãe. Além
disso, vale ressaltar a autoria de outros projetos inacabados, a citar o romance Mulher
diabólica, levantado por Castro e Machado (2007, p. 83).
Entre as obras póstumas, vale destacar Diário de Bitita, com primeira publicação no
Brasil em 1986 pela editora Nova Fronteira. Depois do sucesso editorial e do gradual
apagamento vivido, De Jesus, já reclusa como moradora em um sítio em Parelheiros, começa
a escrever a obra que resultaria no livro de memórias infantis de remonte do passado em
Sacramento, Minas Gerais, e arredores. O título inicialmente almejado fora Um Brasil para
brasileiros, baseado na admiração pela figura do Rui Barbosa. Todavia, os trajetos do texto
receberam rumos diferentes aos desejados, sendo a primeira publicação uma edição em
francês.
Diário de Bitita foi publicado postumamente. Seus originais, segundo sua filha Vera
Eunice de Jesus Lima, foram emprestados a uma editora francesa e nunca mais
devolvidos. Em 1982, cinco anos após a sua morte, foi lançada na França (sem
prévia autorização dos detentores dos seus direitos autorais) a obra com o título
modificado de Um Brasil para Brasileiros, escolhido por Carolina, para Journal de
Bitita. O livro foi relançado no Brasil, em 1986, pela carioca Nova Fronteira,
seguindo o título das francesas e sendo traduzido, portanto, para Diário de Bitita.
(BARBOSA, 2016, p. 115).
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Portanto, Diário de Bitita é a segunda versão dos escritos originais. Com isso,
lancemos olhar para a reputada frase do escritor brasileiro Oswald de Andrade que abre
Serafim Ponte Grande (1933): “O direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas
as línguas.” (ANDRADE, 1971, p. 54). O problema da tradução rende discussões. Alguns
valorizam o trabalho, entendendo como recriação ou coautoria que permite maior expansão do
texto, outros chegam a considerar uma distorção. Há ainda quem não permita a tradução da
obra. Isso acontece na maioria das vezes quando a tradução é poética, pois nesse tipo de
trabalho “não pode haver nenhuma pretensão de neutralidade, de objetividade mecânica: cada
escolha implica uma série de decisões em que o tradutor é obrigado a recorrer a sua
sensibilidade, a sua intuição; trata-se de um terreno traiçoeiro.” (BRITTO, 2010, p. 136).
Importa-nos perceber como a ironia utilizada por Andrade, certo modo, explica a situação que
também enreda Carolina Maria de Jesus, pois, ao entregar os cadernos da primeira e única
versão à jornalista Clélia Pisa e à pesquisadora Maryvonne Lapouge, depois traduzida por
Régine Valbert para o francês e também compilado por Anne-Marie Métailié, a escritora
arriscaria-se às alterações futuras dos originais. Essas consideradas pelo poeta como
‘deformações’.
De modo geral, o tradutor brasileiro Paulo Henriques Britto reúne as duas posições –
de reconhecimento e de criticidade sobre a tradução – em uma interpretação: o tradutor ou
tradutora assume o lugar da intermediação cultural. O eixo de domesticação/estrangeirização
da língua situa-se na linha tênue que equilibra tradução e respeito à cultura do outro. As
categorias “cultura-fonte” e “cultura-meta” são utilizadas por ele como mediações que
exprimem a aproximação ou o distanciamento entre as culturas. Desse modo, a entrevista feita
pela pesquisadora Raffaella Fernandez à Clélia Pisa, em Paris de 2013, traz para a superfície a
visão de Pisa acerca da tradução feita e da adaptação necessária ao público francês. Em
resposta, diz: “Eu li tudo. Tiramos o que tiramos e o que podíamos tirar. Teve que ser
traduzido, e, o importante no Journal de Bitita é que fosse um testemunho que pudesse ser
lido por um francês que não tivesse nenhuma referência da Carolina. Porque este livro não é o
original.” (PISA, 2014, p. 299).
É perceptível para quem conhece o conjunto da obra caroliniana perceber que existe
alterações consideráveis em Diário de Bitita. A narrativa não apresenta desvios ortográficos e
de concordância como as demais obras. Porém, a nível de conteúdo, os detalhes de uma
infância vivida com poucos recursos e sob diversas formas de exclusão no interior de Minas
Gerais não fraudam quem conhece a biografia da “poetisa preta”. Vemos nela a defesa da
perpetuação da escravidão. A argumentação é tecida de diferentes formas, ora resgatando o
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passado doloroso vivido pela população negra escravizada, a qual seu avô materno Sr.
Benedito José da Silva, vindo da antiga província de Cabinda, era filho do período, ora
recompondo um painel contemporâneo ao seu tempo de uma exploração ininterrupta. O
enredo referencia o período histórico e político dos anos de 1920, sob presidência de Artur
Bernardes (1922-1926), até a ascensão de Getúlio Vargas (1930-1945).
O espaço como categoria fundamental na composição da obra continua a receber
realce nas memórias infantis. Além do espaço de morada, vemos os espaços de mobilidade,
cuja necessidade de sobrevivência a obrigou transitar entre os interiores mineiros à procura de
emprego e da cura da enfermidade das pernas. Tomemos nota da descrição oferecida ao lugar
que habitava quando ainda era referida como Bitita em Sacramento.
Os pobres moravam num terreno da Câmara: “o Patrimônio”. Não tinha água.
Mesmo furando o poço eles tinham que andar para carregar água. Nós morávamos
num terreno que o vovô comprou do mestre, um professor que tinha uma escola
particular. [...] A nossa casinha era recoberta de sapé. As paredes eram de adobe
cobertas com capim. Todos os anos tinha que trocar o capim, porque apodrecia, e
tinha que trocá-los antes das chuvas. [...] O chão não era soalhado, era de terra dura,
condensada de tanto pisar. (JESUS, 2014, p. 13).

Nos espaços internos das casas por onde passou como trabalhadora doméstica, sempre
esteve ligada aos cômodos escondidos, a serviço dos patrões. Esses espaços correspondiam,
maiormente, à cozinha e aos quintais. De tal modo, Carolina Maria de Jesus narra: “Eu não
conhecia a casa. Ficava só na cozinha e no quintal.” (2014, p. 145). No tocante à cidade onde
nascera, a mineira a analisa a partir do atraso em comparação com as cidades metropolitanas
que começavam a crescer a ligeiros passos. A ausência da agitação política diante do novo
cenário era um fato que a inquietava, fazendo grafar as seguintes reflexões.
Eu pensava: “Por que será que nas cidades pequenas não se sente o efeito de uma
política? Se eles fazem tantos progressos nas capitais, poderiam fazer no interior, e o
homem não necessitaria locomover-se de um estado para outro”. Mas a minha
cidade continuava no mesmo estilo. Eu olhava a cidade e pensava: “Pobre
Sacramento, é semelhante a um bolo em que não puseram fermento, não cresce.”
(JESUS, 2014, p. 159).

O olhar amadurecido diante da cidade em menção à infância traz pelas lentes da
edição da memória espaços de mobilidade que aglutinam o peso de um passado doloroso e a
esperança comum aos dias juvenis. A admiração alimentada pelo projeto de Brasil que Rui
Barbosa havia deixado, por meio da inserção dos homens, mulheres e crianças negras
descendentes do período escravocrata à educação escolarizada, cinge a obra assim como a
composição da interpretação trazida sobre o país. A admiração estende-se, como veremos
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detalhadamente a seguir, à capital paulista. É para o centro metropolitano, portanto, que
direciona seu caminho, pois era “onde estava concentrada a riqueza, as melhores
oportunidades de trabalho, o acesso à moradia, cultura, facilidades e coisas bonitas, com
pessoas educadas e bem arrumadas. Assim, funcionava o seu [de Carolina] pensamento sobre
São Paulo.” (FARIAS, 2017, p. 105). Sendo assim, acreditar na reintegração das comunidades
afro-brasileiras à sociedade dos anos de 1920 por meio de um projeto conciliador parecia algo
sedutor aos olhos da “poetisa preta”. Foi de tal maneira que o legado do nordestino esboçou o
desejo de intitular a obra: “Rui falava que a liberdade sem cultura e sem instrução não ia
beneficia-los. O negro inculto será nômade, indolente e imiscível. Não será um braço para
impulsionar a Nação. Será sempre uma boca. [...] O Rui dizia que a sapiência é nata. O estudo
é para esclarecer.” (JESUS, 2014, p. 39)
A justificativa econômica utilizada por Rui Barbosa, comum a muitos pensadores
brasileiros oitocentistas como é, contraditoriamente, o exemplo de Joaquim Nabuco,
preencheu de influências a formação da escritora. A inserção da população negra ao novo
modelo de sociedade formado após a abolição era, antes de tudo, rendoso, uma vez que o
modelo escravocrata brasileiro não se sustinha de nenhuma forma após as mudanças globais
sucedidas; nesse caso, principalmente, com as sanções da Inglaterra sobre o tráfico negreiro
no mundo, marcando os anos de 1820 até a promulgação da Lei Eusébio de Queirós em 1850
no Brasil. Contudo, os trajetos não se assemelharam ao projeto defendido e, muito menos, à
sensibilização da crueldade que significou a escravidão negra na história da humanidade. As
considerações às consequências ainda menos.
No tocante aos danos decorridos, ainda em Diário de Bitita, vemos, associada à classe,
como a força policial servia de aparelho de repressão intimidador para excluir de todas as
formas a população negra: “Quando havia um conflito, quem ia preso era o negro. E muitas
vezes o negro estava apenas olhando. Os soldados não podiam prender os brancos, então
prendiam os pretos. Ter uma pele branca era um escudo, um salvo-conduto” (JESUS, 1982, p.
55). A menção às prisões, inclusive de Carolina Maria de Jesus quando jovem e da mãe Maria
Catarina de Jesus injustamente, é algo recorrente em toda a narrativa, a comprovar no
seguinte excerto: “Os pretos tinham pavor dos policiais, que o perseguiam. [...] Os brancos,
que eram os donos do Brasil, não defendiam os negros. Apenas sorriam achando graça de ver
os negros correndo de um lado para outro. Procurando um refúgio, para não serem atingidos
por uma bala.” (Ibidem, p. 56).
De acordo com o explanado, nas três principais obras trazidas como fontes, Quarto de
despejo, Casa de alvenaria e Diário de Bitita, a recorrência da menção aos espaços de trânsito
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e a defesa da escravidão como cicatriz perpétua na trajetória da população negra são
características que marcam a escrita caroliniana. É curioso afirmar que, no romance Pedaços
da Fome, a segunda posição seja inexiste, uma vez que a personagem protagonista Maria
Clara, mesmo passando pela experiência da fome e da falta de moradia, em nenhum momento
faz menção às desigualdades raciais no espaço da favela. Para além das questões
apresentadas, o gradual apagamento, conforme mencionado, colocaram para o campo do
esquecimento outras obras publicadas postumamente. É o exemplo de Antologia pessoal,
publicado sob contribuição de José Carlos Sebe Bom Meihy, e Meu estranho diário, ambos
lançados em 1996. Onde estaes felicidade (2014), organizado por Raffaella Fernandez e
Maria Nilda de Carvalho Motta. Mais recentemente, a pesquisadora Fernandez trouxe ao
público leitor, pela Ciclo Contínuo Editorial, Meu sonho é escrever... (2018) e Clíris: poemas
recolhidos (2019), coautoria de edição Ary Pimentel.
Em último plano, vale destacar que rumores contemporâneos e póstumos surgiram em
relação à veracidade da autoria. Seria ela a autora de um compilado que apresentava uma
unidade narrativa tão bem construída? Parte do questionamento a cristalização do “lugar do
insólito” (SILVA, 2013) assim como do “lugar da improbabilidade” (SANTOS, 2009).
Afinal, pode uma mulher negra favelada escrever? Um fator tomado como objeto da crítica
esteve ligado à discussão entre os conceitos de “narração” versus “descrição”, tomados como
distintas técnicas de construção do texto, cuja narração apresentaria valor capaz de oferecer
literariedade ao trabalho e a descrição trazer mera utilidade aditiva. Georg Lukács em
Ensaios sobre literatura expõe a sua posição diante da questão. Segundo ele, essas duas
categorias apresentam métodos diferentes de representação. Embora avalie negativamente a
descrição como critério incapaz de atingir as mais profundas camadas sensíveis e alcançar a
articulação dos diferentes tempos, considera mais importante destinar atenção aos princípios
que estruturam a obra. Nas reflexões do húngaro, o uso da descrição atribui ao texto um
caráter episódico. Assim, o seu método, considerado inumano, torna superficial a
complexidade própria da literatura.
Na verdadeira arte narrativa, a série temporal dos acontecimentos é recriada
artisticamente e tornada sensível por meios bastante complexos. É o próprio escritor
que, na sua narração precisa mover-se com a maior desenvoltura entre passado e
presente. [...] O método descritivo é inumano. [...] A inumanidade se revela
plenamente nos intentos ideológicos-estéticos dos principais representantes dessa
orientação. [...] O método da observação e descrição surge com o intento de tornar
científica a literatura, transformando-a numa ciência natural aplicada, em sociologia.
(LUKÁCS, 1968, p. 73-81).
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Ao tecer crítica à descrição, Lukács afirma que o trabalho de caráter sociológico tende
ao descritivismo. Ou seja, a arte da linguagem não permite a pura observação dos fatos e a
transferência para a escrita. Em contrapartida, para o crítico literário brasileiro Antonio
Candido, em O discurso e a cidade, a organização dos elementos textuais configura, por si, a
narração. O critério de escolha lexical e as camadas semânticas pretendidas articulam uma
nova criação. Logo, se há no texto passagens que exploram a descrição do espaço, existe a
narração, pois nada é posto no campo da linguagem de forma aleatória. A tessitura de
composição concatena a organização dos elementos bem como dilui o ambiente em um
enredo. Assim, “a sua razão é a disposição dos núcleos de significado, formando uma
combinação sui generis, que se for determinada pela análise pode ser traduzida num
enunciado exemplar.” (CANDIDO, 1993, p. 123-124).
Em outras palavras, a narrativa constitui-se também de materiais não literários que se
articulam esteticamente, fundamentando leis próprias. A autonomia da arte é justificada pela
estrutura que a fundamenta e pela linguagem que desencadeia as camadas mais profundas de
significantes, sendo ela capaz de trazer a realidade social tomada em um conjunto de
representações. Em outros termos, ficção e realidade misturam-se, mas ambas mantêm suas
singularidades.
Com efeito, não é a representação dos dados concretos particulares que produz na
ficção o senso da realidade; mas sim a sugestão de uma certa generalidade, que olha
para os dois lados e dá consciência tanto aos dados particulares do real quando aos
dados particulares do mundo fictício. [...] o sentimento da realidade na ficção
pressupõe o dado real mas não depende dele. Depende de princípios mediadores,
geralmente ocultos, que estruturam a obra e graças aos quais se tornam coerentes as
duas séries, a real e a fictícia. (CANDIDO, 1993, p. 45-46).

Semelhantemente, Cuti defende: “A literatura nos traz a história emocionada, não
apenas a informação fria do historiador, mas a possibilidade de experimentarmos sensações e
emoções de que as personagens ou os “eus” líricos são dotados na obra.” (2010, p. 93). Ao
considerar que a realidade materializada no texto reordena-se esteticamente, é compreensível
a seguinte afirmação: “poderíamos dizer contrariando o famoso ensaio de Lukács que
descrever é narrar.” (CANDIDO, 1993, p. 72). Diante disso, se a crítica contemporânea aos
escritos de Carolina Maria de Jesus e mesmo posterior valeu-se da justificativa descritivista,
analisando a obra, sobretudo, Quarto de despejo, essas afirmações perdem a validade diante
da posição de Candido frente à composição do processo criativo.
Além das questões postuladas, a partir da análise da estratificação social brasileira,
responder à questão supracitada tende a associar De Jesus ao campo do “inesperado”. Desse
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modo, Joel Rufino dos Santos assina que ler e escrever no Brasil só são atividades possíveis
de serem realizadas por uma seleta parcela da população. Isso causa uma mitificação ao livro,
capaz de gerar maior distanciamento que as difíceis condições reais já impostas, dado a
naturalidade de considerar a escrita como “artigo de luxo, coisa de padre ou estrangeiro,
apreciado mais pelo título, nome do autor, a grossura do volume do que pelo conteúdo, prenda
de classe alta, como as bangalas de castão em ouro, só são escritores os que publicam e
circulam na aristocracia.” (SANTOS, 2009, p. 23-24).
Na categorização feita em Quarto de despejo, De Jesus escreve que há “poetas de
salão” e “poetas do lixo”, colocando-se como pertencente à segunda classificação por ser uma
porta-voz de um coletivo marginalizado. O critério de aproximação com “poetas do lixo”
parte da seguinte premissa: “os bons eu enalteço, os maus eu critico. Devo reservar as
palavras suaves para os operários, para os mendigos, que são escravos da miséria.” (JESUS,
2014, p. 61). A literariedade da obra caroliniana, submersa em um estilo realista
comprometido com os pontos factuais de uma vida às margens, como moradora da favela do
Canindé, oferece concretude no plano do discurso às representações atribuídas. O
esgotamento parnasiano discutido pela camada de escritores e escritoras distantes das
periferias reafirmam-se na escrita da autora. Porém, a manutenção da norma padrão da língua,
aqui subvertida, realça a novidade, mas também o sentimento de estranhamento sentido.
Particularmente, em Antologia pessoal, em um lirismo mesclado com aspectos
prosaicos, a “poetisa preta” traz ao plano artístico o cotidiano amargo similar ao primeiro
diário, mas com estrutura e textura diferentes. Ela “tematiza amores não correspondidos, o
esforço de decifração do sentido da vida, da aventura do ser humano sobre a Terra [...] contra
a plenitude física e metafísica, conspiram falta de dinheiro, a prisão, a embriaguez, a
violência, as relações sociais degradadas e a morte.” (LAJOLO, 2011, p. 442). O abraço
pedido à poeta, entendido como súplica aos que não enxergam as penúrias de uma parcela
numerosa da população, traz no poema “Poeta” a originalidade do encontro entre o tangível e
o intangível. A observação do espaço é uma exigência feita pelo eu-lírico ao versar na
segunda estrofe “Poeta, fita o espaço/ E deixa de meditar./ É que eu quero um abraço/ E você
persiste em negar.” (JESUS, 1996, p. 91). Essa mesma relação pode ser vista na prosa do
primeiro diário, quando há a reescrita poética de uma realidade distante da vivida. Logo
inicialmente, em Quarto de despejo, com pausa no trabalho acompanhada da filha ainda
criança, Carolina Maria de Jesus contraria a perspectiva canonizada ao registrar: “Toquei o
carrinho e fui buscar mais papeis. A Vera ia sorrindo. E eu pensei no Casemiro de Abreu, que
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disse: “Ri criança. A vida é bela”. Só se a vida era boa naquele tempo. Porque agora a epoca
está apropriada para dizer: “Chora criança. A vida é amarga”.” (Ibidem, 2014, p. 36).
Diante disso, como reescrita do passado, a literatura de autoria negra, assim como
vimos nas discussões levantadas, principalmente por Zilá Bernd, Cuti e Eduardo de Assis
Duarte, parodia uma história contada à imagem e semelhança do eu branco ocidental. A
situação condenada, a qual esteve a população afro-brasileira por séculos resignada, é
revertida no plano da enunciação por meio da experiência histórica caroliniana.
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O ESPAÇO NA LITERATURA E AS SUAS PLURALIDADES
Por muitas áreas do conhecimento, o espaço foi e tem sido utilizado como fonte de
pesquisa. Seja na Geografia, na Sociologia, na Física, na História, assim como na Crítica
Literária, entre outras ciências, essa categoria tem apresentado significativa importância na
contemporaneidade. No entanto, em determinados períodos históricos, com a hegemonia de
correntes filosóficas distintas, como é o exemplo do formalismo, do estruturalismo, da
semiótica literária, estética da recepção, da hermenêutica e dos estudos culturais, as
considerações mudaram de acordo com a lente utilizada para seus respectivos
desenvolvimentos argumentativos.
Sobre essas mudanças de perspectiva, Luis Alberto Brandão, em Teorias do Espaço
Literário (2013), afirma que as flexões da categoria são possíveis devido ao plural alicerce em
que ela apoia-se, uma vez que a análise de outros elementos pressupõe a consideração
destinada ao espaço. Em sentido mais amplo, são as referências tomadas como um conjunto
que se relacionam e formam o espaço, é por essa razão que a categoria discutida pode ser
definida como transdisciplinar. É concebível pela pluralidade de áreas que a utilizam como
eixo de pesquisa, mas também pelo sistema interpretativo trazido em sua composição. Com
um estudo descritivo da história do espaço, Brandão apresenta-nos um viés aglutinador
possível no desenvolvimento analítico.
Tal “historiografia epistemológica do espaço” atua como elemento importante em
vários campos de conhecimento. É mais adequado, pois, afirmar que o espaço possui
distintas histórias, dependendo do campo que se enfoca, mesmo que frequentemente
haja cruzamentos entre campos e, como consequência, interseções das histórias, o
que demanda uma abordagem transdisciplinar. (BRANDÃO, 2013, p. 20)

Nessa seara, o campo da teoria da literatura só teve a sua ascensão no século XX. Luis
Brandão explica que, com as influências do formalismo russo, do new criticism norteamericano, da fenomenologia, da estilística e do estruturalismo, o espaço na teoria literária
permaneceu com tratamento quase inexistente. Com um parêntese para o russo Mikhail
Bakhtin, Brandão afirma, no conjunto das contribuições teóricas do autor, a atenção oferecida
ao espaço ao observá-lo como intrinsicamente ligado ao tempo por meio do conceito
“cronotopo”. Isto é, a indissolubilidade do espaço e do tempo. Além disso, a contribuição
sobre o conceito de polifonia empregado ao gênero romance.
Quanto às formas de “cronotopo” e às “vozes do romance”, consideremos, pois, as
palavras de Bakhtin: “aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se artisticamente visível;
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o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do enredo e da história.”
(2002, p. 211). Ou seja, a união dos elementos tempo e espaço condessam-se de tal modo que
é inconcebível delimitar fronteiras entre ambos. Eles complementam-se na medida em que são
inseparáveis. Nesse sentido, tornam-se palpáveis por meio do discurso/linguagem. Outros
componentes, citados diretamente, unem-se à composição, fazendo, por exemplo, da produção
literária, um sistema plural de representações. Esse operador é capaz de trazer ao plano da
dramatização e outras formas artísticas o contexto de inserção. A abordagem interacionista,
por esse ângulo, fixa-se, pois há um diálogo direto entre texto e contexto, constituindo a
defesa de ligação direta da obra com o momento histórico de produção e/ou de rememoração.
Como considerado inicialmente, de acordo com o verbete impresso no Dicionário de Termos
Literários, o “cronotopo” está no alicerce da conversação entre literatura e história
(FERNANDES, 2009).
Já que cabe a uma das particularidades da história o aspecto descentrado e plurivocal,
a “polifonia” trazida relaciona-se à diversidade social e de linguagem concatenadas
artisticamente. Ela surge nos estudos de Bakhtin, também como “plurilinguísmo”, capaz de
oferecer “crescimento em seu solo de vozes diferentes que o romance orquestra todos os seus
temas, todo seu mundo objetal, semântico, figurativo e expressivo.” (2002, p. 74). Isso não
apaga a particularização da autoria. A estilização da obra oferece-nos a individualidade
produtiva. Ela impõe-se como um fenômeno linguístico verbal próprio marcado pela seleção
dos elementos. Destaca-se o uso do vocabulário e da sintaxe empreendida.
Diante disso, embora tenha sido influenciado pela corrente formalista, Bakhtin, após
desenvolver a sua teoria do romance em 1930, distancia-se por trazer à luz dos fundamentos
teóricos do espaço na literatura e, especialmente, do espaço no gênero romance uma
orientação de cunho sociológico. A categorização do “cronotopo” é a construção do espaço
como imagem histórica. É possível ver na formulação teórica, além da historicidade, a
transformação, a concretude, a materialidade, a corporeidade e a exteriorização. (BRANDÃO,
2013, p. 96).
Bakhtin [...] explica que, no termo cidade, quando utilizado em um texto literário, o
que se pressupõe não são representações visuais, vivências psíquicas ou séries de
palavras, e sim “valores-estéticos”. A imagem se define, assim, pelos elementos
formalizados no conteúdo. [...] o cronotopo se pretende uma “categoria
conteudístico- formal da literatura”. (BRANDÃO, 2013, p. 94-95)

O espaço e o tempo, aliado à plurivocalidade, ainda assim, estão ligados à experiência
humana, mas dentro de uma noção histórica realista. Desse modo, a experiência, assim como
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a cidade, são imagens que acompanham os fenômenos sensoriais em transformação. Com esse
paralelo, entendamos o debate sobre o espaço e a corrente filosófica estruturalista. Nesse caso,
o espaço persiste distanciando-se da formação das identidades. Compreende-se que a
linguagem ordena fatos do mundo extratextual. Brandão afirma que o espaço na literatura
“passa a ser tratado não apenas como categoria identificável em obras, mas como sistema
interpretativo, modelo de leitura, orientação epistemológica.” (BRANDÃO, 2013, p. 25). Ou
seja, embora ainda não ocupe o eixo da problematização teórica, a categoria discutida
fundamenta na literatura a compreensão estrutural romanesca. Em outras palavras, a estrutura
interna é fator importante e relevador da estrutura externa.
Questionado o método de análise, os desdobramentos do estruturalismo apontam, com
Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Lacan, Paul de Man, Roland Barthes e Jacques
Derrida, para outros caminhos interpretativos. Os nomes citados trazidos por Brandão
direcionam para uma nova fase, chamada pós-estruturalista, cuja orientação filosófica segue o
princípio da desconstrução. Por esse viés, “não se encontram aí categorias, e sim o debate
sobre possibilidades críticas de abarca-las. Assim, não há contribuições a “aplicar” em
determinado campo, e sim a inferir das polêmicas desconstrucionistas.” (BRANDÃO, 2013,
p. 27).
Na segunda metade do século XX, o campo da crítica literária sofreu grandes
transformações, e, como consequência, a análise do elemento espaço refletiu consideráveis
mudanças. É, especialmente, o caso da influência dos Estudos Culturais. Esse campo de
pesquisa de caráter interdisciplinar vai ser, nas considerações de Brandão, o responsável por
trazer uma força intelectual de oposição ao estruturalismo e às teorias totalizantes. Todavia, os
Estudos Culturais “não se definem como corrente teórica, e sim como “campo
interdisciplinar”, “um movimento ou uma rede”, o que não exclui sua crescente “codificação
acadêmica”.”. (BRANDÃO, 2013, p. 29). A politização da teoria vê-se ligada ao exercício
crítico, conforme discutido nos desdobramentos do primeiro capítulo. Stuart Hall em Da
diáspora: identidades e mediações culturais afirma: “Os estudos culturais são uma formação
discursiva, no sentido foucaultiano do termo.” (HALL, 2003, p. 200). Entende-se, portanto, os
Estudos Culturais como projeto.
Seja no contexto britânico, seja no americano, os estudos culturais têm chamado a
atenção não apenas devido ao seu desenvolvimento interno teórico por vezes
estonteante, mas por manter questões políticas e teóricas numa tensão não resolvida
e permanente. Os estudos culturais permitem que essas questões se irritem, se
perturbem e se incomodem reciprocamente, sem insistir numa clausura teórica final.
(HALL, 2003, p. 213)
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De tal modo, para essa vertente crítica, o reconhecimento dos deslocamentos em
termos como “margem”, “fronteira”, “entre-lugar”, “metrópole”, “colônia”, “centro”,
“periferia” são feitos de modo a reconhecer o espaço como elemento cultural. Vale destacar
que “a consequência mais imediata da abordagem culturalista é a retomada da noção de
literatura como representação, ou seja, a revalorização da perspectiva mimética.”
(BRANDÃO, 2013, p. 30). A aproximação do espaço como elemento identitário realça o
caráter central atribuído.
O tempo e o espaço são também as coordenadas básicas de todos os sistemas de
representação. [...] a moldagem e a remoldagem de relações espaço-tempo no
interior de diferentes sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma
como as identidades são localizadas e construídas. [...] Todas as identidades estão
localizadas no espaço e no tempo simbólicos. Elas têm aquilo que Edward Said
chama de suas “geografias imaginárias” (1990): suas “paisagens” características, seu
senso de “lugar”, de “casa/lar”, ou heimat, bem como suas localizações no tempo”
(HALL, 2015, p. 40-41)

As identidades situam-se em espaços que mantêm relação com a sua construção.
Portanto, é indissociável a relação entre literatura e cultura, assim como entre espaço e
identidade. Nesse sentido, “mediante o enfoque nas identidades, que se definem na interação
de subjetividades individuais e referências coletivas, o tratamento do espaço não prevê que se
dissocie de sua materialidade uma dimensão intensamente simbólica.” (BRANDÃO, 2013, p.
31). A saber que existem ramificações do conceito de identidade, conforme pontua Stuart
Hall, notemos as considerações a seguir.
(a) sujeito do Iluminismo, (b) sujeito sociológico e (c) sujeito pós-moderno. O
sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como um
indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão de
consciência e de razão [...] A noção de sujeito sociológico refletia a crescente
complexidade do mundo moderno e a consciência de que esse núcleo interior do
sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com “outras
pessoas importantes para ele” [...] a identidade é formada na “interação” entre o “eu”
e a sociedade. [...] sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo uma
identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração
móvel” [...] É definida historicamente, e não biologicamente. (HALL, 2015, p. 1012)

O conceito de identidade sob as três perspectivas trazidas revela a multiplicidade de
lentes possíveis de investigação. Os Estudos Culturais, no que concerne à discussão,
compreendem que “como o espaço, toda identidade é relacional, pois só se define na interface
com a alteridade, seu principal predicado é intrinsecamente político.” (BRANDÃO, 2013, p.
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31). Dessa forma, o elemento estudado faz-se no discurso e, como vimos, ele é político. Seja
com referência ao espaço urbano ou rural, ou ainda na transição de um para outro, o trabalho
estético está envolvido pela apreensão e pela representação a partir do vivido/percebido. Ao
tratar das imagens espaciais, entende a reorganização dos elementos externos em um sistema
interno de forças que rearticulam o painel paisagístico. De tal forma, a imagem da cidade e/ou
do campo é perpassada por subjetividades, cuja literariedade8 é característica singular.
Vale salientar que não se reduz as possibilidades de representação espacial por meio
dos dois exemplos trazidos. Existe, no entanto, uma variedade de subcategorias ligadas ao
espaço e todas elas apresentam ambientações diversas. (LINS, 1976, p. 77). Por exemplo, é
possível falar sobre o espaço da casa, dos repartimentos, dos cômodos maiores e menores,
como o espaço da janela e da gaveta, do espaço íntimo do corpo e da consciência. É possível,
ainda, falar sobre o espaço do texto literário, visto que esse é mais um território ocupado pela
palavra.
No caso da produção caroliniana, vemos que é possível fazer um tratado amplo dessa
pluralidade espacial, principalmente pelo fato de referenciar em suas obras os lugares de
morada, assim como trazer para a materialidade do texto a consciência de que ocupa lugar
decisivo na coletânea artística. Aqui, pretende-se focar na relação entre as representações da
cidade e do campo por meio das vivências entre as personagens De Jesus (projeção de si
mesma no Quarto de despejo) e Maria Clara (o outro criado pela autora em um formato
romanesco; Pedaços da fome). Ambos se relacionam com os referentes devido às impressões
adquiridas e trabalhadas nas obras. Como visto, a vida de Carolina Maria de Jesus é marcada
pela mobilidade territorial e esse é um dos fatos que repercute com maior força na confecção
dos textos autorais.
A tradição literária ligada à representação do campo e da cidade desde a Antiguidade
Clássica, conforme adverte Raymond Williams em O campo e a cidade na história e na
literatura, está relacionada a um jogo simbólico de oposição que os colocam,
sequencialmente, como lugares de salvação e perdição das virtudes humanas.
A chave [...] é o contraste entre, de um lado, o campo e, de outro, a cidade e a corte:
aqui natureza, lá mundanidade. Muitas vezes tal contraste depende justamente do
tipo de escamoteação do trabalho rural – e das relações de propriedade através das
quais esse trabalho é organizado [...] O contraste retórico entre a vida urbana e a
8

A literariedade, termo criado por Roman Jakobson, corresponde aos elementos presentes no texto que o difere
dos demais. A literatura “parte do conjunto da produção escrita e, eventualmente, certas modalidades de
composições verbais de natureza oral (não escrita), dotadas de propriedades específicas, que basicamente se
resumem numa elaboração especial da linguagem e na constituição de universos ficcionais e imaginários”
(SOUZA, 2007, p. 49).
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campestre é certamente tradicional: Quintiliano utiliza-o como primeiro exemplo de
uma tese convencional, e os contrastes entre ganância e inocência, com essas
localizações características, são comuns na literatura grega tardia e latina.
(WILLIAMS, 2011, p. 81)

De modo semelhante, Antonio Candido em O discurso e a cidade trata das
simbologias que permeiam, principalmente, o espaço urbano e sua degradação devido à
dimensão narrativa que confere dois importantes elementos metafóricos: a fluidez e a
estagnação (CANDIDO, 1993, p. 59). Assim, a expansão do território como conceito de ética
e dignidade comprimem-se nas experiências periféricas urbanas – nos cortiços e favelas, pois
a marginalização das ruas ressalta o confinamento das personagens cada vez mais vulneráveis
aos vícios. Como veremos a seguir, no destrinchar das obras acolhidas para análise, a vida
campestre carrega uma significação amena comparada à experiência da cidade. Porém, o
núcleo urbano é operante no quesito oportunidade de ascensão e de intelectualização. Resulta
essas considerações das vivências caroliniana ao longo dos sessenta e três anos em trânsito,
maiormente, pelo sudeste brasileiro e não intencionalmente por uma tradição teórica.
Diante disso, é possível afirmar que existe um predomínio dos espaços campo e cidade
na produção de De Jesus. No segundo referente, há a presença dos lugares subalternos
situados à margem. Nota-se, principalmente, na tríade de diários: Diário de Bitita (2014),
Quarto de despejo (2014), Casa de Alvenaria (1961). Todavia, embora o referente se apoie na
estrutura macro na divisão paisagística que compõe a organização social brasileira, ainda
assim, a subdivisão micro dita a composição interpretada e retratada pela autora. Em umas das
passagens de Quarto de despejo, em que a narradora-personagem visualiza os contrastes da
cidade, vemos a afirmação dessa posição particular que vivencia o ambiente público,
atribuindo características e significados próprios da intimidade doméstica.
As oito e meia da noite eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que
mescla com o barro podre. 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 num quarto de despejo. (JESUS, 2014, p. 37)

Percebemos, portanto, como o espaço urbano reflete a organização interna da casa. De
tal modo, os títulos das obras retomam a afirmação seguinte: existe uma semântica própria da
cidade formada por diferentes significados. (BRANDÃO, 2013, p. 75). Nesse caso, a
semântica da cidade advém da subjetividade caroliniana, mulher negra que viveu as agitações
e transformações sociais da segunda metade do século XX, cujo ponto central
desenvolvimentista, a cidade de São Paulo, vivia as ebulições de um acelerado crescimento
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urbano. Junto às representações formuladas dos espaços transcritos na literatura de De Jesus,
os deslocamentos constituíram de muitas formas as exclusões das personagens. Lê-se
personagens que circulam entre as favelas e os cortiços. Todos eles, os espaços, entremeados
por diversas ambientações.
Osman Lins, em Lima Barreto e o espaço romanesco, explora os tipos de
ambientações – franca, reflexa e dissimulada. Em primeiro lugar, entende-se por ambientação
“o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a
noção de um determinado ambiente.” (1976, p. 77). Esses processos conhecidos ou possíveis
são elementos que constituem, na narrativa, sensações. O interesse é a fruição do enredo
ligado à constituição dos espaços. Leitura que pode ser ampliada por meio da relação com
outros elementos, sobretudo com as personagens. Assim, a ambientação é capaz de introduzir
cenários, eventos e lugares de ação e atuação, pois ela “revela complexidade e engenho na
medida em que o narrador, recusando a descrição pura e simples, tece ordenadamente espaço,
personagem e ação.” (Ibidem, p. 85). Lins defende que a narração e a descrição são formas
que se alternam no texto literário, pois não existe a completa dicotomia entre os conceitos,
mas a utilização de ambas, uma vez necessárias para a ordenação dos elementos capazes de
evocar sentidos e sensações.
No sucedido, compreende-se por ambientação franca aquela que “se distingue pela
introdução pura e simples do narrador [...] matiza-se, evidentemente, [...] quando o narrador é
personagem.” (LINS, 1975, p. 79-80), podendo, no entanto, ser também introduzida por um
narrador em terceira pessoa. O que a distingue das ambientações reflexa e dissimulada é a
ausência de impressões espaciais – lê-se a presença da subjetividade – empregadas na
narração. Nessa categorização, a preocupação é matizar o ambiente pela objetivação. Os
significados simbólicos, conotativos e implícitos são deflagrados pelo retrato do ambiente que
o espaço suscita. Desse modo, “caracteriza-se e revela-se ao longo do discurso, mesmo
quando descreve objetivamente uma paisagem. O esquema, entretanto, permanece o mesmo:
o narrador (nomeado ou não) observa o exterior e verbaliza-o, introduzindo na ação um hiato
evidente.” (Ibidem, p. 80).
A reflexa é tomada por avaliações e impressões, mas do ponto de vista da personagem.
A presença de uma ambientação preenchida de subjetivações indica “característica das
narrativas na terceira pessoa” (LINS, 1975, p. 82). Existe a pausa na ação das personagens
para, assim, focar no espaço e suas ambientações. Ambos, personagem e espaço, não são
indissociáveis nessa classificação, assim como na ambientação franca. Nesse sentido,
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debruçamo-nos sobre as dissemelhanças com a ambientação dissimulada, também nomeada
como oblíqua.
A ambientação franca como a ambientação reflexa são reconhecíveis pelo seu
caráter compacto ou contínuo, formando verdadeiros blocos e ocupando, por vezes,
vários parágrafos. Constituem unidades temáticas perfeitamente identificáveis: o
ocaso, o desfile, a sala, a casa, a estação, a tarde, a cidade. Com a ambientação
dissimulada (ou oblíqua), sucede o contrário. A ambientação reflexa como que
incide sobre a personagem, não implicando numa ação. A personagem, na
ambientação reflexa, tende a assumir uma atitude passiva e a sua reação, quando
registrada é sempre interior. A ambientação dissimulada exige a personagem ativa: o
que indica é um enlace entre espaço e a ação. (LINS, 1975, p. 83)

Em outras palavras, na narrativa que apresenta ambientação dissimulada não existe
suspensão na continuidade das ações das personagens, uma vez que os dois elementos,
personagem e espaço, são intrínsecos. Eles constituem-se como uma só força. A ligação é
harmônica visto que a personagem ativa não se desvincula do espaço. Sendo assim, a
complementariedade de ambos permite que o desenvolvimento narrativo aconteça. Por ser
nessa configuração, a ambientação dissimulada não exige uma ordem temporal cronológica.
Embora sejam elementos próximos, o espaço não recebe nessa categorização de ambiente um
estado personificado. A prosopopeia na ambientação dissimulada não acontece porque existe
um limite estético entre os elementos narrativos, mesmo sendo eles elementos próximos e, por
vezes, dependentes de um todo coeso.
Compreende-se a partir disso como a ambientação trabalha com sentidos, enquanto o
espaço com a materialização referencial. O primeiro está para a subjetividade e o segundo
para a objetividade. A ordenação e precisão narrativa dos elementos formam o espaço, cuja
ambientação oferece o tom de efeitos e impressões. Notemos as observações de Lins para
compreendermos o papel da crítica ao analisar o espaço/ambiente na obra literária. Segundo o
escritor e ensaísta, é preciso perceber:
Os graus através dos quais o escritor define o espaço: sua liberdade de escolha
(liberdade relativa, pois nunca é indiferente à estrutura global do texto) [...] Não
deve o estudioso do espaço, na obra de ficção, ater-se apenas a sua visualidade, mas
observar em que proporção os demais sentidos interferem. Quaisquer que sejam os
seus limites, um lugar tende a adquirir em nosso espírito mais corpo na medida em
que evoca sensações.” (LINS, 1975, p. 88-92)

Coexistem, portanto, personagem, espaço e ambiente por meio de gradações por
muitas vezes identificáveis, mas também não identificáveis, pois a obra funciona como um
sistema composto por unidades que apresenta ligações internas, em uma análise micro, e
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externa, por dialogar com outras obras. (LINS, 1975, p. 95). Com isso, notamos como são
inesgotáveis as possibilidades de referências espaciais assim como de correntes teóricas
utilizadas para investigação. Em razão da primeira afirmação, a operação do espaço no texto,
por muitas vezes, extrapola as teorias desenvolvidas. Ainda na visão de Luis Alberto Brandão,
em “Expansões do espaço literário”, ele confirma a existência de “obras não necessariamente
enquadráveis como estudos literários”. (2013, p. 66).
Regina Dalcastagnè, para além dessa defesa, argumenta que o sistema de significação
nas obras é também definido a partir da orientação teórica de quem a analisa. O espaço é
significado. A sua representação exibe tensões, restrições e possibilidades e, a depender das
intenções da autoria, o desvelo dá-se pela imposição simbólica, cujo diálogo com outras
produções, das reconhecidas obras, persiste em apagar. A relação entre espaço e identidade
mais uma vez é tomada a partir de suas correlações, sobretudo na produção contemporânea.
Por esse viés, é possível dizer que, se existem espaços distintos, existem também experiências
espaciais distintas e, como consequência disso, representações plurais. Inserida nessa
definição, as tensões presentes nas hierarquias sociais, na diferença étnica, de classe e gênero,
podem ser identificadas textualmente. Isso acontece porque “qualquer espaço define-se,
assim, enquanto termo constitutivo de uma relação sujeito-objeto (sujeito enquanto
individualidade ou coletividade). [...] Incorpora-se, aqui, o entendimento de que os espaços
físicos refletem as hierarquias sociais” (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 87).
A partir dessas hierarquias sociais, no que concerne ao espaço e ao acesso na
literatura, Regina Dalcastagnè declara: “obras em evidência na literatura brasileira publicadas
entre os anos 1970 e 1990 [...] observava que os deslocamentos pelo espaço urbano eram
efetivados quase que exclusivamente por narradores brancos, homens, de classe média e
intelectualizados” (2015, p. 86). As urbanidades por muitos anos foram construídas pela ótica
de uma masculinidade que desafiou o tempo e o espaço. Alimentando a visão eurocêntrica
colonialista, os deslocamentos davam-se como condição natural de serem inteiramente livres
pelo fato de serem homens brancos.
Ainda sobre o deslocamento urbano, a pesquisadora afirma que “a partir de um recorte
de classe, continua sendo difícil encontrar personagens femininas em trânsito. As ruas e
esquinas literárias permanecem como território de homens – são corpos masculinos, e em
pleno vigor físico, atravessando a cidade.” (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 86). Suscita os
seguintes questionamentos: o que dizer do recorte étnico? Os homens negros seriam
retratados de igual forma? Em menção às mulheres negras, quais são os espaços ocupados por
elas nos espaços retratados na literatura? É evidente que as respostas apresentam
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discrepâncias entre representações dos grupos sociais citados, principalmente no que compete
à comparação com a literatura escrita reconhecida pelo cânone, conforme discutido no
capítulo anterior. Todavia, a mudança nesse quadro aconteceu por meio dos rastros de luz que
simbolizam as publicações de grupos sociais marginalizados na história brasileira. Nessa
produção, vê-se a ampliação de ângulos capazes de interpretar a apreensão e representação
espacial de forma reveladora.
Diante disso, a perspectiva de quem fala ou escreve está imbricada com os
movimentos de aproximações e distanciamentos dos espaços. Esses movimentos estão
relacionados aos aspectos identitários, os quais formam as subjetividades, forjando novas
representações.

Em

“Mulheres

negras

e

espaço

urbano

na

narrativa

brasileira

contemporânea”, como exemplos da literatura brasileira do século XX, Dalcastagnè compara
as diferenças entre Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus na projeção das identidades e
dos papéis sociais assumidos. As colocações didatizam a defesa da perspectiva social.
Negros e brancos, mulheres e homens, trabalhadores e patrões, velhos e moços,
moradores do campo e da cidade, homossexuais e heterossexuais vão ver e expressar
o mundo de maneiras diversas. Mesmo que outros possam ser sensíveis a seus
problemas e solidários, nunca viverão as mesmas experiências de vida e, portanto,
enxergarão o mundo a partir de uma perspectiva diferente. Clarice Lispector dá uma
mostra clara disso em A paixão segundo G. H. (1964) [...] É preciso uma Carolina
Maria de Jesus para expressar aquilo que Janair não pode dizer. Tanto em Quarto de
despejo (1960) quanto em Diário de Bitita (1982) a autora constrói uma protagonista
que não hesita em oferecer sua opinião sobre as patroas (pernósticas, mentirosas,
abusivas. (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 43).

Na pesquisa de Dalcastagnè, na comparação da atuação das personagens
“empregadas” – trabalhadoras domésticas – Clarice Lispector, mesmo com a personagem
Janair, não alcança as camadas atingidas e ampliadas por Carolina Maria de Jesus, pois, além
do contraponto ao discurso dominante, a narrativa apresenta uma “aproximação entre espaço e
corpo” (DALCASTAGNÈ, 2015, p. 47). Lê-se uma personagem pobre e negra, moradora da
favela. Essa aproximação de alguém que se projeta na escrita como narradora e personagem,
cuja individualidade é a centralidade do texto, configura-se como modo de reafirmar presença
no mundo. No entanto, a transposição de uma personagem negra para uma personagem branca
que vive a biografia inversa da autora coloca em questão a redução de uma escrita
inteiramente ligada às experiências pessoais, a qual Carolina Maria de Jesus fora por muitos
anos referida. É, portanto, uma questão particular do exercício literário, cuja possibilidade de
viver outras experiências através da leitura e da criação permitem abrir fronteiras.
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Dentro da seara conflitante da estrutura do romance Pedaços da fome, muito próxima
à estrutura dos folhetins circulados no Brasil na segunda metade do século XIX, e, sobretudo,
pelo distanciamento temático racial no trato com a pobreza e a fome, a investigação das
urbanidades construídas a partir de uma análise comparada entre o diário Quarto de despejo e
o romance citado leva-nos para as diferentes experiências da cidade a partir das personagens
Carolina Maria de Jesus e Maria Clara. Ambas personagens mulheres que, embora vivenciem
a extrema carência socioeconômica, ainda assim, atingem diferentes zonas de subjetividades
sociais.
É possível dizer que essas perspectivas apreendidas por diferentes personagens podem
ser lidas como chave de leitura para compreendermos as bases históricas discriminatórias que,
ainda na metade do século XX, permeava no imaginário social brasileiro no tocante à
ausência crítica da racialização da pobreza. Em um dos poucos trabalhos publicados que
focam na análise de Pedaços da fome, caso da pesquisa desenvolvida por Fernando Cauduro
Pureza, visualizamos a seguinte afirmação diante de uma difícil tarefa de construção da fome
branca. Ela, a fome de Maria Clara, era “descolorida porque assim a branquitude permitiria”
(PUREZA, 2017, p. 60).
Compreende por “branquitude” a pertença racial que ocupa lugar de privilégio
resultante de uma estrutura colonialista que reverbera exclusões até a contemporaneidade.
Segundo Valeria Ribeiro Corossacz, ela “não é uma categoria uniforme ou monolítica; ela é
sempre conotada por outras variáveis: gênero sexualidade, classe, status, religião e
nacionalidade.” (2017, p. 200). Dessa forma, o termo abrange a situação de normalidade
atribuída à individualidade branca como parâmetro de um “Eu universal” em situação
permanente de oposição ao “Outro”. No contexto brasileiro, a importância da categoria é
evidente devido ao apagamento racial conferido pela teoria vaga da mestiçagem como uma
característica difusa, ineficaz do ponto de vista da classificação dos grupos.
Conforme visto, como um dos expoentes dessa linha de pensamento, Gilberto Freyre
acreditava-se na dificuldade de distinguir quem é branco e quem é negro no Brasil. As
análises desenvolvidas a partir da leitura de Quarto de despejo e Pedaços da fome, no entanto,
indicam o inverso: ambas personagens, De Jesus e Maria Clara, são racializadas de diferentes
formas; a primeira está para a degradação permanente, metaforizada pelo movimento cíclico
que trama o cotidiano, enquanto a segunda passa por uma espécie de conservação de um
passado opulento que a pertence e a distingue dos demais. As fronteiras entre a vivência negra
e a vivência branca são evidentes. De tal modo, não existe a tensão narrativa no romance de
classificar racialmente as personagens protagonistas, tampouco as que compõem os cenários

81

periféricos. Logo, a “branquitude” permeia as duas confecções, pois a categoria é “assim
entendida como resultado da relação colonial que legou determinada configuração às
subjetividades de indivíduos e orientou lugares sociais para brancos e não brancos.” (SILVA,
2017, p. 23). Nesse sentido, a “branquitude” deve ser tomada como um produto da história e
como uma categoria relacional que conduz uma visão particularizante, fruto de uma
construção histórica, cultural e social.
Notemos as interpretações de Fernando Pureza: “A pobreza de Maria Clara,
coletivizada no repetitivo termo “pobres” e na expressão “nesse núcleo” [...] denotando muito
mais estranhamento do que sentimento de identidade compartilhada.” (2017, p. 61). Por mais
que Maria Clara tenha vivenciado a fome e tenha transitado pelas margens da cidade, nos
espaços do cortiço e da favela, a identificação da personagem não se fez efetiva devido ao
resguardo dessa “braquitude” que negou a aproximação de si mesma com esses lugares sem
haver nenhum lastro de assimilação.
Diante das reflexões realizadas, não é pretendido dissolver personagem e identidade.
Objetiva, no entanto, reunir personagem como elemento estruturante da narrativa às
identidades especiais construídas a partir da comparação entre as obras supracitadas de
Carolina Maria de Jesus. O recorte metodológico parte da preocupação de identificar a arena
de conflito sociorracial ligada à representação dos espaços urbanos, pois, conforme pontua
Luis Alberto Brandão, “mediante o enfoque das identidades, que se definem na interação de
subjetividades individuais e referências coletivas, o tratamento do espaço não prevê que se
dissocie de sua materialidade uma dimensão intensamente simbólica.” (2013, p. 31).

2.1 Urbanidades em São Paulo: apreensão e representação da cidade
O modo de interação entre os sujeitos e os espaços com seus elementos são aqui
chamados a partir da categoria “urbanidades”, cuja dimensão do termo amplia-se a partir dos
traços próprios que conferem a atividade humana ao ambiente. Além da dimensão material, as
significações atribuídas a partir do movimento de apreensão e representação estão contidas
na referência central. Nesse caso, na cidade de São Paulo. Nas reflexões que introduzem
Urbanidades, obra que zela a abordagem arquitetônica e a relação da população com as
vivências adquiridas nos espaços urbanos em território nacional e internacional, nas palavras
de Vinicius M. Netto, ela é tratada como “uma propriedade robusta, a chave; [...] que parece
endereçar o coração da vida urbana e suas condições.” (2012, p. 13). Tomada como um
desdobramento do urbano, ela está aliançada com os aspectos próprios da experiência
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humana. Como vimos, com o vivido dentro de uma relação sujeito-objeto. Desse modo, a
“estruturação da experiência do mundo e do outro que toma a forma de cidade é, na verdade,
um primeiro esboço da definição de “urbanidade”.” (NETTO, 2012, p. 35).
Diante disso, a citação ao termo é feita pela possibilidade de tematizar as diferenças
pontuais dentro das representações díspares que nas obras Quarto de despejo (1960) e
Pedaços da fome (1963) são trazidas sobre São Paulo em um momento de inchaço
populacional devido à corrente migratória interna, entre as regiões, e externa, pela presença
estrangeira massiva nos centros urbanos brasileiros. Esse quadro sócio-histórico concernente,
sobretudo, com a implantação de ideias desenvolvimentistas próprias do período político
dirigido pelo governo Juscelino Kubitschek (1956-1961).
Nas décadas de 1950 e 1960, se preocupou com o desenvolvimento brasileiro,
destacando os temas desenvolvimento/subdesenvolvimento ou centro/periferia [...]
A partir da década de 1950 ocorrem mudanças na forma de habitar dos pobres com o
desenrolar do processo de “metropolização-periferização” da cidade. A formação de
periferias em São Paulo expande-se por meio da alteração das vias de transportes,
possível apenas com a circulação de ônibus pelas ruas percorrendo distâncias
menores. (CARRIL, 2006, p. 72-83)

Ir aos grandes centros urbanos no início da segunda metade do século XX significava
ir de encontro à prosperidade, ao alcance de melhores condições materiais de vida e
sobrevivência. O impulso desenvolvimentista implantou no imaginário social brasileiro a
ideia de modernidade tanto nas relações de trabalho quanto nas relações políticas e sociais.
Atravessada pelas consequências de um passado escravocrata duradouro, a nação sofreu o
acúmulo de novos problemas de ordem estrutural, aprofundando a segregação de ordem
econômica e étnica (MARTINS, 2019, p. 73).
Logo, novos espaços amontoados de moradia passaram a ser mais frequentes. Era essa
a base de sustentação para residir na cidade de São Paulo destinada aos mais pobres. Muitos
desses espaços, a partir das ordens de despejo administrativo devido aos descumprimentos de
pagamento de taxas cobradas e pela expectativa de mercado que o modelo econômico do
período exigia, ainda ocupavam geograficamente o centro urbano, mas houve uma expansão
considerável às margens. Esse é o exemplo da Favela do Canindé, que beira o Rio Tietê.
Observações de ordem mais concreta podem ser visualizadas a partir da transição das
personagens pelos espaços paulistas. Enquanto De Jesus obtém a vivência da favela que já
inicia o enredo do diário na primeira datação, 15 de julho de 1955, Maria Clara, na segunda
obra, transita do interior paulista para o centro urbano, ainda vivenciando a moradia nos
cortiços, passando posteriormente a viver na favela com Paulo Lemes e seus filhos. Nas obras,
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as referências espaciais são iguais, sobretudo no que tange à representação da favela, além
desse lugar em trânsito construído pelas mobilidades das personagens.
Diante disso, a cidade de São Paulo pode ser visualizada pelas margens nas obras
estudadas a partir de dois referentes: o cortiço e a favela. Ambos compõem a periferia que
aglomera a criação de espaços alternativos para atender às necessidades de grupos
socialmente vulneráveis. Depreende, por conseguinte:
Os cortiços são modos de moradia muito antigos, cujas características são
conhecidas há tempos, estando inclusive presentes e definidos em várias legislações.
[...] o surgimento das favelas tomaram a sociedade do final do século XIX e dos três
primeiros quartos do século XX [...] inicialmente sua existência foi apenas
constatada e tolerada, sem que o governo ou a sociedade civil se preocupassem em
conhecer e definir a nova forma de morar que os despossuídos estavam inaugurando
no panorama das cidades brasileiras. (KEHL, 2010, p. 33-36)

A formação social do espaço urbano feita a partir da segregação étnica é, no entanto,
um problema gerado por questões anteriores à industrialização feroz ocorrida no século
supracitado. Como afirma Lourdes Carril em Quilombo, favela e periferia, essa é uma
realidade fruto de um projeto de marginalização social que, em primeira instância, incluía a
população negra e, posteriormente, passou a ser inserida aos grupos de imigrantes. A
expressão “cartografia africana da cidade”, de Raul Joviano do Amaral, denota bem a leitura
da existência de territórios negros bem demarcados. (CARRIL, 2006, p. 78).
Prossegue Carril explanando que, com a aprovação da Lei de Terras de 1850, de
regulação do controle da posse territorial, não existiu nenhuma abertura para que fosse
concedido o direito da propriedade a quem trabalhou nela. Como consequência, o bloqueio a
esse acesso contribuiu para o espalhamento desordenado populacional, ocasionando a
formação de “quilombos urbanos”. Nesse contexto, “tanto ex-escravos quanto trabalhadores
livres e imigrantes permaneceram excluídos [...] Ao longo da formação territorial urbana, eles
também compuseram os bolsões de miséria da cidade” (CARRIL, 2006, p. 77). Desse modo,
com tentativas de “limpeza urbana”, as ações de despejo tornaram-se constantes, pois a
preocupação paisagística começou a tomar o imaginário social de modo cada vez mais forte
devido à busca pela semelhança com as cidades europeias. Logo, o espaço dos cortiços não
cabia nessa lógica e, tampouco, era disponível para uma quantidade numerosa de pessoas que
buscavam moradia emergente.
Vejamos, pois, dois fragmentos das obras estudadas para compreendermos como a
apreensão e a representação da favela, em Quarto de despejo, e do cortiço, em Pedaços da
fome, estão dispostas na produção de Carolina Maria de Jesus.
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Quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraizo. Acho sublime ver
aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas. Tão diferentes da favela. As casas
com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os
olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da
America do Sul está enferma. Com as suas ulceras. As favelas. (JESUS, 2014, p.
85).
Quando o carro chegou em Guarulhos, Paulo indicou o lugar. Desceram numa ruela.
[...] Maria Clara fitava os varaes cheios de roupas, as crianças brincando naquele
corredor sujo e mal cimentado. [...] Não tinha móveis, apenas uma cama de arame. E
um colchão sujo e roto. Não tinha assoalho! Apenas uns ladrilhos gastos pelo tempo.
Ergueu os olhos para o teto. Não tinha fôrro. (JESUS, 1963, p. 71).

A primeira passagem exibe como a personagem protagonista do diário dos despejados
visualizava o núcleo da cidade de São Paulo em comparação com o lugar que habitava – a
favela. Já a segunda, exibe como a narração feita em terceira pessoa contempla a descrição do
cortiço do interior paulista no romance. O diário traz uma descrição do espaço repleta de
análises identificadas pela adjetivação. Sendo assim, De Jesus não hesita ao transcrever a
situação desumana que vivia por meio das escolhas lexicais. A favela é o lugar íngreme e
labiríntico ausente de condições mínimas de sobrevivência, sendo capaz de destituir, até
mesmo, a infância: “Na favela tem muitas crianças. As crianças são sempre em maior número.
Um casal tem 8 filhos, outro tem 6 e daí por diante. [...] quem reside na favela não tem quadra
na vida. Não tem infancia, juventude e maturidade.” (JESUS, 2014, 74-92). Já a linguagem
empregada no romance é altamente detalhista do ponto de vista objetal. As impressões da
protagonista surgem como uma forma de situá-la no ambiente, porém a atenção às
minudências sobrepõe-se às outras forças narrativas de ordem subjetiva.
Diante das considerações feitas, com essa “mania de observar tudo, contar tudo,
marcar os fatos”, conforme registrado em Quarto de despejo, a geografia da cidade recebe um
tratamento particularizante. A rotina dita o acontecimento dos fatos e a necessidade do
registro marca a luta contra a fome. É preciso escrever para manter-se viva. A marca
registrada da narração no início dos dias, na fila da torneira à espera da água entre a
população que habitava na favela, revela o posicionamento da personagem frente aos seus
pares. Não existe aproximações identitárias, embora estejam todos no mesmo cenário e,
poderíamos afirmar, na mesma situação econômica de vulnerabilidade. O que confere essa
hierarquia são as dissemelhanças entre os hábitos cultivados. Ou seja, a presença da leitura e
da escrita na biografia da “poetisa preta” concede um status de poder, uma vez utilizado tanto
como ferramenta de compreensão do mundo quanto de proteção, dado o registro de
acontecimentos corriqueiros nomeados no diário.
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Em Mulher de favela, Nilza Nunes narra sobre essa potencialidade do poder feminino
exercido nos territórios populares. Segundo a pesquisadora, a pertença comunitária dessas
mulheres, dentro do processo de construção de identidades sócio especializadas, é feita por
meio de demandas sociais e políticas assumidas. O poder simbólico da favela na cena urbana
emerge como um território receoso pela possibilidade de revoltas organizadas frente às
desigualdades. Em tal caso, Lélia Gonzalez oferece dados das lutas urbanas pré-abolicionistas
lideradas pela frente de combate negra (1800), como segue.
A resistência negra também se deu em termos de movimentos urbanos armados com
aqueles que, iniciando-se em 1807 na cidade de Salvador, culminariam com a
famosa Revolução dos Malês (mulçumanos) em 1835. Sua importância maior reside
no fato de que, diferentemente dos demais, seu objetivo primordial era a efetiva
tomada de poder. Nela se destacaria a figura de uma mulher extraordinária, Luiza
Mahim, que não só participou da organização, como também da luta armada contra a
minoria branca dominante. (GONZALEZ, 1982, p. 91)

Esse passado de revoltas contínuas e a permanência das desigualdades na atualidade
corroboraram para essa atmosfera de medo e, como fato motivador dessa realidade, de
negação e criminalização da população periférica, majoritariamente negra, realizada pelo
modelo social no contexto de pós abolição não desvencilhado das segregações e do racismo
como política de dominação. A disputa pela terra dentro dos vários eixos de poder (raça,
etnia, gênero e classe) dispõe de um passado ainda presente tanto nas formas de exclusão
quanto de enfrentamento, pois a atuação das mulheres negras nas áreas rurais “onde a maior
parte estava empregada nas plantações, era mediante a linguagem e a música que educavam
seus filhos, reinventando sentidos culturais.” (PAIXÃO; GOMES, 2012, p. 299). Já nas zonas
urbanas, “as mulheres ocupavam importantes espaços do mercado de trabalho e das
identidades de gênero.” (Ibidem, p. 299).
A atualização do estudo sobre essas mulheres trouxe ao século XX a expressão mulher
de favela que, segundo Nunes, foi concomitante à tomada de consciência do feminismo negro,
que buscou denunciar as lacunas deixadas pela corrente feminista hegemônica protagonizada
por mulheres brancas.
A consciência de um grupo de mulheres negras, indígenas, trabalhadoras e pobres
floresce em um movimento nos anos 1970, mas que ganha força, principalmente, a
partir de 1985. Esse período é marcado pelo florescimento do pensamento das
intelectuais negras brasileiras, colocando em pauta que a luta política do movimento
feminista não incidia diretamente sobre as especificidades das mulheres negras, uma
vez que tanto o racismo quanto o patriarcado operavam de modo a perpetuar sua
subordinação na hierarquia social. (NUNES, 2018, p. 67).

86

Destarte, embora a organização sistemática por meio da participação de mulheres
negras no campo da ciência tenha sido atuante na segunda metade do século XX, as quais se
insere a citada Lélia Gonzalez (1935-1994) e Beatriz Nascimento (1942-1995), entre outras, é
possível visualizar na ação de Carolina Maria de Jesus e na projeção dessa personagem, no
desvelo da sua intimidade, as afirmações sucedidas. Porém, não confere a ela um engajamento
sistêmico, mas um engajamento particular que suscita da consciência de julgar importante o
registro pessoal para obtenção de uma compreensão geral do Brasil. O ato de escrever, em
meio a uma vida atribulada, é, em si, um ato de engajamento, pois, além das muitas lutas
travadas diariamente, a escrita configura-se como uma ação de resistência.
Com retorno à classificação “mulher de favela”, trazida por meio do trabalho de Nilza
Nunes, há contrastes do ponto de vista da solidariedade, assim como da ligação com
organizações comunitárias que solicitam o perfil traçado pela pesquisadora. De Jesus não
cumpre por completo o retrato de liderança representativa de um coletivo, já que retinha
aversão da boa parte da população favelada, não se eximindo das queixas diretas destinadas às
mulheres. Em 18 de julho de 1955, ela narra: “Os meus filhos não são sustentados com o pão
de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas, tem que mendigar
e ainda apanhar. Parece tambor. [...] Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida
de escravas indianas.” (JESUS, 2014, p. 16-17). Porém, as suas colocações frente às outras
mulheres e à decisão por não querer o casamento revelam como existe, implicitamente, uma
hierarquia alimentada pela autonomia.
Desse modo, a mulher de favela, como uma categoria teórica, explicita a simbologia
dessas mulheres que, nos territórios, conseguem exercer postos de influência e autoridade.
Uma espécie de autoridade legitimada pela coletividade. Em oposição, por sua vez, ao modo
como fora vista a mulher negra no seio da formação social brasileira, conforme Gonzalez
afirma.
Ser negras e mulher no Brasil, repetimos, é ser objeto de tripla discriminação, uma
vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais
baixo nível de opressão. Enquanto seu homem é objeto da perseguição, repressão e
violências de policiais (para o cidadão negro brasileiro, desemprego é sinônimo de
vadiagem; é assim que pensa e age a polícia brasileira), ela se volta para a prestação
de serviços domésticos junto às famílias das classes médias e alta da formação social
brasileira. (GONZALEZ, 1982, 97-98)

Quanto a essa visualização particular frente ao coletivo e à confecção de si mesma na
escrita, José Carlos Sebe Bom Meihy e Robert M. Levine pontuam sobre a “cinderela negra”,
alcunha de Carolina Maria de Jesus:
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Ainda que constantemente Carolina se considerasse uma favelada, a partir de
leituras mais atentas de seu diário e dos testemunhos de pessoas que conviviam com
ela, pode-se concluir que Carolina cultivava ser uma “solitária”, desvinculada da
maioria dos demais vizinhos ou grupos. [...] Segundo sua perspectiva, ela era a
responsável pelo gerenciamento da segurança e da decência na sordidez do mundo
favelado. (MEIHY; LEVINE, 1994, p. 23)

As oscilações em Quarto de despejo, entre a associação do espaço com a própria
identidade e a dissemelhança com seus vizinhos de infortúnio, levam-nos a compreender a
obra como um registro que busca pela autoafirmação por meio da negação do espaço da
favela. Ou seja, por tecer um discurso comparativo entre a situação submetida e a figura
representada por ela, existe o desejo de mudar-se, queixando-se da situação de insalubridade
inabitável, dos contrastes com a vizinhança e contra as figuras públicas. A análise racial da
favela é realizada como uma relação de correspondência. Há identificação no encadeamento
dos elementos personagem e espaço, todavia, persiste essa aversão às pessoas que ali
compartilhavam a vida. Como mencionado, essa alternância está presente em toda a feitura do
texto, visto que, como característica própria do gênero textual, na confecção da própria
intimidade, o fervor dos acontecimentos contemporâneos à escrita espelha motivações.
Philippe Lejeune, em O pacto autobiográfico, defende: “A autobiografia se insere no
campo do conhecimento histórico (desejo de saber e compreender) e no campo da ação
(promessa de oferecer essa verdade aos outros), tanto quanto no campo da criação artística.”
(LEJEUNE, 2008, p. 104). Com isso, a reverberação dos valores, das censuras e das
experiências da época, nesse caso na passagem da década de 1950 para 1960, vê-se presente
na escrita do diário. A mesma favela que é o “quarto mais imundo do mundo” e é “sucursal do
inferno ou o próprio inferno”, ela é também o espaço de espelhamento identitário. Assim,
vemos: “Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.” (JESUS, 2014, p. 167). O
acompanhamento das posições de autoafirmação dentro do espaço e de revolta pelo desejo de
sair e poder, por fim, alcançar a moradia na casa de alvenaria acontece por meio dessa vida
historicizada.
Nesse sentido, o gênero diário compactua com essa autobiografia de projeção em um
cenário de extremas desigualdades. A mutilação das identidades coletivas em circulação pelos
ambientes urbanos, em menção à condição de vida da população favelada, expõe as fraturas
sociais de uma escrita que parte de dentro, alcançando a legitimação do lugar de fala de uma
mulher que vive e registra em primeira pessoa as vivências da favela.
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Em Pedaços da fome existe uma inversão da proposta do diário. Além da linearidade,
de uma escrita que não sofre essas alterações próprias de uma vida historicizada em tempo
real, a estrutura do romance permite a confecção de uma personagem que tem início, meio e
fim. As peripécias de Maria Clara podem ser acompanhadas no decorrer dos fatos narrados
em um todo coeso, cuja biografia da autora é invertida na ficção, pois a filha de Pedro
Fagundes de infância e juventude abastarda, ao chegar na capital paulista, passa a experienciar
a pobreza. Esse passado de proteção é apresentado por meio de um narrador em terceira
pessoa que logo a situa na narrativa.

No tôpo de uma colina, donde se avistava tôda propriedade, o Coronel Pedro
Fagundes edificou a sua fazenda. Mandou construir uma residência suntuosa. Dava
gôsto contemplá-la; todos que a viam, exclamavam – “que casa linda! Isto não
parece obra do homem, parece obra da natureza! É uma pena construir uma casa tão
bonita no campo”. E queriam saber o nome do arquiteto que construiu aquêle
recanto poético [...] Adorava sua espôsa, dona Virgínia, a sua filha Maria Clara.
Dizia: “O meu lar é o meu tesouro; vinte anos que estou casado e sou deveras feliz”.
(JESUS, 1963, p. 15-16)

Enredada por uma família que mantém tradições aristocráticas, mas que ascendeu
socialmente por meio da ligação de Pedro Fagundes com o Exército Brasileiro, Maria Clara
reside no interior paulista, cuja comodidade vai desde a moradia exuberante até a livre
circulação pela cidade. Como filha de um “coronel”, título recebido e valorizado no meio de
circulação, suas características são atribuídas tanto pela narração distanciada de uma voz que
descortina as ações quanto pelos discursos diretos, sobretudo, de Fagundes. Ela é “a flôr
desabrochando. É a personificação da plenitude.” (JESUS, 1963, p. 19). A romantização da
protagonista vai desde a composição, ela é branca, possui traços singelos e um gosto
particular pela música clássica, cujo piano é o instrumento musical de estima, até a
compreensão do casamento como uma forma de consolidação da vida e da necessidade de um
tutor responsável por si. Desse modo, da chancela do pai, Maria Clara passaria a ser tutorada
pelo esposo.
É interessante notar que as características que marcam os traços tradicionais da família
projetada por De Jesus na ficção relacionam-se com os atributos bordados na literatura de
Lima Barreto em relação aos arcaísmos brasileiros. Nas notas que integram Os Bruzundangas,
por exemplo, a titularidade e a ação de apadrinhar casamentos seguem como tradições vazias
de significados que revelam a vaidade e a superficialidade das relações sociais. Desse modo,
os homens são produtos valorizados pelo que possuem. Além disso, o regime de propriedade
de latifúndio e de propriedade do espaço público tomado pelo poder privado estão também
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envoltos na composição familiar dos protagonistas de Pedaços da fome. Na Bruzundanga, tal
como no Brasil, existe a nobreza conferida por duas vias: doutoral (por formação) e por
palpite (por titularidade) (BARRETO, 2008, p. 41). Em tal caso, temos Pedro Fagundes, que
faz uso das benesses conferidas pelo passado nas forças armadas do Brasil, instituição
responsável pela garantia da lei e ordem dos poderes constitucionais que, segundo o “triste
visionário” (SCHWARCZ, 2017), nada mais é que um agente de função decorativa.
Diante das características que compõem Maria Clara, gerida no seio dessa formação
aristocrata, as heroínas dos romances e os dramas de amor na tela, conforme a narração
indica, compunham as admirações da protagonista (JESUS, 1963, p. 25). O fato de ser filha
do coronel, figura que mantém a sujeição da população da cidade, faz dela um ser de distinto
prestígio.
Dona Virgínia fitava o seu compadre que distanciava. – Eu acho os filhos dos
colonos mais alegres do que nossa filha. O coronel fitou apreensivo, perguntou-lhe:
– Será que Maria Clara está doente? Mas é melhor irmos para cidade para ela
distrair-se um pouco. [...] Maria Clara evocava seu passado, com grande
ressentimento. Era considerada a melhor aluna da classe. Se errava nas lições não
era castigada. Era aprovada em tudo. Reinava na classe e nunca foi castigada.
Ninguém mencionava seu nome. Dizia: – “A filha do coronel.” [...] A filha do
coronel era uma boneca de porcelana. (JESUS, 1963, p. 21-22)

Conforme visto na citação, os fazendeiros e colonos configuram uma estrutura
hierárquica da organização social na produção interiorana. Os fazendeiros são proprietários da
terra enquanto os colonos são trabalhadores que vivem da subsistência dela. Em Pedaços da
fome, a protagonista Maria Clara, embora tenha pais que ascenderam socialmente por meio de
uma árdua labuta, conforme justifica o narrador, ela situa-se do lado afortunado dos grupos
desde a infância. Mais uma vez, estabelece-se a semelhança com a estrutura geográfica e
econômica trazida criticamente por Barreto, pois a “Bruzundanga, como o Brasil, é um país
essencialmente agrícola; e, como o Brasil, pode-se dizer que não tem agricultura. O regime de
[...] latifúndios com toques feudais, faz que o trabalhador agrícola seja um pária, quase
sempre errante de fazenda em fazenda.” (BARETO, 2008, p. 64). Confere ao tom narrativo de
De Jesus semelhante constatação, principalmente avaliadas as experiências juvenis, cujo
trabalho nas grandes propriedades no interior de Minas Gerais a fizeram viver as espoliações
como trabalhadora em terras de latifundiários. Com isso, embora contextualmente ambos,
Lima Barreto (1881-1922) e a “poetisa preta” (1914-1977), situem-se temporalmente
distantes, é possível notar uma espécie de conversação entre textos.
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Desse modo, a indiferença frente às desigualdades, enquanto parte de um núcleo de
prestígio social, é, no romance, integralmente característica da protagonista Maria Clara.
Salvo alguns lapsos de insatisfação pessoal devido à ausência de um namorado de juventude,
na primeira parte do romance existe um apagamento das injustiças que permeiam as relações
entre a família Fagundes e as famílias de colonos. Só é perceptível na leitura devido ao quadro
panorâmico social oferecido pelo narrador e, posteriormente, pelo encaminhamento dos fatos
com a chegada de Paulo Lemes na cidade.
As primeiras páginas exibem como ela era herdeira de uma visão alienante,
configurando uma personagem estereotipada dentro da tradição romântica, podendo associá-la
à Cecília, de José de Alencar em O Guarani (1857), Inocência (1872), de Visconde de
Taunay, Miss Dollar, narrativa que compõe Contos Fluminenses (1870), de Machado de
Assis, entre tantos outros exemplos da Literatura Brasileira, por trazer como atributos a
placidez, a virgindade e a “branquitude”. Adicional a esses traços, a superproteção a enredava
e fazia dela uma jovem triste e entediada diante da muralha erguida pelo dinheiro, conforme
segue excerto.
Maria Clara era riquíssima, nenhum jovem ousava aproximar-se dela com receio do
Coronel Fagundes. O homem mais rico do Noroeste. [...] Quando deixaram a
fazenda, o automóvel ia deslizando na estrada. Ela ia pensando que não era nada
agradável ser filha de pessoa de destaque. A casa da cidade estava maravilhosa. Era
uma casa de construção antiga. Um aspecto magnífico. A sala de música era
adornada com ricos quadros de autores célebres. A ordem imperava naquele lar.
Tudo nos lugares. Maria Clara achava tudo tão triste! Êles não tinham amigos, não
recebiam visitas para dissipar aquela tristeza incômoda e perpétua. (JESUS, 1963, p.
25-26)

Os dissabores da vida da protagonista no romance de Carolina Maria de Jesus são
incomuns na primeira parte às aflições narradas em toda a obra Quarto de despejo. A relação
entre personagem e espaço acabam, como consequência, sendo também contrastantes. Se para
a personagem do diário existe um bloqueio simbólico de acesso livre à cidade, para Maria
Clara a livre circulação é atividade cotidiana, chegando a ser monótona. Todavia, a
modificação dessa realidade ocorre após a introdução de um personagem vindo da cidade de
São Paulo no enredo. É Paulo Lemes quem desestrutura a família por meio da aplicação de
um golpe de casamento. A oposição entre fazendeiros e colonos é logo inicialmente percebida
pelo forasteiro. Com isso, a partir dessa etapa narrativa, a apreensão e representação da
cidade do interior paulista muda de perspectiva: “Paulo perpassou um olhar ao redor e disselhe: – Como é linda essa praça. Como é o nome dessa praça? – Praça Cel. Pedro Fagundes. –
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O Cel. Deve ser dono da Cidade. É a mania dos super-ricos mandar nas cidades atuando como
dragões.” (JESUS, 1963, p. 30).
Ainda no momento inicial de apresentações mútuas, ao procurar um local para sentar,
Maria Clara interviu: “– Nós temos o nosso banco aqui no jardim. [...] Dois senhores que
estavam sentados olharam para ela e retiraram-se sem protestar. Paulo leu o que estava no
banco: “Coronel Pedro Fagundes”.” (JESUS, 1963, p. 33). A presença dos senhores que
representa a população que ali residia e mantinha uma relação de servidão ao fazendeiro
configura o que José de Souza Martins, em O cativeiro da terra, chama de uma “matriz
estrutural e histórica das desigualdades do Brasil”. Sob a égide das marcas do colonialismo, a
relação entre fazendeiros e colonos deu-se por meio de um desdobramento do trabalho
escravo em um novo contexto republicano, conforme grifa: “o colonato constituiu uma
relação de trabalho que procurou preservar aspectos de uma condição camponesa modificada,
mediante a produção direta, pelo colono, dos seus meios de vida, combinada com a
exploração do trabalho pelo fazendeiro.” (MARTINS, 2018, p. 105). Logo, colono significava
“trabalhador residente, com a família, incumbido do trato e da colheita.” (Ibidem, p. 107).
Em Pedaços da fome, em discurso direto, Maria Clara enuncia: “Você vai conhecer os
colonos de papai! Eles são compadres de papai, você vai ver os cafezais, os canaviais. Temos
várias qualidades de órquídeas.” (JESUS, 1963, p. 61). Como visto, a menção feita pela filha
de Pedro Fagundes aos colonos é sempre realizada de modo distanciado, sem nenhum traço
particularizante que defina a identidade de algum dos trabalhadores, embora mencionados
como “compadres”. A superficialidade no modo como é tratado os colonos exibe a estrutura
de dominação que bloqueava qualquer estreiteza entre famílias. Nesse caso, importa perceber
também a descrição oferecida à terra. É um espaço extenso, onde os “cafezais” e os
“canaviais” revelam as bases de extração/exploração e exportação brasileira que basearam por
anos a economia de base agrária. Existe, por esse viés, a reconstituição da “casa grande”,
situando Maria Clara ao lado da família rural de grandes propriedades, ainda inserida em uma
formação patriarcal que remonta ao período colonial da nossa história.
As relações de trabalho na capital, no entanto, haviam sido modificadas de uma outra
forma. A industrialização e o crescimento feroz urbanístico imprimiram à população
assalariada crescente novas maneiras de deslocamento e de garantia de vida. No imaginário
coletivo, conforme mencionado, criou-se em torno da capital uma cena de prosperidade.
Maria Clara não se exime da reprodução dessa imagem.
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– Fala-me de São Paulo! Ouço dizer que é uma cidade empolgante, a princeza do
Brasil, que o paulista é um bom filantrópico, é laborioso e amigo do progresso. [...]
Ouvi dizer que a mulher que se casar com um homem paulista não sofre, está
amparada na vida, que o paulista é atilado. É nobre e sensato. Que são homens
decentes. Que prezam a sua dignidade. Que tem noção de deveres. Que são
previdentes aprendendo um ofício. Quem nasce em São Paulo tem possibilidades de
aprender um ofício, porque São Paulo é a Capital da indústria. E todos encontram
trabalho. Quem nasce em São Paulo nasce em um escrínio de ouro por ser bom
elemento. (JESUS, 1963, p. 34-35)

O encorajamento do casamento cresce em Maria Clara de tal modo que a ingenuidade
aliada à oportunidade de manter a boa vida na cidade grande não permitiu com que ela
percebesse a grande fraude que a envolvia. Como um pseudodentista, Paulo Lemes enreda
todos da família Fagundes com uma narrativa de convencimento muito próxima da construção
de uma identidade brasileira aliada à malandragem, pois “o malandro, como o pícaro, é
espécie de um gênero mais amplo de aventureiro astucioso, comum a todos os folclores.”
(CANDIDO, 1993, p. 26). Nessa lógica comportamental, o malandro é aquele que sobrevive
em meio às injustiças sociais, também como fruto delas, safando-se do trabalho e do
compromisso árduo de manter responsabilidades em sociedade. Esse perfil cumprido por
Paulo Lemes só será perceptível, porém, quando o casal chega em Guarulhos, no cortiço,
conforme trazido nas páginas supracitadas.
Fundamentado na introdução dessa nova fase vivida pela protagonista do romance, a
representação da cidade muda de matiz, uma vez submetida à pobreza e, posteriormente, à
extrema miséria ao passar pela experiência das margens urbanas como uma favelada junto aos
filhos e ao companheiro Paulo Lemes. Interessa atentar para o fato de uma experiência
deslocada, cuja associação entre a identidade da personagem e o espaço não é assentida, salvo
o momento de reconhecimento com o pai no regresso para a favela, cuja resposta à pergunta
“A senhora é favelada?” é afirmativa (JESUS, 1963, p. 208). Contrário, por sua vez, do perfil
registrado em Quarto de despejo. A culpa e o destino trágico como uma sentença divina
recobrem Maria Clara e a limitam dentro de uma zona sempre de desencaixe, mas também de
aceitação das consequências de uma ação irrefletida: “E agora que me encontro em uma
situação trágica não tenho coragem para eliminar-me, embora saiba que não posso adaptar-me
neste ambiente. Como sofre as pessoas que não sabem educar os seus desejos.” (Ibidem, p.
85).
A gangorra econômica vivida por Carolina Maria de Jesus influencia de sobremaneira
a confecção dessa personagem representada como um fragmento dentro de um todo em
situação de miserabilidade. No entanto, a ausência da leitura racial nas apreensões de Maria
Clara acerca dos espaços cortiço e favela contrasta, pois não existe, sequer, uma passagem
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que identifique racialmente as pessoas que compõem esses territórios por via da ótica da
protagonista. Sabemos somente da mobilidade social sofrida que, mesmo diante das
adversidades vividas, existe uma permanência dos hábitos próprios ainda do período em que
esteve tutelada pelos pais, a citar a presença da personagem Dona Maura, desempenhando na
vida da filha de Pedro Fagundes uma função muito próxima a de uma criada que permanece
fiel até desfecho da narrativa.
Logo, analisado comparativamente os percursos das personagens das obras Quarto de
despejo e Pedaços da fome, nota-se como as imagens construídas em torno de São Paulo
modificam-se nas disparidades entre centro e periferia. São várias facetas de um mesmo
referente espacial, no qual uma apresenta-se em sua intimidade por meio de um discurso
pessoal que desvela a subjetividade de forma direta e a outra pela tentativa de situar a fome
branqueada por meio da personagem Maria Clara em um discurso de terceira pessoa. A escrita
das obras vai além de um retrato descritivo ou um suporte representacional alegórico do
espaço. Existe, no entanto, um trabalho com a linguagem de forma original, carregado de
simbolismos, que acompanha as transformações urbanas na apreensão de diferentes
perspectivas, já que, como adverte Sérgio Massagli, “as cidades modernas demandarão um
olhar e uma forma de representação que confrontam a escrita tradicional, fundada numa
lógica e numa linearidade incapazes de dar conta da polifonia do cenário urbano.”
(MASSAGLI, 2015, p. 97). Com isso, vejamos significativa passagem do diário dos despejos
no tocante à apreensão das transformações urbanas.
Um dia apareceu aqui na favela uma preta que disse chamar Vitoria. Veio com um
menino de nome Cezar. A preta disse-me que era empregada de Dona Mara, que
dança na Boite Oasis na Rua 7 de Abril. Para eu emprestar-lhe um caderno de poesia
e ir procurá-la na Avenida São João. A preta disse-me que estava estudando musica
no Conservatorio Dramatico Musical. Que indicou o meu barraco para a preta foi a
Florenciana. Ela deu-me este endereço: Avenida São João 190, 82 andar. Ainda não
li que São Paulo tem predio tão elevado assim. Depois pensei: eu não saio do quarto
de despejo, o que posso saber o que passa na sala de visita? Com a insistencia da
Florenciana, eu emprestei. (JESUS, 2014, p. 80)

A polifonia citada por Massagli (2015) é trabalhada acima como característica do
romance, enquanto gênero textual moderno em Bakhtin (2002), é contemplada pelas várias
vozes que interpretam a cidade. O fragmento do diário trazido abrange a forma como é
recepcionada as transformações urbanas impressas pelo modelo desenvolvimentista
importado com os arranha-céus. Ao lado das imagens paisagísticas, tematicamente, ambas as
obras trabalham com a fome como eixo narrativo. São experiências contrastantes, mas que
oferecem à necessidade material um tratamento que iguala tanto personagem negra quanto

94

branca. Metaforicamente, a carência ressalta como característica humana multifacetada que
propicia questionar: há fome de quê? Em Quarto de despejo, a luta da protagonista pela
sobrevivência ocupa por completo as páginas, cuja volubilidade é levada pelo poder
imaginativo de alguém que resiste à situação de pobreza: “Eu cato papel, mas não gosto.
Então eu penso: Faz de conta que eu estou sonhando.” (JESUS, 2014, p. 29). Em Pedaços da
fome, Maria Clara sente a necessidade de cumprir com tarefas tipicamente aristocráticas
alimentadas pelo núcleo formador. O desejo do matrimônio e a barreira imposta pela
notabilidade do Coronel Fagundes a fazem fabular uma vida diferente da atual na primeira
fase narrativa. Posteriormente, a pobreza a leva para o lugar do passado saudoso, de alguém
que deixou de viver em um “palácio para residir num estábulo.” (JESUS, 1963, p. 72).
A imaginação é parte congregante de ambas personagens. No entanto, a vivência da
cidade, ou seja, a apreensão e a representação dos espaços paulistas, no tocante ao cortiço e à
favela, destoam, principalmente, pelo fato da distinção racial. Como categoria da linguagem,
não somente visualizado o espaço como categoria empírica, a criação das imagens urbanas
aponta para a união característica da ótica caroliniana: a escassez é parte indissolúvel da
cidade. Essa particularidade traduz a disputa contemporânea à autora, uma vez que parte da
busca coletiva pela definição que marcou o século XX em São Paulo.
Naquele momento sua identidade já se revelava como um enigma para seus próprios
habitantes – milhares de seres desenraizados que, mesmo submetendo-se a um
processo de aviltamento provocado pelo caos resultante de seu crescimento abrupto
e desordenado, para ali se deslocavam em busca de oportunidades. (MASSAGLI,
2015, p. 114)

Diante disso, Sérgio Massagli em A escrita como lugar da cidade insere-nos no debate
sobre essa ação de apreender e representar como marca da confecção das urbanidades. É no
meio desse cenário difuso, em São Paulo dos anos de 1960, que Carolina Maria de Jesus
adentra com uma escrita que parte do lugar individualizante, mas que revela aspectos
importantes do ponto de vista panorâmico geográfico e da cena histórica interpretada à luz da
própria vivência, pois revela os dilemas da busca pela integração social que compunha a
biografia de uma parcela significativa da população periférica paulista.

2.2 O espaço como categoria crítico-narrativa na obra caroliniana
A menção aos espaços na produção de Carolina Maria de Jesus é um traço constante.
Tanto nos diários quanto na produção poética, a referência espacial dos lugares por onde
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transitou e a disposição representativa das pessoas que compartilhavam das mesmas
localidades seguem como uma marca de registro paisagístico e crítico-narrativo. A tônica
desse signo é feita, sobretudo, em Quarto de despejo (1960) e em Casa de alvenaria (1961),
os quais, já no título, apresentam essa ligação direta com os referentes. As percepções de uma
vida que sempre dispôs das margens como espaço de circulação desde a infância podem ser
vistas em Diário de Bitita (1986).
O caráter memorialístico de uma escrita atenta às lembranças de carências materiais e
imateriais

aponta

uma

análise

avaliativa

desenvolvida

pela

autora,

embora,

contraditoriamente, seja possível afirmar que existem fragmentos narrativos e posições
factuais que expressam uma espécie de autonegação no conjunto da obra. São essas
contradições analisadas à luz do conjunto e das demandas dos movimentos negros do limiar
do século XX (SILVA, 2013, p. 284). Entretanto, atentemos, no texto de reconstrução da
infância, o registro da, então, menina Bitita: “A nossa casa já estava com capim podre. Que
luta para minha mãe arranjar vinte mil-réis para comprar um carro cheio de capim e pagar um
homem para colocá-lo no ranchinho. O branco construía a sua casa definitivamente com
telhas.” (JESUS, 2014, p. 95).
O olhar atento aos ambientes de moradia, sendo muitos deles entre as improvisações
assoalhadas da família e as propriedades de patrões, atesta como o espaço marca as diferenças
sociais e raciais. No que tange à representação das duas categorias, grupos
predominantemente ligados pela oposição entre exploradores e explorados que correspondem
respectivamente aos fazendeiros e colonos.
Na composição memorialística de De Jesus, o lugar social dos pobres e negros é
delimitado, constituindo-se numa espécie de confinamento histórico. Em diversos
momentos, a personagem tece considerações sobre a vida social dos moradores de
Sacramento [...] demonstrando que ser pobre e ser negro eram motivos para
apreensão e punição quase imediata na cidade. (SILVA, 2013, p. 336)

Eram considerados os fazendeiros “ladrões legalizados”. (SILVA, 2013, p. 340).
Nesse sentido, Silva leva-nos a visualizar a produção caroliniana a partir desse lugar paralelo,
cuja trajetória narrada trouxe ao panorama da literatura de autoria negra no Brasil, um retrato
particular, mas também inserido em um cenário amplo e segregador, o qual possuíra como
vítima direta escritores e não escritores negros. Nesse sentido, a voz dela emergiu como um
grito em um tempo de lacuna que haviam dado espaço de silêncio, transformando-a, assim,
em uma personagem heroica em meio às reinvindicações negras contemporâneas à década de
1960.
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O tecido socioespacial e a interpretação acerca das desigualdades na distribuição de
terras e na divisão do trabalho, ainda na escrita memorialística infantil, podem ser percebidas
a partir de símbolos polissêmicos, dos quais destacamos a seguinte passagem: “Eu já estava
compreendendo o valor da terra que sabe recompensar o esforço do homem. E o ventre da
terra é fecundo. A terra é feminina, é a mãe da humanidade.” (JESUS, 2014, p. 133). A
mesma terra que acolhe e é moradia universal a todos que caminham sobre ela, é a mesma
partilhada pelos interesses econômicos que resultam na exploração. Era desse modo que a
“poetisa preta” visualizava a disputa pelo território. O desvelo da situação de miserabilidade
refletia, portanto, a subjetividade. Significa dizer que há uma correspondência entre o íntimo
das personagens, na maior parte da produção sobre si mesma, e a paisagem retratada, pois,
conforme registrado em Quarto de despejo: “Com as agruras da vida somos uns infelizes
perambulando aqui neste mundo. Sentindo frio interior e exterior.” (JESUS, 2014, p. 179).
As mobilidades espaciais representam também o que os sociólogos Roger Bastide e
Florestan Fernandes em Brancos e negros em São Paulo abordaram sobre o desenvolvimento
da situação de contato racial no núcleo urbano. Embora a tese tenha sido contrariada no
tocante à integração negra na sociedade de classes com o desenvolvimento econômico
capitalista, a afirmação dos autores é confirmada, quando citada as poucas alterações
ocorridas da estrutura social escravocrata no contexto de pós-abolição.
As modificações, nas condições de ajustamento inter-racial, introduzidas ou
provocadas pela Abolição, não alteraram tão profundamente a posição social
recíproca dos dois grupos raciais, a ponto de produzirem antagonismos sociais
permanentes, e a transformarem o caráter das relações entre brancos e pretos. A
antiga ideologia racial não entrou em colapso imediato nem perdeu a função que
possuía na ordem social escravocrata: a alteração no status social do negro foi
meramente legal. (BASTIDE; FERNANDES, 2008, p. 273).

Diante dessas permanências, as mobilidades acabaram corroborando na estruturação
de hierarquias e estratificações sociais. É a partir do barracão de número 9 da Rua A, na
favela do Canindé, na cidade de São Paulo, depois do trânsito vivido pelos interiores do
sudeste, que Carolina Maria de Jesus vai empenhar-se na produção do retrato dos infaustos
que, como denota bem o termo “despejados”, viviam nas margens, compondo o cenário
formado por tudo aquilo e aqueles que eram repelidos da cidade.
Tratar do espaço como uma categoria crítico-narrativa confere à De Jesus uma
consciência amadurecida por muitos negada, conforme avalia Mário Augusto Medeiros da
Silva, ao questionar as memórias de José Correia Leite sobre essa “completa ausência de
consciência negra” ou como considerou Florestan Fernandes, em relação à possível falta de
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identidade, de objetivo e regras lidas a partir do contexto de pós-abolição em relação à
população negra brasileira (DOMINGUES, 2019, p. 29). Todavia, vale considerar que esse
amadurecimento citado encontra-se no processo, tal qual a forma nominal do verbo apresenta.
Silva indaga: “Que tipo de consciência serviria ao meio negro naquele momento? Aquela já
pronta, experimentada e cônscia dos desafios correntes? [...] Contudo, como nasce uma
consciência? Da condição do explorado, subalterno e menorizado?” (SILVA, 2013, p. 329).
No linear dos pontos de vista apresentados nas obras, analisados comparativamente,
nota-se uma tomada de consciência gradual, principalmente se focarmos na primeira obra
citada nesse subcapítulo. Não é somente a cidade São Paulo o núcleo das desigualdades.
Existe, no entanto, uma expansão analítica das discrepâncias que formaram a geografia
brasileira. Um mosaico da fome e da falta de moradia que englobam uma parcela numerosa da
população nacional. Tal é o caso da fome no interior mineiro, visto em Diário de Bitita, assim
como da citação aos nordestinos imigrantes, cuja motivação da dispersão deu-se, também,
pela luta contra a miséria, retratada em Quarto de despejo, por meio da relação conflitante
entre a autora e os novos vizinhos da favela. Com isso, os debates sobre a espacialização da
pobreza faziam parte das pautas do período. Contudo, como vimos, a atuação da autora
apresentava uma singularidade: o isolamento duplo. Retomemos as observações de Silva em
“Carolina Maria de Jesus e o Associativismo Político Cultural Negro nos Anos 1960”.
De final dos anos 1940 até meados da década de 1960, os temas da favela, da
marginalidade social e da integração do negro entrarão na ordem do dia, para
diferentes setores sociais, no curto espaço de tempo até começo de 1964. De Jesus
estrará no centro desses debates até a altura de 1962. [...] Ironicamente, Quarto de
despejo, o diário de uma favelada, é que traz a cidadania daqueles debates. (SILVA,
2016, p. 80)

A ironia reside nas contradições da atuação e de partes da escrita da “poetisa preta”
frente aos Movimentos Negros, conforme abordado. Ao lado do artigo de Mário Augusto
Medeiros da Silva, Luciana Paiva Coronel com o texto “Escrita e moradia em Carolina Maria
de Jesus e Virgínia Woolf”, que integra uma coletânea de estudos sobre a narrativa
caroliniana, afirma como a ausência de pertencimento espacial – como um “não-lugar” –
afetou de modo significativo a produção da autora. Mais que uma busca por condições
minimamente adequadas para sobrevivência, existe um desmoronamento do que seriam as
condições ideais de produção para um escritor ou escritora. Questionando as reflexões que
formam Um teto todo seu, a pesquisadora aponta para esse aproveitamento da miséria que a
enredava como matéria de produção, sendo, portanto, o espaço uma categoria chave.
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Se a liberdade intelectual depende das coisas materiais, conforme entendeu Virgínia
Woolf, Carolina está completamente amarrada às contingências da vida cotidiana e
sem acesso a esta, ou pelo menos com restrições de desfrutá-la em sua plenitude.
[...] Carolina escreveu como pôde prosa, poesia e drama. Escrevia com maior
regularidade do que a prosa ficcional o registro de sua vida familiar cotidiana, no
qual reconhecia a elementos poéticos com frequência, ainda que no seu todo o eixo
estruturador do texto fosse a experiência vivida. (CORONEL, 2016, p. 152)

As observações postas corroboram com o que chamamos do espaço como categoria
crítico-narrativa. É matéria artística e eixo estruturante da produção. Sabemos, no entanto,
que essa ausência de pertencimento espacial é mutável, dado o modo como Carolina Maria de
Jesus projeta-se no texto em face da favela. Existe uma fusão dos elementos narrativos,
personagem e espaço, embora a rejeição seja evidenciada, assim como a não aceitação da
vizinhança em relação a ela no núcleo. Semelhantemente, isso acontece no espaço urbano, na
passagem da favela do Canindé para o, então, bairro Osasco que torna-se município em 1959,
de classe média predominantemente branco, cuja travessia é contemplada no enredo de Casa
de alvenaria (1961).
Os marcadores espaciais, analisados à luz da reconstrução do eu feminino, podem
engendrar outros parâmetros, a citar quatro, desenvolvidos pela pesquisadora Daniela Palma,
em “As casas de Carolina: espaços femininos de resistência, escrita e memória”: casa como
lugar de resistência, casa como lugar de escrita e de arquivo, casa como perspectiva e a
cartografia das casas imaginadas. (PALMA, 2017). Desse modo, os papéis assumidos pelo
espaço que ampara e é lugar de memórias reconstituem a identidade de quem habita. Vê-se,
além de uma geografia da cidade desenhada pela perspectiva subalternizada, um trato com a
intimidade entre as cisões fronteiriças. Com isso, identificamos os estágios de edificação da
autonomia

particular

erguida

por

meio

da

autoafirmação,

autovalorização,

autorreconhecimento e autoconhecimento. Essas ações, por sua vez, sintetizam o que é
classificado como “empoderamento”, realizando o que Spivak nomeou de uma “constituição
de novas formas de representação” e que, especificamente, a pesquisadora brasileira Joice
Berth classifica: “é essa a síntese do poder a ser desenvolvido no processo de empoderamento
ressignificado pelas diversas teorias do feminismo negro e interseccional.” (BERTH, 2019, p.
21).
Como vimos, não era de intento na atuação caroliniana assumir uma militância
engajada. Ainda menos se pensarmos na ideia de um feminismo negro iniciante, tampouco da
integração ativa nas demandas do Movimento Negro. No entanto, de algum modo, De Jesus
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atinge um lugar que influenciará posteriormente a ação de gerações empenhadas na superação
das desigualdades.
O próprio formato do diário a que se dedicava está enraizado na tradição da escrita
feminina, que historicamente surge relacionada às necessidades da vida privada,
identificando-se sobretudo com textos produzidos na esfera doméstica, as
correspondências ou os diários íntimos. Sua luta era a luta de todas as mulheres que
ainda hoje se lançam à dura tarefa de escavarem a si mesmas na busca da matériaprima essencial de sua literatura, ainda que ela se visse muito sozinha nesta
empreitada. (CORONEL, 2016, p. 154)

Em especial, por ser reconhecida como uma “escritora da favela”, na qual a menção
muitas vezes recai ao ostracismo da Literatura Brasileira, Carolina Maria de Jesus, dentro
dessa autonomia erguida, encontra-se no trânsito de uma tradição da produção feminina, por
meio da predominância da escrita no gênero diário, e de um futuro que emergiu vozes
periféricas negras, traduzindo o movimento contemporâneo insurgente. As variações
representativas dos espaços nas obras, em maior parte, situam-se no contraste entre o centro e
a margem. As funções transitam entre a influência exercida na constituição das personagens,
na contextualização do período histórico e no panorama geográfico brasileiro. A ótica realista
anula qualquer traço idealizado das condições apresentadas pelo narrador em terceira pessoa e
em primeira pessoa ou do eu-lírico na produção poética. É uma linguagem direta que não se
exime de opiniões pessoais, por vezes, mesclando-se entre personagens de diferentes obras.
Por exemplo, é possível ver semelhanças entre as observações da narradora do diário Quarto
de despejo e o personagem Coronel Fagundes Teles em Pedaços da fome. Em maior parte, na
interpretação acerca do trabalho com uma alta valorização. A dignificação humana é
concebida por meio da dedicação laboral.
Diante disso, no lugar da idealização, na qual fora influenciada pelos livros que
timidamente adquiria como referências da produção literária brasileira e mundial, muitas
vezes atrasados em relação às manifestações estéticas contemporâneas, abre-se espaço para
uma imaginação perseguida pelo espectro do vivido, a fome. Assistir à passagem de uma
economia puramente agrária para agroindustrial trouxe à linguagem, também, um aspecto
muito particular ligado aos antagonismos. A concentração da propriedade sob posse de um
pequeno grupo, a socialização da miséria, a segregação racial e as discrepâncias nas relações
de gênero podem ser visualizadas na produção caroliniana como um retrato nacional que
parte do íntimo. Continuamente, o espaço persiste sendo um marcador considerável na
mediação dessas relações conflitantes na formação social: “Na organização literária das
memórias De Jesus, a cidade de São Paulo afunila-se como um horizonte único, como se não
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tivesse condições de optar por outros caminho ou se todas as alternativas viáveis
convergissem para essa espécie de terra prometida.” (SILVA, 2013, p. 344).
A cidade é o lugar que apresenta de forma latente as desigualdades. A referência do
urbano e da moradia fundida à intimidade articula um perfil até então inaugural, mesmo com
o romance O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo. Nesse sentido, a ficcionalização do
cotidiano, como atesta Mário Augusto Medeiros da Silva (2013, p. 372), mantém a sua
singularidade diante das muitas leituras desenvolvidas a partir da publicação de Quarto de
despejo, alternando com as publicações próximas sem, no entanto, deixar o espaço como
categoria crítico-narrativa de lado.
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MOBILIDADE TERRITORIAL: UM SIGNO AGLUTINADOR
De acordo com os verbetes reunidos por Zilá Bernd em Dicionário das mobilidades
culturais, existe uma multiplicidade de referências que estão relacionadas à categoria. Ela não
pode ser restringida somente à mobilidade geográfica, trabalhada aqui pelos percursos da
“poetisa preta” e, por conseguinte, das suas personagens. A extensão das mobilidades pode
apresentar-se de quatro diferentes formas: no espaço, no tempo, no discurso e na linguagem.
Na primeira forma, pelo registro das “viagens, deambulações, deslocamentos,
flâneries”. Na segunda, por “ocorrências de grandes saltos temporais em obras ficcionais e
poéticas”. Na terceira e quarta, respectivamente, devido às “mudanças de vozes narrativas,
múltiplos enunciadores que transferem a posição de enunciador de um sujeito a outro”; “pela
utilização de metáforas e outras figuras de retórica que deslocam o sentido primeiro das
palavras”. (BERND, 2010, p. 12).
Quando tratado a categoria “mobilidades” não necessariamente é preciso que a obra
em análise seja vista pelo viés da relação com a autoria em seus deslocamentos físicos. Pois, é
tratado como mobilidade, também, o emprego da imaginação. Em tal caso, a obra de Carolina
Maria de Jesus cumpre os dois percursos. Tanto Quarto de despejo (1960) quanto Pedaços da
fome (1963) são retratos de mobilidades territoriais, preenchidas de camadas imaginativas.
Em especial, no caso do diário dos despejados, o enredo contempla o período em que a
escritora pausa o itinerário peregrino vivido desde a juventude. Já no romance, é possível
acompanhar os deslocamentos que seguem do interior paulista para a cidade, e, já no núcleo
urbano, do cortiço para a favela.
Implica da compreensão de “mobilidade”, similarmente, o conceito de “mobilidade
social”. No sucedido, “mobilidade cultural”. Na arena desses dois termos, é possível
visualizar como os espaços, mantidos os acessos pelos deslocamentos, são permeados de
marcadores sociais. Bernd, à luz das reflexões do canadense Simon Harel, traz as
características da literatura moderna como parte do pluralismo das mobilidades na construção
e (re)construção das identidades. Isso marca, maiormente, a produção daqueles que “não
possuem espaço próprio”, sendo necessário, portanto, conquistar novos territórios no sentido
material-simbólico.
Fala-se mais frequentemente em mobilidade social, conceito que remete a toda
passagem de um indivíduo ou de um grupo de uma posição social para outra, dentro
de uma constelação de grupos e de estratos sociais. Já por mobilidade cultural,
entende-se um deslocamento similar de significados, normas, valores e vínculos. [...]
A proposta de S. Harel destaca um aspecto essencial da reflexão sobre mobilidade
cultural: ela permite que nos debrucemos sobre a produção cultural e literária
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daqueles que não possuem espaço próprio, que devem deslocar-se constantemente,
pois, na situação de exilados ou de imigrantes, não encontraram ainda o lugar de
pertencimento e de reconstrução identitária. (BERND, 2010, p. 13-14)

Embora não seja a condição de exílio o caso das personagens De Jesus e Maria Clara,
nas obras em análise, é possível perceber que, com a ação de despejo, ambas são
“desterritorializadas”. Conforme visto, compreende-se o termo a partir de Gilles Deleuze e
Félix Guattari, trazidos por Ana Lúcia Paranhos no deslocamento para a ficção ao afirmar: “é
o abandono de territórios criados nas sociedades e sua concomitante reterritorialização. [...] a
vida é um constante movimento de des(re)territorialização: estamos sempre indo de um
território para outro, abandonando territórios, fundando novos.” (PARANHOS, 2010, p. 153).
A ação de deslocamento não é tratada somente pelo trânsito, mas pela atribuição de
significados que são dados aos novos territórios. Sair de um espaço para outro significa
romper com territórios já existentes, criando novos ao adentrar em ambientes antes
desconhecidos. Com isso, alarga-se a compreensão de mobilidade, pois a dimensão do corpoespaço toma uma proporção mais abrangente que nos faz compreender a mudança de ótica
das personagens no decorrer das narrativas. Na volta de De Jesus ao barracão, por exemplo,
ela não só regressa ao espaço como forma de restituir o caminho antes percorrido em direção
à cidade. Ela ressignifica a partir das comparações e das experiências obtidas no tráfego. De
forma semelhante acontece com Maria Clara no romance, ao modificar a visão que tinha do
campo e da cidade interiorana em face da capital paulista. Desse modo, na busca por moradia
segura, obtendo espaço para si e para os filhos e lutando contra o “monstro terrível que destrói
nações” (JESUS, 1963, p. 123), como é considerada a fome, as obras trazem um formato
cíclico, cujo fim une-se ao início.
Quarto de despejo se encerra como uma narrativa circular, chegando-se à nítida
impressão de que nada mudou em quase duzentas páginas de condensação ficcional;
e, ainda, que tenha inclusive piorado a vida de sua autora e personagem. [...] O
circuito fechado da narrativa de Quarto de despejo permite discutir vários pontos de
interesse. Situada em relação a seus pares, escritores negros ligados a associações e
jornais, é válido afirmar que não se tem idealizações ou uma visão teleológica em
relação ao futuro do grupo negro. Ao contrário: o futuro é sublimado pelo presente
contínuo, estigmatizado pelo passado do grupo social. [...] A identidade de negra
favelada de De Jesus, ao contrário, constitui-se numa espécie de couraça de ferro,
intimamente ligado a do preto escravo, numa simbiose às avessas. (SILVA, 2013, p.
398)
Pedaços da fome, prefaciado por Eduardo de Oliveira [...] o final é edipiano: o
marido morre e o coronel, que procurava desesperadamente a filha, encontra-a e a
leva de volta à fazenda e às raízes, não sem antes adquirir o cortiço e convidar seus
antigos moradores a retomarem seu lugar, sem precisar pagar aluguel. O enredo tem
muitos elementos autobiográficos: a vida no cortiço, a experiência rural, o
deslumbramento na chegada à capital. Mas a figura feminina, subordinada ao
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marido e senhor, é o extremo inverso da autora. A experiência pessoal é retrabalhada
pela fantasia e pela idealização. [...] Os personagens são monolíticos, bons ou maus,
a fortuna do coronel é inesgotável, pois ele passa anos em São Paulo à procura da
filha, gastando a rodo e sem trabalhar. Ainda menina, Carolina leu Escrava Isaura,
livro que a marcou e cujo paradigma romântico encontramos em Pedaços da fome:
amor à primeira vista, submissão feminina. Carolina está na contramão do momento
literário. (CASTRO; MACHADO, 2007, p. 111-112)

Traçados os dois perfis das personagens, nota-se como a mobilidade territorial é um
signo aglutinador entre as obras. Os processos de mobilidades, o uso da imaginação e o
trânsito migratório enredam as narrativas. Concomitante à análise de Mário Augusto da Silva
(2013) e Eliana Castro e Marília Machado (2007), a composição de ambas, no entanto,
contrasta. Diante do exposto, a mudança territorial confere à mudança de perspectiva. Isso
altera a interpretação acerca daquilo que foi construído pelas experiências em grupo e
individuais.
É interessante observar que, no caso de Maria Clara, a descoberta da pobreza e das
injustiças que acometem as pessoas Brasil afora só é perceptível após o processo de
mobilidade sofrido, com ida a São Paulo com Paulo Lemes. Face a face com a carência, o
corpo toma uma dimensão territorial. Se os espaços às margens representam a miséria, logo,
esses corpos passarão pelo mesmo processo de pauperização. Vemos tanto a protagonista de
Quarto de despejo quanto a protagonista de Pedaços da fome se decomporem no avançar dos
dias. O movimento dentro da relação de espaço e tempo ressignifica o ponto de vista, pois,
não se trata de “migrâncias não apenas no sentido geocultural, associadas ao deslocamento
físico, à passagem de um território a outro, mas de um deslocamento de natureza ontológica e
simbólica, ou seja, deslocamento do sentido e do ser na experiência da alteridade.” (BERND,
2010, p. 16).
No tocante a essa pauperização citada, durante a análise dos enredos, é tomada a
palavra “degradação”, importante do ponto de vista da teorização de Antonio Candido em O
discurso e a cidade. O crítico literário considera, como uma alegoria, o espaço cortiço que
buscou explicar o Brasil e a sua formação racial dentro de uma relação nomeada “causal”. Ao
modo naturalista, supondo que “talvez a força do livro [de Azevedo] venha em parte desta
contaminação do plano real e do plano alegórico, fazendo pensar imediatamente numa relação
causal de sabor naturalista, que na cabeça dos teóricos e publicistas era: Meio → Raça →
Brasil.” (CANDIDO,1993, p. 137).
Com base nessa relação, o cortiço surge como matéria narrativa que expõe os conflitos
internos pelo viés da “generalidade social”. É um lugar labiríntico, cuja população operária
ocupa os cubículos e a desordem aponta para a degradação humana. Reflexos dessa
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concepção podem ser visualizados em Quarto de despejo e Pedaços da fome por uma
formação crítica em processo que, em maior parte, fora formada pelas vivências da autora,
pela faceta empirista que permeia a produção de De Jesus. Compreende-se a relação entre
personagem e espaço pela degradação, aquela que é capaz de tornar o ser humano objeto. Essa
objetificação é erguida pelo simbolismo que associa o espaço degradado com a personagem
em semelhante situação. Se unem, nesse ponto, os elementos narrativos, pois “o enredo se
torna uma concatenação de coisas [...] enquanto o tempo torna, homologamente, tempo da
coisa.” (CANDIDO, 1993, p. 76).
Carolina Maria de Jesus e Maria Clara passam pela objetificação no espaço da favela.
Isso acontece por meio de um espelhamento que as colocam diante do ambiente degradado
nivelando-as. No caso da primeira personagem, além da fome, existe um agravante que pesa
mais sobre o corpo, é o fato de ser negra. A racialização do discurso, na marcação das
personagens pela identificação étnico-racial e pelas narrativas expressas nas situações diárias
de discriminação, deixa explícito a relação mútua de exclusão. No caso da segunda
personagem, por viver a fome em tempo presente, enquanto reside no núcleo urbano paulista,
fazendo recordar o tempo passado de fartura.
Nas reflexões de Antonio Candido, o espaço degradado desumaniza as personagens.
Deixa-as propícias aos vícios e à toda vulnerabilidade.
Neste recuo aos níveis mais ínfimos, parece que a dimensão cultural da cidade é
dissolvida num desmesurado ambiente natural, formado pela noite, o frio, a chuva, a
lama, a neve, o vento, a escuridão. [...] Ou seja: indo ao cabo do processo alienador,
ela [situação primitiva] se define como coisa, no espaço de um mundo que lhe nega
condições para se humanizar. É uma recuperação monstruosa da natureza, pela
impossibilidade de participar da cultura industrial. Depois disso, pode morrer.
(CANDIDO, 1993, p. 93-94)

Essa situação de primitividade, capaz de coisificar o ser humano, narrada em primeira
pessoa no diário, coloca à mostra o que Mário Augusto da Silva chamou de desmonte do
“discurso falacioso” que circulava na metade do século XX de progresso coletivo em face no
acelerado processo industrial brasileiro.
As consequências sociológicas da narração de De Jesus: assinaladas as
complexidades da criação da obra e da sua composição interna (diário em
fragmentos), pode-se afirmar que se está diante de instantâneos da vida cotidiana de
São Paulo, vistos do ângulo menos favorável para um bonito retrato. Terreno de
ambivalência, ambiguidade e tensão permanente; risco no disco da ladainha ufanista
do progresso, De Jesus apresenta muito bem o impasse apontado por Florestan
Fernandes em relação às possibilidades efetivas de se pôr em crise o padrão

105

tradicionalista das relações sociais do antigo regime e se efetivar a era de
esperanças reais. (SILVA, 2013, p. 399)

A vida cotidiana paulista, na representação do cortiço e da favela em contraste com o
centro urbano, é tecida por meio de uma sintaxe fragmentada. Recortes dos dias enredam o
diário, aproximando da proposta romanesca que, como gênero, seu surgimento é anterior à
autoficção. Confere ao século XVIII a criação do romance como um projeto empreendedor de
uma classe social em ascensão, a burguesia, que observava no gênero a capacidade de
representar de uma nova forma a sociedade contemporânea do período. Nessa perspectiva,
nasce a necessidade de retratar a experiência heroica sob o ponto de vista individual, visto que
é aliada a essa proposta a expansão ultramarina europeia.
A nova forma de organização social, advinda da mudança do modelo econômico de
descentralização do poder clerical que marca a duração do século V até o século XV, mirava
no romance um novo produto mercantil como os demais gêneros artísticos. Ligado
inicialmente ao estilo romântico, recebe outras nuances, a exemplo do tipo “romance
histórico” do século XIX, cujo mentor é Walter Scott (1971-1832).
Diante disso, a autoficção e o romance têm em suas gêneses um conflito que marca o
século XX por meio da hibridização que cabe às novas tendências literárias, pois, inserido
nesse cerne, existe a autobiografia. Afinal, qual é a fronteira entre o “eu” narrado no diário e o
“eu” narrado no romance? Kelley B. Duarte em “Autoficção”, na obra supracitada da Zilá
Bernd, levanta observações a esse respeito.
À tendência contemporânea de mesclar romance e autobiografia adere o escritor
migrante que, narra mais é do que figura emblemática da pós-modernidade
heterogênea. [...] No seguimento dessa reflexão, pode-se depreender que a diferença
marcante da produção do escritor migrante pode ir além da mistura de gêneros que
resultem na autoficção. [...] A proximidade entre a temática da II Guerra e a escrita
autoficcional torna evidente uma outra relação [...] produções autoficcionais reúnem
pedaços da memória e de identidades pulverizadas e fragmentadas (DUARTE, 2010,
p. 32)

Essas identidades reduzidas ao apagamento veem como forma de bloqueio a essa ação
a oportunidade de poder historizar a própria vida. Em tal caso, há o exemplo de Carolina
Maria de Jesus enquanto escritora. Em relação às aproximações entre o “eu” do romance e o
“eu” do diário, as protagonistas das obras em análise podem ser lidas como mulheres de
características muito próximas. Nota-se a fantasia. Ambas fabulam um plano diferente à
realidade de carência para se manterem vivas. Desse modo, o viés romântico da protagonista
de Pedaços da fome é perceptível também em De Jesus pelo amor, embora repentino, narrado
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em Quarto de despejo: “Parece que este cigano quer hospedar-se no meu coração. [...] Ele
parece o Castro Alves.” (JESUS, 2014, p. 153).
São semelhantes as formas românticas empreendidas. Enquanto uma associa o homem
amado com personalidades literárias, a outra imagina um companheiro heroico mítico.
Concomitante à passagem do diário, no romance, na fase jovem da personagem, vemos: “
Quando ela [Maria Clara] ouvia falar dos namorados não interfiria porque não conhecia as
carícias masculinas. [...] “Pelo que vejo, a coisa de mais valôr nesse mundo é o homem.”
Como invejava as heroínas dos romances.” (JESUS, 1963, p. 23).

3.1 Permanências (neo)coloniais: entre Carolina Maria de Jesus e Maria Clara
As análises discorridas nos dois pontos a seguir abordam os enredos com foco na
atuação das protagonistas das duas obras em destaque, Quarto de despejo (1960) e Pedaços
da fome (1963). Baseado em uma análise de traço comparativo, orientado pelas observações
de Sandra Nitrini (2018), percebemos como a produção estabelece convergência ao passo que
é possível identificar contrastes a partir do exame de papéis que apontam estruturas
socioraciais marcadas pela continuidade das segregações, chamadas aqui de “permanências
(neo)coloniais”. De Jesus, na primeira obra, encontra-se confinada à realidade de carência da
favela enquanto Maria Clara mantém expectativa de partida dessa realidade, cumprindo com
retorno à fazenda no desfecho do enredo. Embora ambas vivenciem as “agruras” da
maternidade em meio à pobreza e à fome, existe de modo implícito uma hierarquia que marca
fronteira entre as protagonistas.
Antes de adentrarmos nas especificidades da área de Literatura Comparada, atentemos
às razões de ter nomeado “(neo)coloniais” como uma expressão que explica o retrato
brasileiro pelas margens narrado pela autora. Conforme versado no primeiro capítulo, a nossa
história foi definida desde a colonização por exclusões e retardos em comparação às
mudanças progressivas dos países que avizinham o continente. Com a abolição da escravatura
assinada somente 1888, o acesso a bens materiais e simbólicos delongaram ainda mais. Até
isso, a legislação brasileira assistiu à decisão de 1850 de proibição do tráfico
negreiro/transatlântico, de 1871 de liberdade às crianças negras e de 1885 da liberdade
concedida aos/às idosos/as escravizados desde nascidos. Isso, no entanto, não eliminou por
completo a continuidade do trabalho escravo, tampouco, as consequências deixadas por três
séculos ininterruptos da escravidão negra no Brasil.

107

Diante disso, ainda no início do século XX, com o incentivo da imigração europeia
para o Brasil, buscando-se atingir o “branqueamento” populacional, medidas configuraram a
atualização de padrões alimentados desde a colonização. Gerando, assim, um “sofisticado
sistema de classificação racial baseado na aparência resultante da apreensão simultânea de
traços físicos”; “um vocabulário racial comportando multiplicidade de termos”; “uma grande
população preta e mestiça (denominada “parda”)”; “a conveniência de padrões de relações
raciais simultaneamente verticais, produzindo intensa desigualdade de oportunidades e
horizontais em que não se observam hostilidades abertas ou ódio racial”. (SILVA;
ROSEMBERG, 2018, p. 77). Esses mecanismos contribuíram durante anos para a edificação
de uma narrativa de pacificidade social e de harmonia racial entre brasileiros/as, como vimos.
O velamento dos conflitos no contexto de pós-abolição seguiu formando identidades e
estabilizando posições de domínio e subordinação. As desigualdades ficaram interpretadas à
luz do passado, como problemas ligados somente à colônia.
Esta [...] particularidade das relações raciais no Brasil (que transparece também na
intensa miscigenação), associada ao processo de classificação racial baseado na
aparência, acarretou a veiculação, internamente e no exterior, do mito da democracia
racial brasileira. Tal mito pressupõe não apenas as relações amistosas e cordiais, mas
também igualdades de oportunidades. Além disso, atribuem-se apenas ao passado
escravista as desigualdades sociais e econômicas entre brancos e negros no Brasil.
(SILVA; ROSEMBERG, 2018, p. 77)

Resulta da permanência dessa classificação a estrutura colonial inserida em uma nova
roupagem republicana. No âmbito das representações, o branco esteve relacionado à
classificação da espécie. Logo, ao negro destinou a representação dos papéis estereotipados,
segundo pesquisas trazidas por Paulo da Silva e Fúlvia Rosemberg, que circulam em torno do
“escravo fiel”, “escravo nobre”, “negro vítima”, “negro revoltado”, “negro erótico”, “negro
infantilizado” e “negro pobre” (2018, p. 84-88). Quando não tratados dessa forma, pelo
completo silenciamento racial. Na contramão dessa posição, emerge um contra discurso
artístico pela busca de uma estética que valorize o/a negro/a, colocando/a como centro da
narrativa, pois “a busca de uma estética negra, que trata o negro como sujeito, é produção de
intelectuais negros, que apresentam uma literatura consciente da negritude e que afirma seu
orgulho racial.” (Ibidem, p. 88).
Operando contra o silêncio racial e contra a estereotipação dos papéis supracitados,
uma gama de escritores e escritoras atuaram. Nota-se os seguintes nomes: Solano Trindade,
Abdias Nascimento, Carlos de Assumpção, Eduardo de Oliveira, Oswaldo de Camargo,
Oliveira Silva, Cristiane Sobral, Serafina Machado, Elisa Lucinda, Lande Onawale,
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Conceição Evaristo, entre tantos outros inúmeros nomes, conforme citado por Cuti (2010, p.
85-123). Situando a produção de Carolina Maria de Jesus, a partir de 1960 com a publicação
do best-seller, é possível visualizar como a escrita sofre influências do quadro apresentado
acima das posições hierárquicas e da estereotipação de determinados papéis conferidos às
personagens. Em tal caso, a narração dos dias e do modo como se via, na projeção de uma
personagem auto biográfica, comparado à protagonista Maria Clara vai reverberar o quadro
racial segregador.
Quarto de despejo é produzido na metade da década de 1950, cuja situação de extrema
carência e vulnerabilidade socioeconômica a aflige na favela do Canindé, em São Paulo.
Período concomitante à ascensão de Juscelino Kubitschek (1902-1976) e todas as bandeiras
progressistas e industrial desenvolvimentistas que cabiam ao mandato na presidência (19561961). Pedaços da fome é produzido após os dois curtos anos de visibilidade social e
midiática galgada pela autora e já em um momento de declínio, voltando próximo à situação
de escassez, na qual fora encontrada por Audálio Dantas. Esse período vai corresponder ao
levante de diversas organizações sociais de mobilizações políticas que correspondem aos anos
de 1961 a 1963, antecedidos pelo Golpe Militar de 1964. Nesse período, João Goulart (19191976) era, então, presidente.
No tocante à conjuntura dos dois períodos históricos, Tom Farias, Eliana de Moura
Castro e Marília Novais de Mata Machado relacionam à vida da sacramentana,
respectivamente.
A via-crúcis de Carolina Maria começa quando ela reinicia sua peregrinação pelas
ruas de São Paulo. Perdendo um emprego atrás do outro, sem dinheiro ou
conhecidos que a pudessem ajudar, nem parentes próximos, passou a procurar
abrigo nas marquises dos edifícios, nos cortiços, ou dentro dos prédios em ruínas ou
abandonados, ou mesmo debaixo dos viadutos. [...] Os arranha-céus, cada um no seu
estilo, sob a orientação de uma modernidade selvagem, brotavam do chão do dia
para a noite, enquanto os operários, os trabalhadores assalariados, ocupantes desses
antigos espaços eram postos para fora, desalojados, ou, melhor, despejados, pela
força policial a serviço dos interesses lucrativos da especulação imobiliária.
(FARIAS, 2017, p. 145-149).
No governo João Goulart, era intensa a atuação das organizações populares –
estudantes, camponeses, operários. Os sindicatos se multiplicaram. Com o fim do
parlamentarismo, o presidente recupera seus plenos poderes, mas não chega ao final
do mandato, sendo derrubado pelo golpe militar de 1964. [...] A prometida reforma
agrária tarda, exasperando os ânimos da ala inflexível, que o julga comprometido
com o latifúndio. Assediado pelas duas correntes de esquerda, considerado como
subversivo pelo centro e pela direita e ainda diante de forte agitação popular, no
campo e nas cidades, Jango dá sinais de indecisão. Multiplicam-se as greves,
passeatas e comícios, tanto da esquerda quanto da direita, que alerta para o espectro
da ameaça comunista. (CASTRO; MACHADO, 2007, p. 98)
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Na esteira desses dois períodos, Carolina Maria de Jesus segue acreditando na
Literatura como um meio libertador. Não desiste de escrever mesmo após tantos
contratempos. Com o alargamento do modelo urbano industrial paulista, inserido em um
processo de metropolização feroz, ocupa um lugar sem apoio. Tom Farias metaforiza a
situação de desencaixe vivida. Segundo o biógrafo, ela “ficou como marisco, entre os
rochedos e o mar bravio.” (FARIAS, 2017, p. 146). Não galgando positivamente do progresso
industrial, sobrevive com os dois escudos de proteção que possuía: a força de trabalho e a
palavra. Com a primeira sustenta o corpo, com a segunda sustenta a motivação para manter-se
viva. Após a escalada financeira em 1960, há uma mistura nessas duas formas de subsistência.
Importa-nos, inseridos em uma análise de cunho comparativo, verificar os encontros e
desencontros da vida favelada de uma mulher negra narrada com uma personagem branca
que, motivada pelo amor passageiro de um paulista, a leva para viver experiências próximas
às vividas pela autora.
Reportando-nos a um dos ramos da Teoria Literária, a metodologia de análise e a área
como disciplina são relativamente novas no campo da pesquisa científica brasileira. Segundo
Sandra Nitrini, a partir da influência de Claude Lévi-Strauss e Roger Bastide na formação de
Antonio Candido no tocante às trocas artístico-literárias no “terreno da globalidade social”, é
solidificada a Literatura Comparada no Brasil. Todavia, data a iniciação o ano de 1940, a
partir do trabalho de Tasso da Silveira (1895-1968), na Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio). Após vinte anos, inaugura em São Paulo por meio dos trabalhos de
La-Fayette Côrtes e Candido que contribuem para a popularização do método. (NITRINI,
2018, p. 13).
Diante disso, a Literatura Comparada espalhou-se pelas universidades do Brasil e,
como consequência, nos Programas de Pós-Graduação. Nos anos iniciais, ela encontrou-se
muito ligada à produção nacional em paralelo à literatura estrangeira. Sobretudo, à literatura
francesa. Porém, as ramificações da área conferiram uma abrangência maior que a fez crescer
progressivamente. A estudiosa afirma que o diálogo é ampliado a partir da consideração dada
à conversação entre “literatura”, “contexto”, “intertexto” e os “sistemas semióticos
discursivos”. Além disso, com as correntes pós-estruturalistas que colocaram em questão o
estreitamento do método analítico-crítico, predominante nos anos de 1970 a 1980.
O momento do grande impulso da LC no Brasil ocorreu no mundo globalizado, de
fronteiras múltiplas, coincidindo com o questionamento das literaturas canônicas e
das noções de “literariedade”, de nação, com o contexto da ascensão dos estudos
culturais, das teorias pós-coloniais e do multiculturalismo, questionadores das
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noções de essencialismo e de centro, e intimamente vinculados a uma visão política
das diferentes esferas de relações entre cultura e países. (NITRINI, 2018, p. 24)

O dialogismo da linguagem literária com o contexto social, político, econômico e,
mesmo, com diferentes gêneros artísticos, a exemplo da pintura, da música, do teatro, entre
outros, é uma característica fundamental. É a partir dessa observação que Nitrini aponta para a
interação entre as artes e a busca pelo método comparativo que as obras muitas vezes
solicitam a quem pesquisa, pois, “como nos ensina a teoria dos polissistemas, as literaturas
em formação estão necessariamente abertas às interferências de outras.” (NITRINI, 2018, p.
19).
Como um campo teórico, a história da Literatura Comparada no Brasil tem a sua
continuidade e os seus vieses interpretativos, maiormente, após o ano de 1986 com a criação
da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC). Prossegue Nitrini afirmando
que, por um lado, consideram uma área que perdeu identidade, por outro, que essa abertura é
positiva, pois tornou-a plural. Atravessada a área com justificativas que ficam entre a falta de
identidade, a exigência de um elemento estrangeiro e a ampliação, Daniel-Henri Pageaux em
1994 com a publicação de La littérature générale comparée [Literatura geral comparada]
propõe um “comparatismo interior”, ou seja, “conjuntos nacionais aparentemente
homogêneos, mas nos quais a heterogeneidade é múltipla do ponto de vista histórico,
linguístico, social e político.” (NITRINI, 2018, p. 27). Em outras palavras, a abertura
concedida

a

partir das pesquisas realizadas na

França

permitiu refletir sobre

“multiculturalismo, pós-colonialismo, francofonia e outros temas.” (Ibidem, p. 29).
Saindo do que a pesquisadora considera um “isolamento intelectual”, o discurso
comparatista brasileiro e latino-americano encaminha-se para o estabelecimento de conexões
que traduzem a interdisciplinaridade nas relações literárias e culturais. Permanece Mikhail
Bakhtin com o conceito de “dialogismo” como referência predominante. Denota o elo como
“uma relação (de sentido) que se estabelece entre enunciados na comunicação verbal.”
(BAKHTIN, 1997, p. 346). Como para o teórico russo ninguém pode ser considerado um
“adão bíblico”, pois nada é inaugural e todo enunciado parte de outros já realizados, é
fortalecido o método interacionista. No caso da Literatura Comparada no Brasil, com um
alargamento que confere à introdução de mais campos do saber.
No que se refere ao tema da identidade, tão importante nos estudos comparatistas
brasileiros (e também latino-americanos), ao lado dos conceitos de entrelugar, de
Silviano Santiago, de antropofagia, do nosso modernismo, e de transculturação, de
Angel Rama, contribuições de Homi Bhabha, cuja noção de hibridismo, pensada a
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partir do contexto da cultura indiana na sua relação com a ex-metrópole inglesa,
assim como os conceitos de heterogeneidade de Cornejo Polar, crioulização, de
Glissant, hibridismo, de Canclini, e de mestiçagem, têm sido operacionalizado nos
estudos críticos comparatistas assim como têm sido objeto de reflexões em ensaios
de cunho teórico e livros de referência de autores brasileiros. Trata-se de noções e
conceitos pensados a partir dos campos da antropologia e sociologia, na maioria das
vezes com outras conexões interdisciplinares, que surgiram no campo das reflexões
sobre relações literárias e culturais em espaços acadêmicos e intelectuais não
hegemônicos e que alteram, transformam, esclarecem nossa compreensão sobre as
relações entre diferentes culturas, de modo especial entre ex-colônias e exmetrópoles e sobre a identidade de culturas periféricas. (NITRINI, 2018, p. 30)

Apoiando-nos nessa abertura da literatura pelo viés da análise comparatista, o
dialogismo vê-se contemplado pela conversação que a obra caroliniana realiza com o
contexto histórico e sócio-político vivido pela “poetisa preta”. Além, sobretudo, das
referências literárias que trazia no arcabouço da formação oral e escrita e do diálogo entre as
duas obras em destaque: Quarto de despejo (1960) e Pedaços da fome (1963). Como
elementos narrativos que ressaltam, a personagem e o espaço repousam sobre as formas
representativas da mobilidade e da espacialização da pobreza no retrato da cidade de São
Paulo. Os contrastes e as diferentes formas de vivenciar as segregações encontram-se
destrinchadas no decorrer dos dois tópicos subsequentes. Na primeira obra, a análise da
marcação racial no relato dos dias de Carolina Maria de Jesus. No segundo, o branqueamento
da fome e da vida favelada da personagem Maria Clara.

3.2 A experiência racial negra na cidade: Quarto de despejo (1960)
Em 15 de julho de 1955, Carolina Maria de Jesus em seu diário narra: “Atualmente
somos escravos do custo de vida.” (JESUS, 2014, p. 11). No dia seguinte, 16 de julho de
1955, prossegue: “Cheguei em casa, aliás no meu barracão, nervosa e exausta.” (Ibidem, p.
12). A rotina da mulher andarilho enreda a estrutura de Quarto de despejo, cujo ângulo
reconstitui cenas vividas e cenários visitados. A preocupação de registrar os fatos na medida
que eles vão se fazendo é parte indissolúvel da obra. Isso acaba refletindo na estrutura do
gênero textual que oscila entre a continuidade sempre em ordem cronológica e a ruptura com
a ausência de alguns dias, na maioria das vezes, interrompidos por indisposições e pela luta
para sanar a fome. É, sobretudo, na linguagem que essa influência é exercida.
Com períodos curtos que, por vezes, são interrompidos pela introdução de novos casos
cotidianos, a trama do diário dilui as experiências, as opiniões, as aspirações e as adversidades
da maternidade em meio à miséria. Além dos desvios ortográficos, a repetição das estruturas
frasais que seguem a colocação do sujeito anteposto ao verbo que intermedia o predicado
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comprova a proximidade com a linguagem oral. Compreende-se que os fatos narrados geram
um encadeamento de interpretações, as quais são empregadas de modo tão conciso que chega
a ritmar a prosa em um compasso acelerado.
Cheguei em casa, fiz o almoço para os dois meninos. Arroz, feijão e carne. E vou
sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e
não sair na rua, porque os pessimos vizinhos que eu tenho não dão socego aos meus
filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tem o
previlegio de gosar descanço. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte
(...) Catei dois sacos de papel. Depois retornei, catei uns ferros, umas latas, e lenha.
(JESUS, 2014, p. 12)

A contenção linguística, nesse caso, não é feita com o objetivo de atingir a união de
significados em poucas palavras, como é o caso da linguagem poética. De Jesus deixa-se
transbordar no diário. A linguagem é tão abundante que o resumo de cinco anos incompletos,
com os seus lapsos de pausas entre dias, forma uma obra capaz de fazer vários recortes
interpretativos. Atenta-se que, embora afirme a existência da contenção linguística, não
significa dizer que a subjetividade poética não seja impressa, visto que existe poesia na
escritura tanto pela experiência estética singular quanto pelo desvelo da intimidade material e
simbólica.
Todas as páginas são contempladas com a rotina, existindo a inserção da poesia escrita
pela autora. O caráter híbrido do gênero tomado pelo contexto moderno atualiza as formas
relativamente estáveis do campo literário. A derrocada das fronteiras colocadas entre os
gêneros desfazem-se, quando, na composição íntima, a autora insere recortes de notícias lidas
em suas andanças pela cidade e da poesia autoral, respectivamente: “Quando passei na banca
de jornais li este slogan dos estudantes: Juscelino esfola!/ Adhemar rouba! Jânio mata! A
Camara apoia! E o povo paga!” (JESUS, 2014, p. 132); “Estes dias eu fiz umas poesias: Não
pensas que vai conseguir/ o meu afeto novamente/ o meu odio vai evoluir/ criar raízes e dar
sementes.” (Ibidem, p. 158). A aproximação com o público leitor é, então, realizada. Feita a
seleção dos momentos de ebulição política, a partir da recepção particular, e das próprias
insatisfações, De Jesus costura fragmentos da cena urbana associada ao modo como assistiu
às transformações históricas. Com um olhar atento às bancas de revista e às movimentações
da cidade, elabora e registra com rigoroso detalhe um retrato que pretende fiel e realista de
São Paulo.
O trânsito feito da favela à cidade é registrado como um espaço intermediário, cujo
movimento de aproximações e distanciamentos reflete os espelhamentos identitários. A
protagonista não é bem recebida no centro urbano assim como não existe um convívio
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pacífico entre a vizinhança da favela. Todavia, em passagens da obra em análise, é possível
perceber a fusão dos elementos estruturantes entre espaço e personagem. Tal como considerou
Antonio Candido, no tocante aos níveis de representação espacial, há superfícies que precisam
ser bem demarcadas em relação às imagens construídas: nível natural, social, metafórico e
simbólico (1993, p. 66). A reconstituição da cena urbana é realizada a partir da seleção ótica
da escritora. Isso, certo modo, contribui para a expansão analítica das simbologias urbanas,
pois está inteiramente vinculada à subjetividade e ao modo como significou a cidade, dando
lugar à maneira como compreendia a vida. Prossegue Candido: “manifesta-se, pois, um laço
palpável entre o ambiente e o ser, articulando numa espécie de sistema.” (Ibidem, p. 72).
Inserida nesse processo de fusão entre elementos, selecionamos três passagens que
comprovam a afirmação. Em Quarto de despejo, registra: “Abri a janela e vi as mulheres que
passam rapidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. [...] Devo incluir-me,
porque eu tambem 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, 2014, p. 37); “Duro é o pão que
nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado.” (Ibidem, p. 41);
“Voltei para o meu barraco imundo. Olhava o meu barraco envelhecido. As tabuas negras e
pobres. Pensei: está igual a minha vida!” (Ibidem, p. 175). Com isso, a partir da menção ao
espaço, unida à situação de pauperização que se encontrava, existe uma reflexão desenvolvida
pela assimilação do ambiente, dos objetos e pela avaliação das pessoas com quem mantinha
relativa aproximação. De Jesus, nesse movimento, reconhece-se como parte integrante desse
sistema que forma o espaço favela. O espalhamento íntimo é tratado pela mediação das
imagens exteriores. A perspectiva adotada é nivelada pelo ambiente, corroborando para uma
semântica da experiência que traduz uma espécie de “desnudamento material do espaço [que]
se casa com o desnudamento moral da alma.” (CANDIDO, 1993, p. 82).
Diante disso, o uso do pronome nós em menção à população favelada distancia-se
quando Carolina Maria de Jesus tece comentários acerca do comportamento dissonante. Na
leitura da situação socioeconômica e do modo como eram tratados pelas pessoas residentes
das casas de alvenaria é, no entanto, feita a identificação. O processo de reconhecimento
acontece pelas situações semelhantes vividas. É evidenciado o processo de “outremização”,
conforme define Toni Morrison, em The origin of others [A origem dos outros]: “Cultura,
características físicas e religião eram e são, entre todos, precursores de estratégias para a
ascendência e o poder.” (MORRISON, 2019, p. 47). Isto é, a “poetisa preta” é influenciada
pelas definições que adquiriu durante a vida, repercutindo na formação de opiniões próprias
acerca das outras pessoas. Como a degradação do espaço influencia na formação das
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subjetividades, segundo a relação de espelhamento entre os elementos da obra, o fato que a
diferencia está associado às consideradas “ações degradadas” frequentes na população
favelada que se vinculava ao alcoolismo, à prostituição, ao desapego aos bens e à
desvalorização do trabalho. A reprodução de uma visão conservadora, embora a tenha
colocado por muitas vezes em contradição, a auxiliou no enfrentamento das mais duras
dificuldades.
Mesmo diante disso, nota-se que a protagonista do diário é o outro assim como seus
semelhantes de infortúnio. Logo, a menção coletiva recebe realce, principalmente, quando é
citado a perspectiva de quem a enxergava do lado abastardo da vida.
Fiquei percorrendo as ruas. Estava nervosa, porque estava com pouco dinheiro, e
amanhã é feriado. Uma senhora que regressava da feira disse-me para eu ir buscar
papeis na rua Porto Seguro, no predio da esquina, 4 andar, 44. Subi no elevador, eu e
a Vera. Mas eu estava com tanto medo, que os minutos que permaneci dentro do
elevador pareceu-me seculos. Quando cheguei no quarto andar respirei aliviada. [...]
No sexto andar o senhor que penetrou no elevador olhou-me com repugnancia. Já
estou familiarisada com esses olhares. Não entristeço. Quiz saber o que eu estava
fazendo no elevador. Expliquei-lhe que a mãe dos meninos havia dado-me uns
jornaes. Era este o motivo da minha presença no elevador. [...] O homem estava bem
vestido. Eu estava descalça. (JESUS, 2014, p. 110-111).
No centro Espirita a fila já estava enorme quando nós chegamos. (...) Os 10 filhos de
uma nortista estavam pedindo pão. A Dona Maria Preta deu 15 cruzeiros para ela.
Ela foi comprar pão. O senhor Pinheiro, dignissimo presidente do Centro Espirita,
saiu para conversar com os indigentes. (...) Passou um senhor, parou e nos olhou. E
disse: – Será que este povo é deste mundo? Eu achei engraçado e respondi: – Nós
somos feios e mal vestidos, mas somos deste mundo. Passei o olhar naquele povo
para ver se apresentava aspecto humano ou aspecto de fantasma. O homem seguiu
sorrindo. E eu fiquei analisando. (Ibidem, p. 145).

O espaço da favela é remetido quando a personagem transita entre os locais
pertencentes ao centro urbano. Por identificação própria, com associações linguísticas que
comparam a situação da vida pessoal com o ambiente externo ou por identificação das
pessoas que a viam perambular nas ruas. Assim, o território toma uma dimensão identitária. A
personagem é lembrada pelo lugar. Vemos em tal caso a primeira citação trazida, cuja
comparação estende-se à análise: vive limpo quem reside no núcleo urbano, vive sujo quem
reside nas margens. Desse modo, as diferenças são tomadas como estratégias de poder,
conforme explica Morrison. Assim, a definição de Carolina Maria de Jesus como outro vê-se
tramada em todo o enredo. A leitura espacial toma uma dimensão racial. Portanto, a vivência
do ambiente da favela perpassa as segregações que, também, existiam nas diferenças étnicas.
Vejamos, pois, o episódio em que a protagonista adentra em um espaço predominantemente
branco em um prédio no centro paulista.
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Entramos num taxi. A Vera estava contente porque estava de carro. Descemos no
Largo do Arouche e o reporter começou fotografar-me. Levou-me no prédio da
Academia Paulista de Letras. Eu sentei na porta e puis o saco de papel a esquerda. O
porteiro apareceu e disse para eu sair da porta. (...) O porteiro pegou o meu saco de
catar papel, o saco que para mim tem um valor inestimavel, porque é por seu
intermedio que eu ganho o pão de cada dia. O reporter surgiu e disse que foi ele
quem me mandou eu sentar no degrau. O porteiro disse que não tinha permissão
para deixar que quem quer que fosse sentar-se na porta do predio. (JESUS, 2014, p.
165)

São contínuas as passagens que revelam as atitudes racistas das pessoas que dividiam
vida semelhante, no menosprezo da protagonista por ser negra: “Sentei ao sol para escrever. A
filha da Silvia, uma menina de seis anos, passava e dizia: – Está escrevendo, negra fidida! A
mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam.” (JESUS, 2014, p. 26). O fato de
registrar um momento como esse revela como as penúrias da pobreza estavam inteiramente
ligadas com o racismo na vida da autora. O peso intensifica-se duplamente, pois é possível
perceber uma contínua menção da classificação racial com a classificação social. Não existe
fronteiras entre ambos. Contrariamente, De Jesus entrelaça as narrativas diárias, apontando
para uma situação perpetua de abjeção pessoal. Isso contribui para a definição dada por Elódia
Xavier acerca do “corpo subalterno” no imaginário feminino, pois a narrativa de testemunho,
em face do racismo, aponta a escala hierárquica, ocupando a escritora, portanto, o “ínfimo
espaço”.

Esse corpo subalterno é um corpo violentado pela fome, pela miséria circundante,
pela degradação do espaço, pela reificação, como se observa na revolta contida nas
palavras da narradora [...] Quarto de despejo faz do corpo subalterno um
instrumento de denúncia, ao transformar a vida miserável dessa favelada numa
narrativa que transgride o modelo canônico e se coloca como um gênero de
fronteira, expressão de uma mulher oprimida. É mal escrito, sim; mas a própria
incorreção linguística faz parte de um contexto de opressão e carência e deve ser
vista como integrante de um mundo marginalizado. (XAVIER, 2007, p. 47-49)

À vista das considerações postas acima, o foco narrativo em primeira pessoa não
elimina a avaliação frente às pessoas que dividiam espaço de moradia. Entre os lances de
alusão aos relacionamentos que vivenciou, De Jesus cita o breve relacionamento com o
cigano de nome Raimundo, cuja interpretação corrobora com a estereotipação do cigano como
andarilho errante, dado aos furtos e à vida boêmia, eliminando qualquer compromisso com a
vida trabalhista: “Percebi que o cigano quando conversa com uma pessoa, fala horas e horas.
Até a pessoa oferecer dinheiro. Não é vantagem ter amisade com cigano. [...] Despertei
pensando no cigano, que é pior do que o negro.” (Ibidem, p. 151-158). Desse modo, a

116

repercussão do racismo como uma política de dominação ideológica e econômica, conforme
considera Silvio Almeida em Racismo estrutural, ecoa também na formação das principais
vítimas. Isso acontece porque o processo de conscientização acontece tardiamente e, em
contrapartida, existe um fazer operativo das instituições que não repousam no trabalho de
segregar os grupos, mantendo intactas as estruturas discriminatórias. Almeida compreende a
“desigualdade racial” como:
Uma característica da sociedade não apenas por causa da ação isolada de grupos de
indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são
hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos
institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. O que se pode
verificar até então é que a concepção institucional do racismo trata o poder como
elemento central da relação racial. [...] No caso do racismo institucional, o domínio
se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que
servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a
cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo
tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. (ALMEIDA, 2019, p.
39-40)

Nesse sentido, a reverberação da posição discriminatória na fala da protagonista exibe
o quanto é atroz a imposição ideológica tanto por via da violação da infância por meio da
citação à alcunha de “negra fidida” quanto pela comparação utilizada “cigano, que é pior do
que o negro.”. Por esse viés, o “negro” é tomado como o pior elemento, cuja analogia o
coloca sempre como parâmetro de “ruim” e sem “valor”. Todavia, vale notar que o campo
progressivo da tomada de consciência da negritude da autora de Quarto de despejo a situa no
movimento de contradições. A obra ao passo que apresenta a reprodução de formas de
exclusão linguística, exibe uma percepção amadurecida da importância de colocar-se como
negra na narrativa, reafirmando o lugar de fala, conforme dissertado no primeiro capítulo.
Ainda ancorados nas reflexões de uma das mais notáveis vozes do século XX, em referência
ao estudo sobre raça e gênero, retomemos Morrison.
As definições de “negro” e as descrições do que significa a negritude são tão
variadas e carregadas de conceitos científicos escorregadios e invencionices que
pode ser interessante, quando não literalmente esclarecedor, examinar as
configurações desses termos e os usos literários aos quais são submetidos, bem
como as atividades que inspiram, tanto violentas quanto construtivas. [...] Uma vez a
negritude aceita como social, política e medicamente definida, como essa definição
afeta as pessoas negras? (MORRISON, 2019, p. 82-86)

É certo que a “poetisa preta” em sua formação individual de pouca escolaridade,
instruída no seio de uma tradição predominantemente oral, sofreu os impactos de uma
concepção excludente quanto à negritude. Acima de tudo, por ser vítima do racismo e do
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classismo. Por esse ângulo, como não dizer que a probabilidade de ser pobre, sendo negro no
Brasil, recai como uma sentença? Almeida prossegue: “A desigualdade pode ser expressa em
dados estatísticos e quantificada matematicamente, mas sua explicação está na compreensão
da sociedade e de seus inúmeros conflitos. [...] a raça é um marcador determinante da
desigualdade econômica.” (ALMEIDA, 2019, p. 155-156). A compreensão dessa realidade é
reelaborada nas observações que integram o diário. De Jesus identifica as discrepâncias
sociais entre negros e brancos, porém recorre a um denominador comum (o fator biológico)
que os igualam racialmente, como segue: “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 preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não
seleciona ninguem.” (JESUS, 2014, p. 65).
Embora seja o caso da moradora da favela do Canindé parte da estatística crescente da
população favelada na primeira metade do século XX, ela é, acima de tudo, uma escritora que
tomou a palavra para si, tornando legível a sua forma de expressar-se diante das disparidades
sociais. Como parte indissociável da rotina, o hábito de escrever é também registrado nos dias
que compõem Quarto de despejo. Em 27 de julho de 1958, conta: “Esquentei a comida para
os meninos e comecei escrever. Procurei um lugar para eu escrever socegada. Mas aqui na
favela não tem estes lugares. No sol eu sentia calor. Na sombra eu sentia frio. Eu estava
girando com os cadernos na mão quando ouvi vozes alteradas.” (JESUS, 2014, p. 101).
Destarte, Grada Kilomba, autora da categoria “o outro do outro”, que explica a
condição da mulher negra diante das desigualdades de gênero com base na teorização de
Simone de Beauvoir com Le Deuxième sexe [O segundo sexo], elucida a importância dessa
mudança de ótica a partir da escrita de si mesma, podendo reescrever a história por meio da
prática artístico-literária. Nesse movimento de tomada da narrativa, De Jesus deixa de ser o
outro e passa, portanto, a ser um eu com autonomia, não mais objeto, mas, sim, sujeito, pois
“escrever é um ato de descolonização no qual quem escreve se opõe a posições coloniais
tornando-se a/o escritora/or “validada/o” e “legitimada/o” e, ao reinventar a si mesma/o,
nomeia uma realidade que fora nomeada erroneamente ou sequer fora nomeada.”
(KILOMBA, 2019, p. 28).
A narrativa expressa na composição do diário além de trazer à tona ao público a
situação de privação material, ela ultrapassa a linha da objetividade por meio de um lirismo
singular. Fruto da imaginação aguçada da autora, o tom crítico na mediação das relações
contemporânea à escrita não está desvinculado da rotina narrada. Inversamente, a união entre
a descrição das dificuldades vividas com a forma como ela enfrentou as privações nos leva a
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perceber como a fabulação nos dias de penúria a deixou viva, crente na esperança de dias
melhores. São muitas as passagens que a personagem descreve a importância imaginativa e da
escrita como antídotos para se munir do ambiente que a cercava. A contemplação do espaço
corroborou para essa característica caroliniana. Vejamos, pois, excerto que contempla a data
15 de maio de 1958: “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, 2014, p. 32).
Mais adiante, em uma das mais significativas passagens quanto ao poder da linguagem
grafada, Carolina Maria de Jesus registra:
Eu deixei o leito as 3 da manhã porque quando a gente perde o sono começa pensar
nas miserias que nos rodeia. (...) 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. Fiz o café e fui carregar agua. Olhei o céu, estrela
Dalva já estava no céu. Como é horrivel pisar na lama. As horas que sou feliz é
quando estou residindo nos castelos imaginarios. ” (JESUS, 2014, p. 58-60)

A extrapolação da noite para o dia em horas a fio escrevendo e a exposição matinal ao
sol para leitura e escrita são comportamentos comuns. Nos lapsos de produção no cotidiano
massacrante, De Jesus sentia nessa ação conforto e calmaria. Nesses momentos, escrevia
compulsoriamente. Ela afirma: “Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo.”
(JESUS, 2014, p. 22). Assim, as biógrafas Eliana Castro e Marília Machado, resgatando, por
vezes, o trabalho do jornalista Audálio Dantas, trazem à tona tanto a descrição do barracão
que residia a família quanto a íngreme rotina da escritora.
O telhado de madeira, latas e papelão. O barraco tinha dois cômodos. Um, de
aproximadamente 9 m², era ao mesmo tempo sala, cozinha e quarto; o outro, um
quartinho onde só cabia uma cama. Os parcos móveis eram toscos, uma mesinha de
pinho, um armário escurecido pela fumaça com livros velhos, duas camas, um
fogareiro e as latas para fazer café, para água e para cozinhar. Um barbante esticado
atravessava o barraco com roupas dependuradas e um retalho de estopa fazia as
vezes da cortina. [...] Mais de 150 barracões formavam a favela do Canindé. Não
havia água encanada nem esgoto. Uma única torneira servia a todos os moradores,
que faziam uma longa fila, desde a madrugada. Era a hora das fofocas, intrigas e
disputas, que Carolina execrava. Ela procurava manter-se longe de tudo isso, mas
não podia escapar de participar. [...] Imbuída do papel de mãe, lamenta a exposição
das crianças a toda sorte de degradação – violência, miséria, promiscuidade.
(CASTRO; MACHADO, 2007, p. 37-39)

A vida enclausurada em meio a um espaço degradado integra à narrativa um
movimento cerrado que envolve as personagens em uma descrição inumana/objetal.
Caracteriza-se, assim, a dissolução entre os elementos narrativos, fundamentando uma
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“transformação antropomórfica do espaço” que significa a incorporação da miséria espacial
aos indivíduos que nele circulam. Candido assim nomeia, ao desenvolver a análise a partir da
comparação entre L’assommoir [A Taberna] (1877) de Émile Zola e O cortiço (1890) de
Aluísio de Azevedo, como recurso capaz de metaforizar o ato de engolir a vida, retirando
qualquer traço de humanidade: “ela se define como coisa, no espaço de um mundo que lhe
nega condições para se humanizar. É uma recuperação monstruosa da natureza, pela
impossibilidade de participar da cultura industrial. Depois disso, pode morrer.” (CANDIDO,
1993, p. 93-94). A propósito, existe uma linha tênue entre a vida e a morte no existir
caroliniano, pois, por repetidas vezes, as menções ao suicídio assim como à deterioração do
próprio corpo são realizadas como forma de exteriorizar as situações limites que vivia com os
filhos.
Por essa ótica, o espaço da favela é representado por enfoques que circulam entre o
compartilhamento coletivo às margens do Rio Tietê, no Canindé, e o barracão que residia a
escritora. O ambiente úmido devido às chuvas que faziam emergir as águas do rio e o
aprisionamento em um cubículo de teto assoalhado com espaço reduzido de poucas condições
de higiene estão dispostos na composição do cenário. O registro dos insetos, das pulgas nas
camas, o acúmulo de roupas devido à ausência de dinheiro para comprar sabão e a falta de
comida nas panelas são registrados com precisão linguística. Essas minudências fazem da
obra um caso ímpar na história da Literatura Brasileira, já que a caracterização do espaço,
incluindo suas ambientações, engloba a representação externa da favela, assim como, interna
pelo foco dado aos artefatos pertencentes ao convívio íntimo da família De Jesus.
Antonio Candido afirma que tanto o espaço é capaz de influir nas ações das
personagens quanto a ambientação devido à relação sistêmica que os elementos da narrativa
assumem. Com isso, percebemos o reflexo das agitações diárias da escritora na própria
confecção do texto. Porém, vale ponderar:
Circunstâncias ambientais não são dados absolutos, não constituem uma presença
automática na composição. Transformadas, como tudo o mais que vem do exterior,
em elemento funcional da narrativa, são utilizadas [...] quando necessárias como
componente do enredo, e só existem de maneira coerente quando integradas na ação,
sob pena de se tornarem mero quadro, boiando sem sentido no curso dos
acontecimentos. (CANDIDO, 1993, p. 89)

De Jesus cumpre, portanto, com a integração entre ação e ambientação, embora não
consideremos que o tenha feito conscientemente. Realiza-se pelo modo como busca no texto
do diário ser fiel à realidade, transmitindo para a escrita as sensações vividas. Para além disso,
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como progenitora de três filhos, os quais são citados repetidas vezes, podemos afirmar que a
“poetisa preta” é uma mulher negra favelada que luta para manter-se viva, sobretudo, para
manter João José de Jesus, José Carlos de Jesus e Vera Eunice de Jesus vivos. As dificuldades
assim como os momentos de alegria, envoltos pela maternidade, são tecidos como modos
indissociáveis da identidade caroliniana, tomando como ponto de partida a conceituação que
a autora faz de si mesma.
Unindo as reflexões feitas a partir de passagens de Quarto de despejo às palavras de
Stuart Hall (2003), como fundamento teórico acerca da ligação entre espaço e identidade
pelos Estudos Culturais, o retrato da vida nas margens sociais dentro dos limites está
representado como parte de uma realidade social fragmentária. O deslocamento da atenção
dada às narrativas vindas da periferia configura a mudança de paradigma empregada a uma
nova forma de análise das emergências discursivas. Desse modo, o cenário retratado por
Carolina Maria de Jesus traz à tona o fato de existir, ainda na segunda metade do século XX
(e até a atualidade), a fome e a miséria alastradas na formação de diversas famílias no centro
econômico-desenvolvimentista que, por via das expectativas, pretendia ser o mais agregador
do país e, amplamente, da América Latina. Ainda no tocante à descrição do espaço ocupado
por ela e os filhos e à confecção das ambientações, observemos, na sequência, excertos que
tratam do detalhamento interno do barracão e externo que chamava a atenção por meio do
olhar sensível da poetisa.
11 de maio de 1958:
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. ... A D.
Teresinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse-me que era para a Vera ir
no circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só
tenho 4 cruzeiros. [...] Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam
muita fome eles não são exigentes no paladar.
... Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu
vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados
matam mosquitos. (JESUS 2014, p. 30)
29 de outubro de 1958:
Deixei o leito as 6 horas. Fiquei nervosa porque não dormi. Passei a noite
concertando o telhado por causa das goteiras. Concertava de um lado, pingava de
outro. Quando chove eu fico quase louca porque não posso ir catar papel para
arranjar dinheiro. ... Eu sinto muito frio. Costumo vestir três palitó. E tem pessoas
que me vê nas ruas e diz: – Como você engordou! Já se foi o tempo que a gente
engordava. (JESUS, 2014, p. 127-128)
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As táticas utilizadas para proteger-se do frio, arejar o ambiente úmido e manter
habitável o espaço do barracão encontram-se destrinchadas na narração dos dias. Não existe
um limite entre fatos acontecidos no cotidiano, recortes das contas de compras de
mantimentos caseiros, opiniões acerca da vizinhança e da face política eleitoreira, na qual se
mantém em Quarto de despejo duramente crítica em relação ao aproveitamento da população
favelada, e os registros do amontoado de pessoas que iam chegando e contribuindo
horizontalmente com o cenário paisagístico periférico. Há, contudo, uma convergência entre
fragmentos. A menção ao “quartinho” segue na maior parte das vezes pela ação de
sufocamento sentida com a ausência de higiene: “O barraco tanto no interior como no exterior
estava sujo. E aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal, o lixo podre exalava mau
cheiro. Só aos domingos que eu tenho tempo de limpar.” (JESUS, 2014, p. 47); “A coisa que
tenho pavor é de entrar no quartinho onde durmo, porque é muito apertado. Para eu varrer o
quarto preciso desarmar a cama. Eu varro o quartinho de 15 em 15 dias.” (Ibidem, p. 130).
No forjar de uma identidade materna ligada à preocupação de assegurar a alimentação
diária dos filhos, De Jesus abranda o comportamento e estende às crianças de modo geral uma
consideração que extrapola as ligações parentais. Assim, em 30 de julho de 1958, depois de
encontrar uma criança (filho de Rosalina) queixando-se de fome, a autora grafa: “Segui
pensando na desventura das crianças que desde pequeno lamenta a sua condição no mundo.
Dizem que a Princesa Margareth da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas
da vida.” (JESUS, 2014, p. 104). Em menção aos filhos (João José, José Carlos e Vera
Eunice), registra: “Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir,
procuro lhe dar uma refeição condigna. [...] Refleti: preciso ser tolerante com os meus filhos.
Eles não tem ninguem no mundo a não ser eu.” (Ibidem, p. 22); “Eu tenho dó dos meus filhos.
Quando eles vê as coisas de comer eles brada: – Viva a mamãe! A manifestação agrada-me.
Mas eu já perdi o habito de sorrir.” (Ibidem, p. 30); “Como é horrivel ver um filho comer e
perguntar: “Tem mais?” Essa palavra “tem mais” fica oscilando dentro do cerebro de uma
mãe que olha as panela e não tem mais” (Ibidem, p. 38). O estado vivido pela protagonista ao
vê-los famintos chega a um nível tão extremo que o suicídio passa a ser visto como solução.
A frequência dos casos narrados é examinada pela autora como uma fuga à realidade
submetida.
Diante disso, requer mais atenção o episódio do encontro de Carolina Maria de Jesus
com um senhor e da passageira ideia de suicídio grafada em 16 de junho de 1959.
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Quando eu fui catar papel encontrei um preto. Estava rasgado e sujo que dava pena.
Nos seus trajes rotos ele podia representar-se como diretor do sindicato dos
miseraveis. O seu olhar era um olhar angustiado como se olhasse o mundo com
despreso. [...] Não estava embriagado, mas vacilava no andar. Cambaleava. Estava
tonto de fome! [...] – O senhor espera que eu vou vender este papel e dou-te cinco
cruzeiros para o senhor tomar uma media. É bom beber um cafezinho de manhã. –
Eu não quero. A senhora cara estes papeis com tantas dificuldades para manter os
teus filhos e deve receber uma migalha e ainda quer dividir comigo. [...] Daqui uns
dias eu não vou precisar de mais nada deste mundo. Eu não pude viver nas fazendas.
Os fazendeiros me explorava muito. Eu não posso trabalhar na cidade porque aqui
tudo é a dinheiro e eu não encontro emprego porque já sou idoso. Eu sei que eu vou
morrer porque a fome é a pior das enfermidades. (JESUS, 2014, p. 54)
Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos.
Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive,
precisa comer. Fiquei nervosa, pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele
ficou de mal comigo? (Ibidem, p. 174)

Os corpos representados como matéria em situação de descarte apontam para a
maneira como era vista a população favelada, conforme vemos na classificação de “corpo
subalterno” em Xavier (2007). De semelhante forma, a citação do encontro com o senhor nos
exibe essa rejeição. Nesse caso, com um agravante. Como já não mais servia como força de
trabalho, valor nenhum obtinha as pessoas mais velhas. A rejeição, duplamente sentida, pode
ser percebida, quando a narradora faz questão de mencionar a falta de interesse pela vida
através da ação de negar o café, principalmente, pela colocação “Daqui uns dias eu não vou
precisar de mais nada deste mundo”. Narrado em discurso indireto, o fato pode ter chamado
atenção pelo alto índice de mortalidade infantil e por suicídio no sudeste do país
contemporâneo e assistido frequentemente pela autora, ainda com o crescimento voltado para
a população afro-diaspórica, e/ou pelos traços de semelhança identitária, sendo dois corpos
famélicos. Infere-se, portanto, que o senhor encontrado, embora não o tenha citado
racialmente, fosse negro, tal como a interlocutora.
As hierarquias sociais, diante das considerações realizadas, vão desde a marcação
racial até as diferenças de gênero e as diferenças etárias. A estrutura de dominação expressa a
partir das categorias “colonos” e “fazendeiros”, conforme versado no segundo capítulo,
prossegue oferecendo tom característico frente às desigualdades brasileiras. A permanência na
escrita da autora na oposição entre esses dois grupos vai de encontro às confluências do
contexto sócio-político do período. Tom Farias, na biografia Carolina, em “Um país em
convulsões” e “Fim dos laços maternos”, oferece um panorama importante do ponto de vista
da formação infantil e do amadurecimento da escritora.
A situação vivida pelo Brasil e pelo mundo não estava nada boa, pelo contrário.
Falando de política e de economia, ninguém se sentia seguro em lugar nenhum. [...]
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Os grandes fazendeiros tiveram seus negócios arruinados, levando muitos a
abandonarem fazendas, desfazendo-se de colheitas inteiras de cafezais. Muitos
partiram para os centros urbanos, voltando seus investimentos para a área industrial.
[...] Estes altos e baixos, todos esses percalços vividos, dentro da estrita verdade,
foram ruins do ponto de vista da situação de penúria vivida por Carolina e sua mãe,
mas também deu-lhe boa consciência das questões sociais envolvendo as leis e o
mundo do trabalho, a exploração do homem pelo homem, questões políticas e
ideológicas, e o valor do relacionamento humano. (FARIAS, 2017, 75-104)

A crise citada explica a forte corrente migratória, na qual Carolina Maria de Jesus se
insere. As mobilidades forçosamente acontecidas e a cristalização da imagem de São Paulo
quebrada simbolizam de uma maneira muito castigada como emergiu essa consciência. É
certo, uma maturidade que despontou dos cacos, com seus muitos encaixes desconformes.
Outros perdidos.
No que se refere à cena urbana, em especial, à experiência da cidade, ela é
integralmente racializada. As práticas sociais dos grupos que compartilham do espaço com a
narradora são apresentadas de modo a perceber São Paulo como o lugar da carência, das
desigualdades, dos extremos contrastes e da exploração. Motivado, além da oposição entre
“fazendeiros” e “colonos”, existe um outro agende (o atacadista), tornando a população
periférica “escrava do atual custo de vida” (JESUS, 2014, p. 11). Atentemos à descrição
oferecida a esse agente: “Os preços aumentam igual as ondas do mar. Cada qual mais forte.
Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. É o terrestre.
É o atacadista.” (Ibidem, p. 60). Mais adiante, a analogia entre os atacadistas e a figura do
imperador romano Caio Júlio César (111 a.C - 44 a.C), embora haja uma imprecisão
comparativa, conota o poder que detinha o grupo que capitalizava os gêneros alimentícios:
“Na minha opinião os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual os Cesar
quando torturava os cristãos. Só que o Cesar da atualidade supera o Cesar do passado. Os
outros era perseguido pela fé. E nós, pela fome!” (Ibidem, p. 146).
Ao citar a capital paulista, com reforço das disparidades, vale destaque as três
seguintes passagens: “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, 2014, p. 32); “Oh! São Paulo rainha que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro que são
os arranha-céus. Que veste viludo e seda e calça meias de algodão que é a favela.” (Ibidem, p.
41); “A cidade é um morcego que chupa o nosso sangue.” (Ibidem, p. 182). A geografia
urbana pelas margens apresenta a partir das construções anafóricas um teor de autoafirmação
ao mesmo tempo de oposição ao lugar ocupado. Ao passo que De Jesus forja uma identidade
favelada que assimila o ambiente de trânsito cotidiano, ela reivindica sua presença com o
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desejo de sair. Seria, portanto, a publicação do diário que a concederia essa conquista. Para
além desse parecer, o intrigante na composição da cidade é a metonímia construída em torno
da representação urbana com o espaço íntimo da casa. A sala de visitas é o núcleo da cidade
enquanto o quintal é a favela.
O tratamento linguístico oferecido à descrição desse “quintal” traz um repertório rico
do ponto de vista das práticas sociais e culturais da população periférica. As maneiras
utilizadas como dribles às dificuldades enfrentadas são expostas no diário, conferindo à
escrita um retrato fiel das diversas formas de socialização. Dialogicamente, no estudo
desenvolvido por Luis Kehl em Breve história das favelas, existe uma perspectiva
apresentada inicialmente como elucidação de como fora trabalhada a temática.
A favela que nos interessa é aquela formada pela história das pessoas que nela
vivem, pela estrutura de sociedade feita de relações de parentesco, amizade,
confiança e origem, pela ancestralidade da presença das comadres e das lideranças,
pelo modo como o casario se mistura sem ordem aparente, acompanhando os
caminhos antigos que levam à fonte ou à montanha, pela maneira como os quintais
se amoldam ao terreno e às necessidades de cada um, às tensões das relações sociais,
ao alívio das vizinhanças. (KEHL, 2010, p. 7)

Interessa-nos as palavras de Kehl, estudioso das formas de ocupação do espaço urbano
brasileiro, porque há fragmentos que dialogam diretamente como esse olhar sensível
destinados à persistência dos sonhos e das divagações que circulavam nesse território. A
citação às batucadas noturnas, às conversas matinais na fila da única torneira em busca de
água, às movimentações ocorridas por diversas razões, entre brigas, nascimento ou aborto de
crianças e espontâneas comemorações, são, todas elas, feitas como um registro de valor
documental que, a partir de uma leitura sociológica, indica como sistematicamente se
comportavam as pessoas.
Na constituição de ambientações, feitas sem a intenção teórica, Carolina Maria de
Jesus, além de oferecer ritmo à escrita, conforme analisado inicialmente, ela climatiza o
espaço, quando, a título de exemplo, cita as suas mutações por meio da observação
comportamental nos diferentes turnos do dia. A passagem – “Fiquei na rua até nove horas
para prestar atenção nos movimentos da favela. Para ver como é que o povo age a noite.”
(JESUS, 2014, p. 75) – elucida bem as variações próprias do elemento narrativo em destaque.
Essa busca por matéria narrativa faz do detalhamento um tratado social realista, cuja
“extraordinária força criativa”, conforme considerou o poeta Manuel Bandeira trazido à luz
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das considerações introdutórias de Audálio Dantas9 em Quarto de despejo, caracteriza o
método de escrita ao abordar o espaço da favela.
15 de maio de 1958:
Tem noite que eles improvisam uma batucada e não deixa ninguem dormir. Os
vizinhos de alvenaria já tentaram com abaixo assinado retirar os favelados. Mas não
conseguiram. Os visinhos das casas de tijolos diz: – Os politicos protegem os
favelados. Quem nos protege é o povo e os Vicentinos. Os politicos só aparecem
aqui nas epocas eleitoraes. (JESUS, 2014, p. 32)
21 de novembro de 1958:
O luar está maravilhoso. A noite tepida. Por isso o favelado está agitado. Uns tocam
sanfona, outros cantam. Já rezaram um terço para a filha da Leila. O esquife é
branco. Eu vou deitar. O barulho é muito, mas eu vou deitar. Aqui tudo é farra. [...]
Chegou o carro para levar a filha da Leila. Ela começou chorar. Assim que a criança
saiu a Leila foi beber. O que eu fico admirada é das almas da favela. Bebem porque
estão alegres. E bebem porque estão tristes. A bebida aqui é o paliativo. Nas epocas
funestas e nas alegrias. (Ibidem, p. 139)
5 de junho de 1959:
As 10 da noite começou o espetaculo na favela. Aparecida, a nova visinha, bebeu
muito e começou a brigar com a Leila. Os homens da Leila queriam invadir o
barracão dela. Ela foi chamar a cavalaria. O Adalberto levantou-se para socorrer a
Leila. Começou falar. Quando ouviram o tropel da cavalaria silenciaram. O
Euclides, o negro preto que mora com Aparecida é horrivel quando bebe. Fala por
cem. – Eu dou tiro. Eu mato! Quando ele parou de falar era 3 horas da manhã. O
visinho ligou o radio. Eu não dormi com o sururu da favela. Até as crianças
despertaram. (Ibidem, p. 169)

Diante disso, embora De Jesus tenha persistido na defesa da ausência de solidariedade
entre a população favelada, há uma contradição evidente. Tanto as citações trazidas
comprovam, principalmente, quando é citado as festividades coletivas, quanto os contatos
amigáveis e as trocas acontecidas diariamente: “Quando eu estava preparando para fazer o
jantar ouvi a voz da Juana que pediu-me alho. Dei-lhe 5 cabeças. Depois fui fazer o jantar e
não tinha sal. Ela deu-me um pouco.” (JESUS, 2014, p. 115). A profundeza das relações e dos
dramas particulares fazem do ambiente um signo aglutinador que aproxima espaço e
personagens, pois, conforme argumentou Osman Lins, “quando, tratando do espaço e da
ambientação, falamos de funções, insistimos em que não se creia, ante uma função clara,
haver desvendado totalmente a razão de ser de um determinado cenário e dos recursos
mediante os quais ele se ergue do texto.” (1975, p. 97). Em outras palavras, o cenário
retratado é ferramenta reveladora íntima e não somente um agente capaz de desencadear
9

Em 1993, Audálio Dantas escreve: “O poeta Manuel Bandeira, em lúcido artigo, colocou as coisas no devido
lugar: ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer as coisas com extraordinária força criativa mas
típico de quem ficou a meio caminho da instrução primária.”. “A atualidade do mundo de Carolina”. In: JESUS,
Carolina Maria de. Quarto de despejo, São Paulo: Ática, 2014, p. 8.

126

ações. Contudo, a simbologia dessa relação pode ser compreendida pela recepção da obra e
não apenas pelo escritor/a. Prossegue Lins:
O espaço caracterizador é em geral restrito – um quarto, uma casa –, refletindo, na
escolha dos objetos, na maneira de os dispor e conservar, o modo de ser da
personagem. A inserção social desta, entretanto, pode ser sugerida em grande parte
por elementos exteriores, como o bairro ou a situação geográfica. [...] Se há o espaço
que nos fala sobre a personagem, há também o que lhe fala, o que a influencia. [...]
Mas as funções habituais do espaço não se reduzem a influenciar a personagem ou a
contribuir para a sua caracterização: destina-se, muitas vezes, exclusivamente a
situá-la. (LINS, 1975, p. 98-101)

Ao analisar a produção do já citado Lima Barreto no desenvolvimento deste trabalho,
Osman Lins chama a atenção para a seleção da disposição dos elementos no cenário a partir
da funcionalidade que exerce sobre os sentidos e os sentimentos da cidade, quando tratado do
espaço urbano. Assim, a “ambientação como um processo inerente à arte narrativa [visa]
resultados de natureza ficcional. A funcionalidade do espaço [...] se bem possa ser entrevista
no plano da micro-estrutura, só em face da estrutura global será aferida com precisão.” (LINS,
1975, p. 108-109). A leitura doméstica da divisão da cidade feita pela ótica caroliniana,
então, dialoga com o delineado da organização urbanística, cujo lugar ocupado é
permanentemente a zona à margem.
Distanciando-se, por conseguinte, da situação de precariedade vivida e narrada,
notamos na representação da favela as manifestações humanas diante da vida. O fazer-se e
refazer-se de pessoas que se encontram muitas vezes em situações limite revelam o que há de
mais visceral em nós. Aliás, tal fora o adjetivo atribuído à escritora, contemporâneo à época
vivida, pelo poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade 10. Com isso, Carolina Maria de
Jesus nos faz questionar: quem somos? Luis Kehl, corroborando com o deslocamento da
perspectiva que vislumbra somente a precariedade, reflete:
As favelas [...] representam verdadeiros “fósseis vivos” da hominidade mais
autêntica. Eliminar a precariedade desses assentamentos não deveria
necessariamente extirpar o modus vivendi que sustenta a sua ancestralidade [...]
baseada milenarmente no tripé família-moradia-vizinhança. [...] Somente
entendendo a herança que transportam por seus becos e vielas, que guardam em
quintais e barracos, que conservam ainda nas rodas de conversas, nas formas de
entendimento do próprio espaço e do não-tempo em que se inserem, seremos
capazes de interagir com essas comunidades, não para incluí-las em nosso próprio
paradigma, mas para retirar as barreiras que lhe são impostas pela precariedade e
pela escassez absoluta, e que nos impedem de vê-las tais como são.” (KEHL, 2010,
p. 18-19)

10

Publicação do colunista de “Gente Boa”, Cleo Guimarães, Jornal Globo, “Carolina Maria de Jesus:
homenagem à catadora que virou escritora e encantou Clarice Lispector”. 17 de janeiro de 2017.
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Nesse sentido, a racialização da experiência apresenta como a territorialidade é
construída a partir de exclusões. Isso acontece por meio do eu que coloca à revelia as
disparidades sociorraciais, fazendo a medição das relações através das emergências diárias.
Porém, embora Carolina Maria de Jesus mencione episódios de racismo e opiniões que estão
intrinsicamente ligadas aos conflitos raciais, não existe um tratado antirracista apresentado
pela autora. Por meio uma leitura analítica mais atenta, contudo, é possível notar como a
estrutura do Estado e, especificamente, do contexto paulista dos anos de 1950/60 (e até a
atualidade) é altamente racializado, fazendo gerir biografias pulsantes que convivem
cotidianamente com a miséria, o desamparo e a solidão. Vale atentar para o fato de não ser um
tratado, mas a obra, em si, e a persistência de acreditar no sonho de reconhecimento enquanto
escritora simbolizam uma negação consciente do lugar subalterno imposto pela segregação
sociorracial.
Quarto de despejo, como matéria narrativa, apresenta os conflitos intrínsecos à
formação étnico-racial brasileira. A escritora e catadora de papéis exibe, sem nenhum
embaraço, as fraturas de um país que ainda permanece estratificado por forças da herança
escravocrata, na qual fora herdeira não somente pela cor negra, mas, também, por via da
parentela materna, avô Benedicto José da Silva, conforme já referido. Tom Farias reconta:
“segundo os escritos de Carolina Maria de Jesus, a mãe “era do ventre livre”, o que dá a
entender que nasceu após 1871, e ela dizia que nessa época, “os brancos...” eram “os donos do
mundo”. (2017, p. 29).
Diante disso, a construção poética de si mesma vê-se posta diante do legado deixado
pelo avô de trajetória marcada pela escravidão, ao passo que logrou de uma respeitabilidade
pública ao fim da vida, e pela marginalização que conferia à biografia dos seus antepassados e
contemporâneos. As discrepâncias raciais são, portanto, evidentes no tratado das relações na
favela. Muitas delas citadas por meio do policiamento realizado pela Rádio Patrulha e pelo
DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), extinto em 1983, cuja atuação centrava no
aviltamento das comunidades periféricas e no controle das reinvindicações de caráter político
de oposição ao Estado. Ações que De Jesus, por muitas vezes, mantinha-se alheia. Os
fragmentos a seguir sintetizam.
15 de julho de 1958:
Eu não gosto de negociar com purtuguês. Eles não tem iducação. São obscenos,
pornograficos e estupidos. Quando procura uma preta é pensando explorá-la. Eles
pensam que são mais inteligentes do que os outros. O purtuguês disse para a
Fernanda que lhe dava um pedaço de figado se ela lhe aceitasse. Ela não quiz. Tem
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preta que não gosta de branco. Ela saiu sem comprar. Ele deixou de vender por ser
atrevido. (JESUS, 2014, p. 93)
11 de agosto de 1958:
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? (Ibidem, p. 108)
30 de outubro de 1958:
Saí com a Vera. Notei anormalidade porque a Policia está nas ruas. Fui conversar
com um servidor municipal. Ele queixou-se que pagou 5 cruzeiros de ônibus. Eu
segui. Olhando os paulistas circular pelas ruas com a fisionomia triste. Não vi
ninguem sorrir. Hoje pode denominar-se o dia da tristeza. (Ibidem, p. 128)

O poder da palavra como instrumento de proteção e resistência a toda peleja vivida faz
espelhar uma mulher abatida. Por vezes, perturbada diante do cenário caótico e pelo estágio
avançado da fome. A perpetuação dessa imagem recebe outras nuances nos poucos saltos de
esperança sentidos e narrados. No entanto, são lapsos muito curtos, cujo retorno ao estado de
ruína material repete-se sem muitas variações. Há, diante disso, um estado plano da
personagem que é cingida pela rotina diária seguida de atividades como pegar água na
torneira, abluir as crianças, caminhar nas ruas à procura de papéis ou qualquer utensílio que o
valha trocados em cruzeiro, ferver a comida, quando havia, ler/escrever e ouvir programas de
rádio (Valsas Vienenses e Novelas Radiofônicas).
Ciente da recorrência do registro rotineiro, narra em 16 de outubro de 1958: “Vocês já
sabem que eu vou carregar agua todos os dias. Agora eu vou modificar o inicio da narrativa
diurna, isto é, o que ocorreu comigo durante o dia.” (JESUS, 2014, p. 125). Mais uma vez, é
estabelecido o diálogo com o público leitor, tornando possível a inserção à rotina favelada. A
transgressão feita pela escritora, ao fugir do habitual, imprime por meio da imaginação um
lirismo do ponto de vista do alcance criativo que contrasta com a escassez e a miserabilidade
da favela. Passados mais dias de penúrias, ainda à margem do Rio Tietê, a “poetisa preta”, no
tocante à descrição subjetiva do espalho, registra:
23 de maio de 1958:
O céu é belo, digno de contemplar porque as nuvens vagueiam e formam paisagens
deslumbrantes. As brisas suaves perpassam conduzindo os perfumes das flores. E o
astro rei sempre pontual para despontar-se e recluir-se. As aves percorrem o espaço
demonstrando contentamento. A noite surge as estrelas cintilantes para adornar o
céu azul. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma
coisa nos entristece: os preços, quando vamos fazer compras. Ofusca todas as
belezas que existe. (JESUS, 2014, p. 43)
20 de dezembro de 1958:
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Dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar insipida. Creio que é historia,
porque a Natureza ainda continua nos dando de tudo. Temos as estrelas que brilham.
Temos o sol que nos aquece. As chuvas que cai do alto para nos dar o pão de cada
dia.” (Ibidem, p. 144)

A fome persiste aparecendo mesmo nos momentos de contemplação e imaginação. É
uma espécie de assombração (espectro) que ronda a narrativa. Desse modo, o adorno da
linguagem pode ser explanado pela ausência da atualização das novas correntes estéticas
literárias contemporâneas, que inclui as fases modernistas, especialmente, a terceira fase
(1945-1960), mas, também, pelo tom característico caroliniano, muitas vezes repleto de
expressões que partiam do lugar-comum.
Seu lirismo tematiza amores não correspondidos, o esforço de decifração do sentido
da vida, da aventura do ser humano sobre a Terra, particularmente o cotidiano
amargo dos pobres em que, contra a plenitude física e metafísica, conspiram a falta
de dinheiro, a prisão, a embriaguez, a violência, as relações sociais degradadas e a
morte. (LAJOLO, 2011, p. 442)

Eram todos esses fatos corriqueiros assistidos e, muitos deles, vividos. Tomando como
prévia a informação de ter sido Carolina Maria de Jesus uma andarilha desde os anos juvenis,
como escritora, é inviável pensar em uma produção que não tenha sido afetada pelas
mobilidades e pelas cenas de atribulações. Ou seja, das “agruras” como ela registra. A
marcação fronteiriça do espaço, de um lado negros e do outro brancos, como um apartheid
não institucionalizado, pode ser visualizada em toda a composição de Quarto de despejo. As
segregações interferem na estrutura que sustentam formas de sobrevivência. Com isso, a
espacialização da população em São Paulo, formada por diversas ligações étnicas, exibe a
permanência de reminiscências coloniais que descendem das senzalas, formando um novo
espaço: as favelas (CARRIL, 2006).
Contudo, retomando o estudo desenvolvido por Luis Kehl, as considerações do
pesquisador seguem na contramão. Para ele, a “cidade” é considerada a grande novidade e
não a “favela”, como pareça ser. Tal defesa sustenta-se pelas formas agrupadas de vida
mantidas à margem que remontam às formas de socialização do passado, cuja delimitação da
terra e valor atribuído a ela não obtinha nenhum significado, tampouco era dado status de
valoração de alguns grupos diante dos demais.
A favela [...] é, enquanto organização urbana, tão antiga quanto o mundo; a cidade é
a grande novidade da história da civilização. A favela é, por assim dizer, a forma
natural de organização dos homens numa sociedade ditada pela escassez – ou [...]
uma sociedade ditada pela afluência, no sentido que a moderna antropologia
emprega este termo [...] [elas] podem ser definidas por suas formas – arcaicas – de
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relações internas: de parentesco, de amizade, de confiança, códigos não escritos que
as aproximam mais ainda do início da História, e ainda mais na medida em que,
como então, nas favelas não existe o conceito de propriedade sobre a terra. ”
(KEHL, 2010, p. 15)

Pela ótica pós-colonial, Frantz Fanon afirma que a perpetuação das formas excludentes
de estruturação social e de segregação que perpassam o cenário urbano solidificam a imagem
deturbada que buscou fazer o colonialismo com o território e a população colonizada. A
perspectiva apresentada, embora aponte a degradação do espaço como projeto, não elimina a
subjetividade e a vida presente sobre a terra. No capítulo “Violência”, em Os condenados da
terra, vemos:
A cidade do colono é uma cidade sólida, tôda de pedra e ferro. É uma cidade
iluminada, asfaltada, onde os caixotes do lixo regurgitam de sobras desconhecidas,
jamais vistas, nem mesmo sondadas. [...] 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 indígena, a cidade negra, a médina, a reserva, é um lugar mal
afamado, povoado de homens mal afamados. [...] onde os homens estão uns sôbre os
outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta,
faminta de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é
uma cidade acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. (FANON, 1968,
p. 28-29)

O jogo de oposição linguística, claro e escuro, presente na produção caroliniana no
tocante às oposições entre centro urbano e periferia, é traduzido por via da relação de
oposição estabelecida por “duas cidades” que formam um só lugar narrado por Fanon. De
Jesus alimenta o signo das cores; o branco para referir-se a algo positivo e o preto para aludir
algo negativo. Os objetos resultantes da cidade do colonizador seguem o trajeto da
representação da personagem colonizada. Tanto pelas tábuas que serviram como material para
erguer o barracão, quanto pelas roupas, sapatos e o próprio alimento diário. Pois, comprar
“sapatos para os filhos era quase impossível [ela] aproveitava os encontrados no lixo, que
tinham, porém tempo de duração reduzido. [...] As roupas também vinham dos detritos da
cidade. Seus andrajos, sua cor, seu suor lhe causavam constrangimento, sob o olhar do outro.”
(CASTRO; MACHADO, 2007, p. 41). Assim, a cidade de São Paulo apresentada pela poetisa
é antagônica, visto que o cenário está subdividido em duas partes de princípio contrastante: há
a cidade do seleto grupo opulento (também preparada para a população estrangeira) e há a
cidade dos miseráveis.
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7 de junho de 1958:
... Nós somos pobres, viemos para as margens do rio. As margens do rio são os
lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado marginais. Não mais
se vê os corvos voando as margens do rio, perto dos lixos. Os homens
desempregados substituiram os corvos. (JESUS, 2014, p. 54)
8 de junho de 1958:
... Os visinhos de alvenaria olha os favelados com repugnancia. Percebo seus olhares
de odio porque eles não quer a favela aqui. Que a favela deturpou o bairro. Que tem
nojo da pobresa. Esquecem eles que na morte todos ficam pobres. (Ibidem, p. 55)
5 de janeiro de 1959:
... Está chovendo. Fiquei quase louca com as goteiras nas camas, porque o telhado é
coberto com papelões e os papelões já apodreceram. As aguas estão aumentando e
invadindo os quintais dos favelados (Ibidem, p. 150)
6 de janeiro de 1959:
Deixei o leito as 4 horas, liguei o radio e fui carregar agua. Que suplicio entrar na
agua de manhã. E eu que sou frienta! Mas a vida é assim mesmo. Os homens estão
saindo para o trabalho. Levam as meias e os sapatos nas mãos. As mães prendem as
crianças em casa. Elas ficam ansiosas para ir brincar na agua. As pessoas de espirito
jocoso dizem que a favela é a cidade nautica. Outros dizem que é a Veneza Paulista.
(Ibidem, p. 150)

Vê-se como a narração do ambiente inóspito da favela contrasta com a “cidade sólida,
iluminada, asfaltada e saciada” do colonizador. A releitura do complexo de dominação por via
da espacialização dos grupos, além do contexto brasileiro, estende-se aos países africanos
colonizados também pelo império português. É possível notar uma conversação entre textos,
principalmente referindo-se à descrição da cidade de Luanda, em seus contrastes, centro
urbano e musseques, no caso da Literatura Angolana, a exemplo da produção de José
Luandino Vieira e Artur Carlos Maurício Pestana, conhecido tão somente por Pepetela.
Destacam-se as obras A cidade e a infância (1957), maiormente o conto “A fronteira de
asfalto”, do primeiro autor; A geração da utopia (1992) e as narrativas que compõem Contos
de morte (2008), do segundo autor. Permanece como elo entre discursos a apresentação
fragmentada do espaço ligada ao jogo de oposição de “abundância” versus “miséria”.
Portanto, se pegarmos o contexto periférico mundial, o cenário narrado por Frantz
Fanon aplica-se. Por conta da linguagem e pelos distintos processos vividos por cada país, os
espaços periféricos receberam títulos diferentes. Aqui é tratado “favela” pelo modo como fora
alcunhado as formas tumultuadas de moradia no entorno das cidades brasileiras. Essa
nomenclatura surgiu, segundo Kehl, da ação movida pelos ex- combatentes que enfrentaram o
grupo liderado por Antonio Conselheiro na Guerra de Canudos (1896-1897) ao retornarem
para cidade do Rio de Janeiro, cuja menção ao arbusto “favela”, próprio da vegetação
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caatinga do sertão brasileiro, serviu como identificação das moradias labirínticas construídas
em morros.
Slums, favelas, barrios, shanty towns, villas-miseria, musseques, ou que nome
tenham, existem no mundo inteiro, e cresceram como nunca a partir do século XIX
com a expansão do colonialismo europeu e depois norte-americano, e de modo
exponencial e descontrolado a partir da segunda metade do século XX. (KEHL,
2010, p. 23)

As moradias de pau-a-pique construídas ao acaso, como descreve Euclides da Cunha
em Os sertões (1902), em referência ao arraial de Canudos, configura o que seria uma escrita
inaugural do ponto de vista do retrato de novas formas habitacionais; datando o ano de 1902.
Tomando como referência o já citado romance de Aluísio de Azevedo, O cortiço (1890),
notamos que há um precedente, embora já tenha sido trabalhado as diferenças entre “favela” e
“cortiço”. Desse modo, é preciso sinalizar que existia, de modo crescente, uma reincidência
de produções que se voltavam para a representação da pobreza, da fome, assim como das
precárias formas de moradias presentes na formação geográfica brasileira. As fraturas trazidas
por Frantz Fanon a esse modelo social baseado na segregação como herança do colonialismo,
na divisão “cidade do colono” versus “cidade do colonizado”, podem ser visualizadas na obra
em destaque.
Quarto de despejo, como um retrato fiel das disparidades socioeconômicas da cidade
de São Paulo, apresenta as duas facetas urbanas: a sala de jantar e o quintal dos despejados. A
favela é uma espécie de microcidade dentro da cidade. É afirmado isso pelas próprias leis
internas de organização social alternativas ao Estado e pela disposição dos elementos que
compõem o espaço. Em maior parte, é certo, de modo cético e pejorativo: “lugar que não se
pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume, para ouvir o zumbido das abelhas ou o
colibri acariciando-a com seu frágil biquinho. O unico perfume que exala na favela é a lama
podre, os excrementos e a pinga.” (JESUS, 2014, p. 47); “Aqui nesta favela a gente vê coisa
de arrepiar os cabelos. A favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o Diabo.” (Ibidem,
p. 91); “É por isso que eu digo que a favela é o chiqueiro de São Paulo. [...] Porisso que eu
digo que a favela é o Gabinete do Diabo.” (Ibidem, p. 179).
Ressoa de modo incabível as colocações postas por Carolina Maria de Jesus em uma
leitura atual. Tanto devido ao exemplo dela, de ações de solidariedade narradas, assim como
pelas leituras que se buscou fazer mais humanas do território. Por exemplo, na produção do
rap e hip hop brasileiro acerca das periferias. Destarte, o grupo Racionais MC’S, ao narrarem
a favela e a vida favelada, destoam discursivamente, como segue composição reconhecida
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“Vida loka I” do álbum “Nada como um dia após o outro dia” (2002): “Onde estiver, seja lá
como for/ Tenha fé, porque até no lixão nasce flor”. No mesmo disco, a composição “Negro
Drama” desponta como um grito de revolta em meio ao descaso como produto das diversas
violências que afligem a população negra periférica. Tal como vemos na produção
caroliniana, o cenário perturbador vê-se contemplado pela menção às sirenes, aos choros, às
mortes: “Passageiros do Brasil/ São Paulo/ Agonia que sobrevivem/ Em meio as zorras e
corvadias/ Periferias, vielas, cortiços”. A perífrase “floresta de concreto e aço” e “terra de
arranha-céu” cumprem com a definição da capital paulista, cujo cenário embala narrativas de
mulheres mães abandonadas, comprovando o traço realista, já que são “Histórias, registros/
Escritos/ Não é conto/ Nem fábula/ Lenda ou mito”.
Diante disso, o território considerado infértil e a gente tomada pelos vícios são
ressignificados, podendo, tímido modo, apontar uma iniciativa alçada pela poetisa: “Há
decência na favela. Na favela tem muitas crianças. As crianças são sempre em maior numero.
Um casal tem 8 filhos, outro tem 6 e daí por diante.” (JESUS, 2014, p. 74). Assim, nas
sucessivas obras, a exemplo do romance Pedaços da fome (1963), o espectro da vida favelada
e a penúria da escassez alimentícia parecem acompanhá-la insistentemente. Esse “cativeiro
retratado”, fazendo uso da expressão de CUTI, traz a continuidade da discriminação racial
permeada por fraturas (neo)coloniais. Com isso, o território da favela carece de comida,
sapatos, vestimentas e luz, tal como Fanon retrata: “Aqui na favela quase todo lutam com
dificuldades para viverem. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. E faço isto em prol dos
outros. Muitos catam sapatos no lixo para calçar. Mas os sapatos já estão fracos e aturam só 6
dias.” (JESUS, 2014, p. 36); “Contei quantos barracões tem na favela para ver quanto este tal
Orlando Lopes vai arrecadar se os favelados pagar-lhe os 150 cruzeiros de deposito. Contei
119 barracões com luz.” (Ibidem, p. 176); “Já emagreci 8 quilos. Eu não tenho carne, e o
pouco que tenho desaparece. Peguei os papeis e saí. Quando passei diante de uma vitrine vi o
meu reflexo: Desviei o olhar, porque tinha a impressão de estar vendo um fantasma.” (Ibidem,
p. 182).
De Jesus, inserida nessa escassez, buscava, por meio dos despejos, encontrar formas
rentáveis para garantir a sobrevivência. De igual forma fazia em matéria de refeição. O único
alimento nutritivo que podia ser feito com os restos dos mantimentos encontrados nos
mercados e em finais de feira era a sopa. São diversas as vezes em que ela é citada como
alimento possível de ser feito em meio à junção de restos de linguiças e banha de porco. É
esse um signo importante do ponto de vista das alternativas encontradas para suprimir a fome
e a cultura, uma vez sendo a sopa uma espécie de iguaria que remonta a um passado
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longínquo da história da humanidade. Ainda no artigo de Fernando Pureza, cuja temática
central é a carestia e a racialização da fome, é mencionada a importância do prato. Para o
pesquisador, o fato curioso de nos atentarmos à repetição é o fato de termos uma
contrariedade aos dados divulgados na primeira metade do século XX pela CNBES
(Comissão Nacional do Bem-Estar Social), sobre um descontrole na lógica econômica interna
do lar. Ou seja, dentro da lógica do órgão, havia fome porque não existia uma educação e
racionamento voltado para o consumo dos produtos. Existia uma “tensão dentro dessa noção
pobreza e escassez que era justamente a ideia de que a pobreza derivava não de um
“racionamento alimentar”, mas sim de uma condição em que se comia o máximo possível em
determinado momento.” (PUREZA, 2017, p. 64).
As formas de tratamento oferecidas à comida são permeadas pelo medo em relação à
ausência dela. Além disso, quando havia, da tensão em torno da qualidade, tendo em vista que
muitos eram recolhidos na margem do Rio Tietê, ação comum diante dos despejos de
mantimentos estragados por ordens dos atacadistas. Confere ressaltar que, além de outras
razões, essa realidade aumentava de modo acelerado as taxas de mortalidade da população
favelada. Um caso registrado inicialmente chama atenção.
21 de maio de 1958:
Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer, porque em 1953 eu
vendia ferro lá no Zinho. Havia um pretinho bonitinho. Ele ia vender ferro lá no
Zinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia
vender ferro quando parei na Avenida Bom Jardim. No Lixão, como é denominado
o local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo. E ele escolhia uns pedaços: Disseme: – Leva, Carolina. Dá pra comer. Deu-me uns pedaços. Para não maguá-lo
aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne. Para comer os pães duros
ruidos pelos ratos. Ele disse-me que não. Que há dois dias não comia. Acendeu o
fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não poude deixar assar a carne.
Esquentou-a e comeu. Para não presenciar aquele quadro, saí pensando: faz de conta
que eu não presenciei esta cena. Isto não pode ser real num paiz fertil igual ao meu.
[...] Vendi os ferros no Zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro
dia encontraram o pretinho morto. [...] Não trazia documentos. Foi sepultado como
um Zé qualquer. Ninguem procurou saber seu nome. Marginal não tem nome.
(JESUS, 2014, p. 39-40)

O estado que fora encontrado o corpo comprova que a intoxicação causada pela
comida ingerida foi a causa da morte. Com desvelo, relata as condições: “Os dedos do seu pé
abriram. O espaço era de vinte centimetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os
dedos do pé parecia leque." (JESUS, 2014, p. 40). Assim, olhar para a literatura produzida por
Carolina Maria de Jesus significa sair dos dados estatísticos de modo objetivo e distanciado.
Traduz ir de encontro à camada mais sensível e subjetiva, pois existe uma impressão intimista
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que somente a “escrevivência”11 de uma mulher negra e moradora da favela seria capaz de
atingir.
Conforme mencionado, ainda no que se refere à alimentação, a sopa suscita diversas
leituras. Atenta-se aqui o fato de ser esse prato a alternativa encontrada como superação
instantânea da fome, sobretudo, como signo aglutinador das obras, Quarto de despejo e
Pedaços da fome, na representação das práticas culturais no espaço da favela. É através da
sopa, por exemplo, que gestos de solidariedade são tecidos nos enredos. Pureza pontua que
essa referência “dialogava precisamente com o alimentar-se com menos qualidade – se não
em termos de saúde, em termos daquilo que Marshall Sahlins chamaria de uma espécie de
tabu alimentar constituído socialmente sobre o que é aceitável, ou não, na dieta de
determinada cultura.” (PUREZA, 2017, p. 57). Para além disso, a sopa parece uma metáfora
adequada ao processo de confecção do diário. Assim como a “poetisa preta” buscou dos cacos
fazer poesia, dos resíduos resultaram a nutrição dos dias enquanto esteve como residente no
Canindé, em São Paulo.
Corroborando com os argumentos postos acima, atentemos para passagem que trata do
feitio do prato e da organização financeira na equivalência dinheiro-comida.
21 de junho de 1958:
Catei mais um pouco de papel e recebi 10 cruzeiros. Fiquei com 71 cruzeiros. Dei
30 para os sapatos, fiquei com 41. E não ia dar para comprar café, pão, açúcar e
arroz e gordura. Pensei nos ossos. Eu ia fazer uma sopa. Tem um pouco de arroz, um
pouco de macarrão. Eu misturo e faço uma sopa. (JESUS, 2014, p. 67)

Além da lama do terreiro e do zinco da favela, o drama narrado não centra somente na
supressão de produtos básicos para subsistência. É preciso registrar que Carolina Maria de
Jesus tinha um grande objetivo que a perseguia desde que identificou em si mesma uma
espécie de inquietação poética, ou como Tom Farias encontra nas entrevistas recolhidas dos
jornais da época, uma “maldição poética”, sendo chamada, por vezes, de “desgraça poética”.
A peregrina de um passado marcado pelo selo da escravidão queria ser escritora.
Evidentemente, de forma reconhecida. Essa aproximação com a linguagem literária a fez
perder muitos empregos como trabalhadora doméstica, muitos deles registrados tanto pelos
interiores mineiros quanto entre os dois grandes centros urbanos que teve contato: Rio de
Janeiro e São Paulo (FARIAS, 2017, p. 117).
11

Termo cunhado por Conceição Evaristo, cuja tradução apresenta duas dimensões: a influência da vida na
escrita assim como o reflexo na escrita a partir das diversas opressões enfrentadas. Pode, portanto, ser
considerada essa uma ferramenta metodológica tanto da própria autora quanto da Carolina Maria de Jesus.
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O centro metropolitano paulista narrado em Quarto de despejo é parte de uma fase já
em desencanto, cuja passagem pela favela desde 1948 havia tirado forçosamente qualquer fio
de cristalização. Mesmo diante disso, não havia outra forma de tentar a vida. Desse modo, a
degradação do espaço está fortemente associada à fase vivida pela autora, já após ter
enfrentado tantos percalços. Isso vai possibilitar a ela, com maior intensidade no primeiro
texto de publicação, uma carga fortemente ligada à racialização da experiência a partir da
condição de mulher negra favelada, tal como defendera Tom Farias: “ela deixa claro o quanto
o fazer poético está envolvido em sua vida, para o bem e para o mal, com forte contexto racial
e de gênero.” (2017, p. 122). Para Joel Rufino dos Santos, a poetisa “fez nos seus textos, nos
diários como na ficção e nos pensamentos, o melhor diagnóstico do racismo no Brasil. Não só
quando foi explícita, mas ainda melhor quando relacionou preconceito e dominação social.”
(2009, p. 132-133).
Algumas das passagens trazidas sobre a análise da autora frente às disparidades
sociorraciais comprovam que ser mulher, no tecido dos argumentos que revelam a sua
intimidade, por muitas vezes contraditórias por mostrar sua autonomia em face do julgamento
às vizinhas, recaía como um peso em diversas situações. Trazido como exemplo, o encontro
com o pai anônimo da filha Vera Eunice de Jesus exibe a situação constrangedora. Além do
peso racial de ser negra em um país que não desvencilhou das heranças coloniais e, em certa
medida, ter consciência dessa negritude, traz à tona o peso do gênero. A junção desses dois
dados imprime na prosa um tom de queixa, cujo diário vai comportar demandas surgidas a
partir das exigências do dia. Em alguns momentos, lido como uma sentença: “Ele deu-me 120
cruzeiros e 20 para cada filho. Ele mandou os filhos comprar doces para nós ficarmos
sozinho. Tem horas que eu tenho desgosto de ser mulher. Dei graças a Deus quando ele
despediu-se.” (JESUS, 2014, p. 178).
Diante disso, anterior à passagem, depois de ter assistido a mais uma ação de descarte
de alimentos, em 29 de dezembro de 1958, registra: “Pensei: porque é que o homem branco é
tão perverso assim? Ele tem dinheiro, compra e põe nos armazens. Fica brincando com o povo
igual gato com rato.” (JESUS, 2014, p. 148). Conforme visto, as pessoas com quem tinha
contato são marcadamente expressas a partir da cor. Na postura de colocar-se diante da
produção literária brasileira, enxergando-se como escritora, é refeita a dignidade que o
racismo e a escassez material persistiam retirar. O espaço da favela como cenário que acolhe
as relações, explanadas a partir dos dados pessoais, da família, da comunidade e das tradições,
é negro. Com isso, De Jesus, colocando-se como “porta-voz” do coletivo da população
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favelada, reconstrói sua identidade, denotando o ato de resistir por meio da escrita. Feito sem
omitir os conflitos raciais.
De semelhante modo, Sueli Carneiro escreveu no artigo publicado originalmente em
2006, no Correio Braziliense “Viveremos!”: “É preciso ir de encontro da vida para buscar
forças para resistir!” (2011, p. 84). Assim, a autora de Quarto de despejo o faz. Contra o
epistemicídio – “fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a
discriminação provocam no cotidiano escolar; pela negação aos negros da condição de
sujeitos de conhecimento” (Ibidem, p. 93) – em meio a tantas dificuldades, resistiu: “Achei o
dia bonito e alegre. Fui catando papel.” (JESUS, 2014, p. 100).
3.3 A experiência racial branca na cidade: Pedaços da fome (1963)

O único romance de Carolina Maria de Jesus conhecido, até, então, é Pedaços da
fome. A afirmação da existência de outras obras que inclui peças de teatro, poemas,
composições musicais e mais gêneros, comprovam como é vasta a produção da autora¸ sendo
desleal reduzi-la somente ao best-seller Quarto de despejo. Boa parte da sua obra, além da
licença oferecida ao José Sebe Carlos Bom Meihy, Robert M. Levine e à Raffaella Fernandez,
está sob posse da filha Vera Eunice de Jesus Lima e na UFMG (Universidade Federal de
Minas Gerais). Além desses dois reténs, existem espalhadas miscelâneas no arquivo da BN
(Fundação Biblioteca Nacional), IMS (Instituto Moreira Salles), no Acervo Carolina Maria de
Jesus na cidade de Sacramento, entre outros lugares. Vale destacar que pela vida andarilha
que levou, boa parte acabou ficando no caminho, a exemplo de poemas dedicados às pessoas
com quem manteve contato.
Importa a nota da existência de mais obras, visto que, conforme narrado por Tom
Farias, era intento ser reconhecida verdadeiramente como escritora. Não somente autora de
registros que pautavam a rotina dos seus dias. O biógrafo revela que ela “não perdia a
oportunidade de sonhar com os píncaros da literatura em sua vida. [...] além do obsessivo
projeto de ser poetisa, tinha vontade de ser jornalista ou trabalhar em rádio, pois para ela
quem atuava nessas áreas profissionais “era inteligente”.” (FARIAS, 2017, p. 180). A
idealização do ofício a colocou diante de uma estética voltada à romantização. É preciso
reconhecer que foi o encantamento com a palavra, seja por meio da arte ou por meio das
informações jornalísticas, que a persistência a manteve associada aos caminhos das livrarias,
das editoras, do cinema e dos pontos de vendas de jornais. O teatro é um outro ambiente que
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chamou a atenção da escritora. A sua presença é, no entanto, mais frequente após a ascensão,
conforme vemos em Casa de alvenaria (1961).
Um outro fator justificável para essa tendência romântica é o fato de ter sido Carolina
Maria de Jesus uma leitora voraz, porém, como vimos, desatualizada das demandas estéticas e
ideológicas dos movimentos literários contemporâneos. Basicamente, a sua inserção no
mundo letrado pela escrita literária esteve ancorada em duas reconhecidas obras da Literatura
Brasileira: A escrava Isaura (1875), de Bernardo Guimarães, e As primaveras (1859), de
Casimiro de Abreu. O reconhecimento da tendência romântica vai reduzir, em determinado
nível, a expansão estética da “poetisa preta”. Como o diário foge desse roteiro por trazer uma
linguagem que almeja realista, o restante da obra acabou sendo coberto pelo véu do sucesso
da primeira publicação.
Mário Augusto Medeiros da Silva, analisando as considerações estéticas de Marisa
Lajolo, interroga se de fato era possível, dentro das condições precárias de sobrevivência,
expandir as propostas da escrita. Valendo-nos dos caminhos que se abrem a partir das
reflexões do autor, analisamos o romance em destaque.
Afirma a crítica literária Marisa Lajolo que a estética já era defasada e “o caso é que
ninguém teve a fineza de informar a Carolina que a poesia brasileira [...] desde os
arredores dos anos vinte estava farta do lirismo que ia averiguar no dicionário o
cunho vernáculo de um vocábulo”. De fato. Entretanto, quem poderia tê-lo feito?
Até mesmo o meio negro de São Paulo ignorava o Modernismo de 1922, como
visto, não por desconhecimento, mas por opção estética. E quem se aproximaria,
naquele momento, de uma desconhecida lumpemproletária? Não havendo sugestão
alternativa, portanto, foi com esse instrumental que ela pôde escrever e se fazer
ouvir. (SILVA, 2013, p. 351)

Pedaços da fome, nesse sentido, contempla essa influência da escola literária que se
inicia didaticamente em 1836 com Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães.
O Romantismo da obra, vislumbrada aqui a partir dos trajetos de Maria Clara na cidade de
São Paulo, entre o cortiço e a favela, vai desde a construção idealizada da personagem até a
linearidade formal. Publicado em 1963, com recurso ainda proveniente do sucesso de Quarto
de despejo, a narrativa permanece com a fome como temática central. No entanto, temos a
“experiência amarela” por meio de uma personagem que contrasta da biografia da autora pela
formação familiar e, sobretudo, pela cor. Maria Clara, tal como o nome faz alusão, é branca.
A experiência da cidade em seus contrastes apresenta-se em um tom divergente de
Quarto de despejo, uma vez dada a inadequação da personagem nos ambientes predominante
negros. Desse modo, a ausência da menção à cor é o principal fator de investigação na análise
comparativa. A apreensão e representação do cortiço e da favela recebem, portanto,
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contornos diferentes. Permanece próxima a linguagem, cujo desvio da norma padrão da língua
é menos frequente, e a maternidade como certificação de valoração da mulher mãe. Quanto à
categoria espaço, embora as biografias apontem que De Jesus residiu por um tempo curto em
cortiço, não registrado documentalmente, não é citada a situação anterior de despejo que a
levou residir na favela do Canindé, contrário de Maria Clara. A linearidade da vida da
personagem, construída desde a saída do interior paulista, chegando a morar em cortiço em
Guarulhos, até evacuação, pode ser visualizada na formação fechada do romance.
No cortiço, ainda com os hábitos da vida afortunada, Maria Clara busca reproduzir
como metonímia a casa dos pais. A narração do primeiro lugar de morada com Paulo Lemes,
permeada de comparações, “palácio” versus “estábulo”, foca na precariedade e na
degradação. A avaliação segue no discurso indireto, sendo, maiormente, realizada pelo tom
melancólico e saudoso do passado. Ao passo que existe uma contínua justificativa de um fim
fatal, cujo erro de escolher o casamento com um homem desconhecido fora realizado como
ato impensado, a vida na fazenda é reconstruída a partir das citações que a faz pensar a
desigualdade no tempo presente. A ressignificação da memória afetiva, do pai Coronel Pedro
Fagundes e da mãe Dona Virgínia, é realizada por meio do profundo arrependimento sentido.
O narrador em terceira pessoa confirma: “Estava cansada de tanto chorar, o único jeito era
resignar-se com as condições de vida e então começou a pensar no passado.” (JESUS, 1963,
p. 75).
O trânsito no tempo, entre passado e presente, enreda toda a narrativa. Maria Clara
passa de um tom melancólico inicial de monotonia da cidade interiorana para um tom
deprimente e resignado em meio às edificações urbanas de concreto. O tempo cronológico é
intercalado com resgates do passado que, após chegada na cidade, a memória edifica a
imagem paterna como gloriosa, antes não reconhecida. Com isso, o vislumbre de São Paulo
como o “lugar do progresso”, das “oportunidades de emprego” e da “prosperidade” caem por
terra, pois o desprendimento das identidades ligadas ao espaço, conforme visto no segundo
capítulo em relação à imagem de Paulo Lemes, faz-se presente na forma esférica que recebe a
filha do Coronel em uma nova fase. Essa acolhida no primeiro momento pelas habitações
coletivas, cuja permanência dá-se pelo pagamento de aluguéis. A proprietária, a tia de Lemes,
Dona Raquel, cumpre a cobrança, tal como vimos em Luis Kehl (2010) as diferenças que
marcam o cortiço da favela.
A partir da experiência de pobreza inicial, antes de tornar-se mãe, Maria Clara começa
a cultivar a afeição pela filantropia. O modo de pedir perdão a Deus e à família está
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relacionado à socialização dos bens que adquiria aliada à responsabilidade social de cuidar
dos miseráveis, referido em discurso direto.
Maria Clara olhou as quatro paredes enegrecidas. O ar penetrava pelo teto. Ela sentia
frio. – Eu vou voltar para a casa dos meus pais e pedir perdão. Preciso do apôio
moral de meus pais. Depois, interno-me num colégio e vou estudar. Pretendo ser
enfermeira. No convento, estudarei o resto da vida e estarei livre para o resto da
vida. Consagrarei minha vida à caridade, auxiliando os pobres já que êles tanto
sofrem no mundo. E Deus há de ter pena de mim. Deus há de auxiliar-me. (JESUS,
1963, p. 78)

A menção à filantropia enreda os planos da protagonista de Pedaços da fome até o
desfecho do romance. Justifica-se a influência exercida pelo contexto de produção que data o
início dos anos de 1960 no Brasil, ligada à atuação do Serviço Social. Nesse sentido, o ofício,
que fora tão duramente criticado pela autora no diário dos despejados, chegando a chamar a
sede de “matriz do purgatório” (JESUS, 2014, p. 53), surge como um benefício comum, um
caminho solucionador das desigualdades. As atividades filantrópicas nesse período
encontram-se em pleno exercício, principalmente pela influência da rede cristã católica que
vinha desde 1930 despenhando a contra-ação de distanciamento entre o poder hegemônico da
igreja e o poder do Estado.
Selecionamos, pois, trecho que explica por qual razão a instituição religiosa citada vai
ser protagonista nos primeiros anos de ação do Serviço Social. Isso influenciará diretamente a
composição da personagem. Segundo Marilda Iamamoto, ele surge:
Como parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, articulado
à necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para uma presença mais
ativa da Igreja Católica no ‘mundo temporal’ [...] na tentativa de recuperar áreas de
influências e privilégios perdidos, em face da crescente secularização da sociedade e
das tensões presentes nas relações entre Igreja e Estado procura superar a postura
contemplativa. (IAMAMOTO, 2011, p. 18)

Semelhante à posição da protagonista, o Coronel Fagundes tece comentários de
supervalorização à filantropia, enxergando nela uma forma de reajuste das “enfermidades
crônicas do país”, referindo-se às formas habitacionais coletivas sem infraestrutura, ao chegar
na cidade de São Paulo em busca da filha. O sacrifício de colocar-se como homem público
por meio do engajamento político também configura uma característica alienante do ponto de
vista das personagens interioranas na experiência da cidade frente às desigualdades. (JESUS,
1963, p. 209). Isso, no entanto, só é perceptível no processo de procura que o coloca,
forçosamente, frente à estratificação social, não percebendo o lugar de privilégio ocupado e,
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tampouco, a concentração de terras como umas das razões do problema, tal como sublinha De
Jesus em Diário de Bitita e em Quarto de despejo. Sendo assim, Joel Rufino dos Santos
entende a consciência a partir das experiências de vida da “poetisa preta”. Segundo o
pesquisador, ela “compreendeu que havia uma razão econômico-social mais larga e anterior
para a favela: o latifúndio era o motor da miséria urbana [...] tomava o próprio passado em
Sacramento como ilustração da exploração latifundiária.” (SANTOS, 2009, p. 136).
No seguimento do enredo de Pedaços da fome, a vida de Maria Clara ao lado de Paulo
Lemes passa por duras dificuldades. Distante dos pais, sem ter e sem enviar notícias, segue o
martírio de viver em um ambiente de morada coletiva sem espelhamento identitário. Com
hábitos incomuns à realidade dos cortiços e da favela, escondia o seu talento como pianista
entre o assoalhado teto, a cama rija e as panelas que, com muito esforço e ensino da vizinha
Dona Maura, aprendera usar. Enquanto isso, Paulo Lemes, seguindo o perfil desajustado do
malandro que consegue garantir mínimas condições de sobrevivência sem trabalho, a
acompanha, valendo-se dos esforços dela vindos da lavagem de roupas e do trabalho na casa
da tia Raquel que a trata como rebotalho.
Vale destacar a fase da vida de Maria Clara registrada como trabalhadora doméstica,
uma vez parecida com os relatos biográficos de Carolina Maria de Jesus. Entre viver na casa
de alvenaria sob mandos e desmandos das patroas, a autora sempre preferiu a liberdade que a
rua conferia na coleta de papéis, mesmo submetida à incerteza de ter ou não a garantia da
alimentação do dia. De forma análoga, Maria Clara opta pelo quartinho da vila à casa
opulenta da mulher afortunada de passado com escassez, conforme segue diálogo com o
companheiro de infortúnio: “– Até que enfim livres. Livres como um passarinho. Até esqueço
que sou pobre. Como é bela a liberdade, passei três dias na casa de tua tia, tenho a impressão
que passei três mil anos!” (JESUS, 1963, p. 121).
Quanto a essa liberdade, Tom Farias reincide sobre a persistência de De Jesus ao
ofício de escritora, distanciando-se cada vez mais do trabalho doméstico. A semelhança com a
protagonista de Pedaços da fome é definida por esse aspecto e pela maternidade. Todavia, por
desinteresse nos anos juvenis que teve acesso à escola, Maria Clara não desenvolveu nenhuma
aptidão pela escrita literária. O gênero artístico que mantém proximidade é a música por meio
do piano.
Carolina Maria de Jesus [...] quando trabalhou nas casas do Rio de Janeiro, foi
mandada embora porque ficava escrevendo poesia ou lendo na hora do trabalho. [...]
Este conflito de classes a acompanhará, sem uma dialética explícita ou consciente de
Carolina Maria, por sua vida afora. Nesse contexto, ganhará volume os atritos com
os patrões, que viam nela uma “péssima empregada”, já que ela trabalhava “com má

142

vontade”, doida para dar sua hora para ir para perto dos artistas, no teatro, ou com os
“colegas”, nas redações de jornais. (FARIAS, 2017, p. 142-144)

Dona Raquel, tia de Lemes que passa a ser patroa da jovem interiorana, é representada
como uma mulher perversa. Repleta de ações caprichosas, muitas vezes motivadas pelo alento
dado ao filho Renato, ela aceita a presença da protagonista e do sobrinho em troca de
serviços: “Maria Clara passou a fazer os serviços de casa, aceitando morar na casa em troca
de ajudar arrumá-la e fazer a comida.” (JESUS, 1963, p. 100).
Na continuidade, com o aprofundamento das desigualdades, tornando-se cada vez
mais árdua a vida devido à chegada de novos(as) filhos(as), totalizando seis, e ao fim do
consumo de todo o dinheiro ganho com a venda das roupas e joias da época da fazenda, a
fome encobre a família. A sopa que antes não era parte do cardápio, no cortiço ela passa a ser
o único alimento nutritivo e possível de ser consumido, resultante das sobras dos alimentos
encontrados e doados pela vizinhança. São muitas passagens que abordam as observações de
Maria Clara sobre a fome. Vale destaque para o fragmento que marca os momentos iniciais no
novo ambiente de morada. Com aflição, declara: “– Hoje estou com fome, nada temos para
comer. Recordando de sua juventude, aludiu com voz saudosa: que fartura na casa do papai!
Lá ninguém passa fome. Os animais lá em casa são mais bem alimentados do que eu.”
(JESUS, 1963, p. 84).
Tal como tivera De Jesus problemas com a vizinhança, a protagonista de Pedaços da
fome, também, vivencia. Por conseguinte, “o que irritava Maria Clara era a curiosidade dos
visinhos. Quando alguém mencionava seu nome as visinhas saiam de seus quartos para
averiguar o que havia ocorrido.” (JESUS, 1963, p. 89). A adjetivação pejorativa, a exemplo
da alcunha “fofoqueiras”, aproxima-se da narrativa encontrada em Quarto de despejo, sendo
Maria Clara uma personagem de destaque, não pelos hábitos cultivados, como é o exemplo da
“poetisa preta” em relação à escrita e leitura, mas por ser uma peça em “desencaixe” do
cortiço. Desse modo, não é justificado esse aspecto no romance racialmente. Considerando,
contudo, a configuração da personagem e o fato de os espaços periféricos brasileiros
majoritariamente serem negros, conforme citado por Lourdes Carril (2006), como herança
colonial, inferimos o significado dessa repetida expressão. Além disso, o apagamento dos
conflitos raciais, tão presentes na representação dos contatos sociais no diário dos despejados,
justifica a afirmação.
Ainda no tocante à categoria “outremização” da Toni Morrison trabalhada
anteriormente, Maria Clara, coberta pela miopia da “branquitude”, não enxerga os vizinhos de
infortúnio racialmente. Para ela, a condenação, por fazer parte daquele espaço, estava
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associada à desobediência aos pais como castigo e ao cultivo de sonhos pueris como o
casamento. Não por questões estruturantes da formação geográfica do país. É, com isso,
tomado como referência a leitura do outro a partir da experiência particular branca, não
permitindo perceber a atualização do cativeiro colonial nas novas formas habitacionais
urbanas no contexto de pós abolição. Distante disso, há um completo apagamento da análise
racial, divergindo das demais produções carolinianas.
Pretende a autora, portanto, “narrar o outro”. No sentido inverso da sua biografia e das
experiências adquiridas ao longo da vida como mulher negra, a sacramentana, conhecida
como moradora da favela do Canindé, reinventa-se dentro da tradição romântica, criando uma
personagem branca. Isso a coloca em um campo escorregadio, pois “a ficção narrativa
proporciona uma selva controlada, uma oportunidade de ser e de se tornar o Outro. O
estrangeiro. Com empatia, clareza e o risco de uma autoinvestigação.” (MORRISON, 2019, p.
121). Tomando como base o contexto que fora publicado, além do desejo de ser reconhecida
para além dos diários, a leitura do surgimento da obra suscita um desejo de reascender a fama
lograda com Quarto de despejo, construindo uma personagem protagonista branca ao público
leitor branco. Opta a escritora pelo apagamento étnico-racial, assumindo somente a diferença
de classe. Porém, ainda na visão de Morrison, o ato de vigiar e punir os corpos negros nas
diásporas, como consequência, a escrita, a coloca em uma situação de autonegação (Ibidem,
p. 81).
Nesse sentido, Pedaços da fome é mais uma das obras que ficou praticamente
esquecida, visto que ela não traz o exotismo negro tão propagado pelas análises do primeiro
diário, tampouco o desencaixe de uma mulher negra em ascensão nos espaços galgados pela
elite branca brasileira, conforme visto em Casa de alvenaria. Ao ultrapassar as barreiras
físicas e simbólicas, a construção da protagonista Maria Clara traz consigo a ingenuidade dos
primeiros anos da escritora na chegada a São Paulo. O desmoronamento da crença em um
lugar oportuno para fazer carreira, uma artística e a outra matrimonial de sucesso, fazem
enrijecer a personalidade. A mutação, no entanto, só é perceptível em uma só obra,
excepcionalmente, no romance.
Por conseguinte, ao identificar no comportamento de Paulo Lemes hábitos não aceitos
pelo pai e, posteriormente, integrados ao que julgava coerente, Maria Clara começa a
acreditar que haviam justificativas que o fizeram considerar de pouca importância o trabalho.
O narrador explana: “Paulo sempre fôra preterido. E nunca adquiriu ação; perdeu a fé em si
próprio. Porisso êle nunca conseguiu um bom emprêgo, passou a sua infância dormindo nas
casas abandonadas.” (JESUS, 1963, p. 103). Em certa medida, busca a filha de Pedro
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Fagundes adaptar-se, embora reconheça que o cortiço não seja espaço apropriado para si,
pois, em toda a narrativa, ela é considerada um ser “predestinado a viver na opulência”
(Ibidem, p. 105).
Tal como fizera em Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus faz referências
factuais dos espaços paulistas. O aspecto próximo da estética realista a acompanha. Nenhuma
cidade é imaginada. Todas seguem a prática que a vida urbana ia imprimindo à nova realidade
que se abria diante dos olhos da escritora na segunda metade do século XX. Assim, é referido
tanto o cortiço em Guarulhos quanto a casa de Dona Raquel, que ficava no Jardim Europa.
Este conhecido como um bairro da Zona Oeste da capital paulista, distinto pela população de
classe média que habitava, como anunciado “bairro de elite”: “Quando chegaram ao Jardim
Europa eram dez e meia. Foram para a cozinha preparar o almoço. Maria Clara preparou
salada de frutas.” (JESUS, 1963, p. 105).
Um outro personagem surge na narração da experiência como trabalhadora doméstica.
É o caso de Gabriel, esposo de Dona Raquel, pai de Renato e responsável pela ascensão da
companheira, realizada pelo casamento. Nota-se, nesse aspecto, como o matrimônio trama a
narrativa. Exceto Dona Maura, que não há um aprofundamento da formação familiar,
nenhuma mulher é descrita pela autonomia. São todas elas casadas, dependentes
economicamente dos esposos. No caso de Maria Clara, a dependência não passa pelo crivo
econômico, já que as iniciativas de garantir a sobrevivência da família sempre partiam da
protagonista, ela é, sobretudo, uma punição, um fardo levado pela escolha precipitada de
escolher um homem motivada pela cidade que ele trazia como referência. É fundamentado da
seguinte forma: Paulo Lemes era de São Paulo, logo, era um homem de notáveis qualidades.
(JESUS, 1963, p. 28).
Retornando-nos às categorias desenvolvidas por Elódia Xavier, não mais vemos o
“corpo subalterno”, assim representado pela protagonista de Quarto de despejo. No romance,
cumprindo as definições da pesquisadora, Maria Clara aproxima-se do “corpo imobilizado”,
pois existe a petrificação no “conjunto das estruturas dominantes, assim naturalizadas [...]
através do adentramento imposto pelo patriarcado.” (2007, p. 80-81). A filha de Pedro
Fagundes resigna-se às consequências trazidas pela decisão impensada de fugir para a capital
paulista com Lemes. Por acreditar que deve, a todo custo, obedecer às regras fundantes do
matrimônio, ela sofre dos efeitos da dominação simbólica, aceitando como natural e
inquestionável o fato de estar subjugada à figura do esposo, assim como mantinha diante da
figura paterna.
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Diante disso, vivendo do outro lado da vida, como mulher pobre e trabalhadora
doméstica, analisa a degradação particular e a negação dos seus pares. Conforme mencionado,
prefere a dificuldade das ruas.
Eu era muito ambiciosa! Eu queria ser feliz! Queria ser uma FELIZARDA. Começo
a compreender o mundo. Acho a vida tão sacrificada, principalmente a vida dos
pobres. Eu pensava que a gente não sofria. A gora perdi a ilusão sinto-me tão só e
desalojada no mundo! Parece que sou um objeto que, onde é colocado, está sempre
incomodando os outros. [...] Tenho a impressão que estou num degredo. Que sou
uma escrava ou uma encarcerada. Como deve sofrer a ave que quer voar e não pode.
E o prisioneiro que que anseia a liberdade. O paralítico que deseja andar, o cêgo que
deseja ver. [...] invejo as nuvens que seguem lentamente, livre de preceptores.
(JESUS, 1963, p. 110-115)

No retorno ao cortiço, as circunstâncias da “Pianista”, como fora Maria Clara
alcunhada pelos vizinhos, e do companheiro, complicam ainda mais. Com a morte de Renato,
Dona Raquel passa a vê-la como culpada das adversidades que começaram a sobrevir à casa
depois da saída do casal. Com isso, após negociação com a população que residia no cortiço,
no qual, em sua maioria, os proprietários não residiam, é dada a ordem de despejo. Maria
Clara e Paulo Lemes, seguidos pelos filhos, decidem procurar ajuda do Estado para pedir
auxílio. Sem surpresas, negado. A partir desse ponto na narrativa, existe uma alternância no
foco narrativo. Persiste o narrador distanciado, em terceira pessoa, com a inserção de diálogos
em primeira, no entanto, há um deslocamento que busca situar a saga do pai, Coronel
Fagundes, à procura da filha na metrópole. As impressões obtidas pelas personagens acerca da
cidade de São Paulo alargam-se, uma vez sendo possível observar as considerações do excombatente afastado do exército.
Um fato curioso na instalação do Coronel Fagundes em São Paulo é o nome dado ao
prédio: “Cliris Hotel” (JESUS, 1963, p. 144). A referência não está relacionada ao nome de
alguma propriedade vista por De Jesus. É, na verdade, o título da primeira obra de poesia que
a autora objetivou lançar. A “poetisa preta” peregrinou por muito tempo com o esboço do
livro, chegando a solicitar a ajuda de Audálio Dantas. Essa informação, colhida na pesquisa
de Tom Farias, revela um dado interessante. Embora “Cliris” não tenha sido publicado
enquanto estava viva, conforme pretendia, a menção a ele não passa despercebida diante dos
olhos de quem acompanhou a trajetória caroliniana no intento de tornar-se escritora.
Carolina tentou publicar “Cliris” sob a orientação de Audalio Dantas, mas não
conseguiu. Ela então o encaminhou para uma editora nos Estados Unidos, via
Correios, mas no dia 16 de janeiro de 1959 anunciava, em uma das folhas dos
cadernos, mais tarde publicados como “Quarto de despejo”, que tinha ido no Correio
buscar o livro devolvido pela The Reader’s Digest, a editora americana, criada em
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1922, para onde ela havia mandado os originais sob a esperança de serem
publicados. (FARIAS, 2017, p. 124-125)

Embora a autora busque desvencilhar-se da estética dos diários, há uma troca de
informações que são comuns às obras Quarto de despejo e Pedaços da fome; é o caso da
citação ao “Cliris”, mas também das opiniões particulares, explicitamente esboçadas na
primeira obra, alternando entre as personagens na segunda. Por exemplo, na saga do Coronel
Fagundes em busca da filha, a menção feita aos espaços acompanhados das avaliações acerca
dos grupos sociais segue dando o tom da narrativa. Cinema, teatros e livrarias estão para os
mais ricos, enquanto albergues, “lupanares” (prostíbulos), cortiços e favelas estão para os
mais pobres. Desse modo, o choque com São Paulo é, então, apresentado: “O coronel [...]
estava horrorizado com as desorganizações que ia observando na Capital. – Então é isto São
Paulo!” (JESUS, 1963, p. 145). Como cidade que arruína a vida, alimentando a concepção de
degradação trazida por Antonio Candido (1993) e Raymond Williams (2011), o espaço
urbano passa a ser o lugar da deterioração. Ação que atinge Maria Clara, envelhecida e
emagrecida pela fome, e o Coronel Fagundes que se desiludiu da vida na capital paulista,
passando a não acreditar em humanidade após ver tantas corrupções. (Ibidem, p. 152).
O velamento da situação da vida de colonos em oposição à vida dos fazendeiros, na
ótica privilegiada do Coronel Fagundes, pode ser percebido em Pedaços da fome. Bem
diferente do diálogo narrado em Quarto de despejo, entre a escritora e o senhor encontrado
nas ruas, não são percebidos os graus de acesso e exclusão atingidos pelos diferentes grupos
sociais. A fala do investigador, personagem que acompanha o pai de Maria Clara até o
desfecho do caso, desnuda as contradições.
– Se um colono nasce e cresce numa fazenda não aprende a ler, não aprende nem a
cultivar o solo, nossas produções agrícolas são fraquíssimas. E além do mais a
maioria sofre de anemia, os dentes deturpam os homens que trabalham nas fazendas.
Poucos se preocupam com a educação do povo rural. Os fazendeiros preocupam-se
apenas com a educação de seus filhos que cursam os melhores colégios. Os colonos
cansam de ser espoliados e se dirigem para as cidades grandes. (JESUS, 1963, p.
152)

A segregação e a exploração da força de trabalho no campo, tão duramente vivida por
Carolina Maria de Jesus nos anos juvenis, estão mais uma vez retratadas. Em matéria de
abandono dos patrões e trapaças, por inúmeras vezes trabalhar e não receber, compreendia
bem. Por muitos anos, ao lado da mãe de semelhante nome, Maria Carolina de Jesus,
apelidada de “Cota”, viveu as penúrias como colonos nas grandes fazendas do interior
mineiro. Essa vivência é trazida a partir desses personagens distantes da protagonista do
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romance, aproximado, posteriormente, devido à situação de extrema pobreza vivida em São
Paulo. Mais uma vez, o registro de mobilidade é tramado na narrativa, como característica
chave na produção caroliniana.
A ambivalência e a complexidade dos fenômenos que fizeram da cidade um lugar
retalhado, de divisões expressamente simétricas, são elementos determinantes no destino das
personagens. No entanto, a mobilidade socioeconômica é seletiva. No caso da protagonista,
isso não ocorre devido a uma falta de habilidade com o manuseio dos bens, já que o pai
mantinha sob suas posses a responsabilidade de administrar as riquezas. A seguridade da
família Fagundes é garantida. Desse modo, a classe social ocupada por cada grupo não sofre
alterações. A desobediência acaba carregando a culpa de fazer Maria Clara uma mulher mãe
pobre no centro paulista. O registro de mobilidade, contudo, está para um outro grupo, tal
como vemos o retrato em Quarto de despejo, ao referir-se aos nordestinos, imigrantes pobres
e à população negra.
Sobre a representação dessa cidade ambivalente e complexa, Adriano Botelho em
“Capital volátil, cidade dispersa, espaço segregado” justifica que a formação urbana está
relacionada ao modelo globalizado de importação de bens e serviços. Corroborando de modo
acelerado com a padronização das cidades metrópoles, tal como São Paulo já assumia nos
anos de 1960. Assim, “o modo de produção capitalista, em sua lógica de acumulação,
contribui para a produção de um espaço cada vez mais fragmentado e segregador.”
(BOTELHO, 2012, p. 308). São essas duas formas que podem ser vistas no retrato espacial e
paisagístico interpretado por Carolina Maria de Jesus em Pedaços da fome. Sem ser guiada
por uma teoria que a fundamente, a autora consegue trazer, mesmo que de forma romantizada,
a segregação.
Nessa perspectiva, o título dialoga com a ideia de fragmentação, sendo possível ler a
trajetória de Maria Clara como uma entre tantos brasileiros famintos. De modo semelhante, a
segregação produzida pela diferença de classe nivela a interpretação. Como visto, sem trazer
ao palco das representações as diferenças raciais. Há, portanto, um silenciamento ocultado
pelo narrador em terceira pessoa e pela personagem branca que se compadece daqueles que
passam fome, sem enxergar as diferenças raciais. Por esse viés, não é pretendido exigir um
posicionamento “coerente” da produção de De Jesus, já que não se legitima a ação de
punição, assim como Morrison narra acerca da produção crítica no tocante à escrita de
autores(as) negros(as) (2019, p. 105), mas, como recurso estético, analisar a construção da
personagem no romance em comparação à projetação de si no diário. Além disso, nas
representações da favela e do cortiço, não é objetivado homogeneizar as práticas sociais e
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culturais. No recorte das vivências da autora, observar as formas subjetivas apreendidas e
retratadas no comparativo das duas obras.
Nota-se, nesse sentido, um movimento progressivo de Maria Clara que, antes míope
da situação de miséria, passa a vê-la. Ela: “compreendia que quem vivia de esmola sofria
muito. Observava as mulheres pobres trabalhar, lavar roupa para ganhar uma miséria.”
(JESUS, 1963, p. 155). O policiamento por meio da menção à Rádio Patrulha, tão presente
nos dias dos favelados retratados em Quarto de despejo, mais uma vez, é referido. Com a
prisão de Maria Clara, motivada por estragar uma quantia de roupas pela falta de hábito com a
tarefa doméstica, torna-se conhecida pela alcunha de “Maria Fumaça”. Com isso, a
protagonista retorna ao cortiço com a ajuda de Dona Maura que se solicita na lavagem de
roupas e justifica ao delegado a ausência de Paulo Lemos na vida da esposa nos momentos
mais difíceis. O narrador foca no desamparo e na falta de perspectiva: “Maria Clara não
respondia, o seu olhar circulava pela vila. Ela sabia que não ficou presa mais tempo por ter
vários filhos. Dona Maura reanimava-lhe. Preparou as refeições para as crianças que diziam: –
que vovó boazinha!” (Ibidem, p. 156).
Os dilemas de Carolina Maria de Jesus na criação dos filhos, na busca contínua pela
garantia da alimentação e vestimenta, são comuns à Maria Clara na nova fase. Com isso, nas
raras oportunidades de trabalho surgidas, a protagonista se dispõe para poder “comprar os
sapatos dos meninos.” (JESUS, 1963, p. 157). A repetição do signo “sapato” segue assim
como a “sopa”. Desse modo, como não lembrar da passagem inicial de Quarto de despejo, na
peleja de manter Vera calçada, enquanto a mãe sequer tinha seus pés protegidos? Em 15 de
julho de 1955, narra: “Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par
de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimenticios nos impede a realização dos nossos
desejos. [...] Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar.” (JESUS,
2014, p. 11).
Partindo da vila até o destino incerto que a leva para a favela, Maria Clara e Paulo
Lemes chegam a dormir ao relento com as crianças, já considerados uma família de pedintes
pela população que circula no entorno. Após adormecer na igreja, cujo lugar fora procurado
no pedido de preces para que logo fosse liberta da situação que se encontrava, a protagonista
retorna com um ar ingênuo sem saber o significado da palavra “favela”, após ter sido enviada
pela administração pública da cidade. Vale notar que em meio à situação de despejo, os filhos
são levados pelo Estado para uma creche, o que faz aumentar o desespero, tratando a
maternidade como a razão de manter-se viva em meio às “agruras”, semelhante à De Jesus em
Quarto de despejo.
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No decorrido, segue fragmentos que exibem a ação do Estado na análise dos objetos
domésticos de Maria Clara e Lemes e as reflexões da protagonista acerca da maternidade.
Chegou um caminhão dizendo que iam levar os móveis e as crianças para um
depósito Municipal até resolver aquela situação. – Não posso ir. A minha esposa
saiu. Foi ver se consegue um quarto, preciso espera-la. – Amanhã os senhores
voltam. – Não podemos obedecer-te. – É ordem do prefeito. Estas crianças não
podem ficar ao relento. Começam a vascular os móveis anotando tudo. Outros
carregavam os móveis para o caminhão. Partiram levando as crianças. No depósito
Municipal, Paulo viu seus filhos jantar, depois irem para o leito. Um leito alvo,
como neve. (JESUS, 1963, p. 171)
Filhos são hóspedes eternos do pensamento. [...] Eu estou com fome. Nunca pensei
que ia conhecer todos trechos fatais da existência. Será que eu sofro para pagar os
pecados dos meus antepassados? [...] Ajoelhou-se aos pés do altar, pediu ao criador
para prolongar a sua existência até criar seus filhos. [...] O que anceio é ver os meus
filhos. Como será que passaram a noite? Será que sentiram frio? Será que deram a
mamadeira para a Virgínia? A única coisa que tenho ciume neste mundo é dos meus
filhos. (Ibidem, 1963, p. 172-177)

Há, portanto, um forte desejo de construir uma casa afastada do centro da cidade para
resguardar os filhos com a certeza de uma moradia estável. Outra vez, a semelhança com os
desejos da escritora efetiva-se. Assim como escreveram Tom Farias (2017), Joel Rufino dos
Santos (2009), Marilia Novais da Mata Machado e Eliana de Moura Castro (2007), relativos à
casa em Parelheiros/SP, sonhada e alcançada por De Jesus no final da vida. Semelhantemente
à biografia da autora, por desconhecimento, a “favela” passa a ser o lugar de esperança da
andarilha, o que a afeta ainda mais após a quebra de expectativas.
Paulo esperou-a refazer-se e prosseguiram. Quando chegaram o guarda disse-lhes
que os móveis foram para a favela. Maria Clara repetiu mentalmente: – “Favela”. E,
perguntou-lhe: – Favela é um lugar decente? – Vamos ver Maria Clara. Vamos ver,
respondeu Paulo nervoso com os escrúpulos de Maria Clara. – É caro o aluguel?
Quiz saber de início porque era ela que pagava. – Não custa nada. Vocês vão residir
no patrimônio Municipal, disse-lhe o guarda. [...] Maria Clara deu um suspiro longo:
– Favela. O meu coração não aceita viver neste lugar. E atualmente eu creio nos
meus receios. (JESUS, 1963, p. 179-180)

Conforme visto, não há espelhamento identitário da personagem com o espaço,
tampouco, mencionadas as pessoas com quem passou a ter contato pela cor. Os elementos
narrativos contrastam. A relação mantida é de confronto. A descrição dada à favela, no
entanto, segue rendida aos detalhes e às opiniões muitas vezes depreciativas.
Quando chegaram na favela, Paulo ficou alegre. Era o seu ambiente. Todos pobres.
Todos irresponsáveis. Todos marginais. Eram as pessoas conformadas com a
pobreza. Viviam resignados, sem lamentos. Crianças brincavam na terra, descalças e
rotas, rodando pião. Maria Clara olhava os barracões. E o Paulo olhava a sua espôsa
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que estava hirta igual uma estátua. Apenas o seu olhar percorria aqueles antros de
miséria e de pobresa humana. Parecia não acreditar no que via. [...] Paulo observava
os barracões, uns construídos com tábuas, outros com latas velhas e outros de
papelões pintados com pixe para não absorver as águas pluviais. Para êle a favela era
um recanto paradisíaco. Um pedaço do mundo como um novo Édem. (JESUS, 1963,
p. 180-181)

A citação às águas pluviais revela a falta de estrutura do espaço para moradia. É certo
que a favela representada avizinhava um rio, uma vez feita menção às águas dessa origem.
Infere-se que seja a favela no Canindé, às margens do Rio Tietê, já que a única vivência
favelada da autora parte desse lugar. Porém, não há certificação que o destino de Maria Clara
tenha sido o mesmo.
O cenário formado por fragmentos assistidos que compõe um retrato das
desigualdades fica ambivalente, ou seja, sob perspectivas. Pela ótica de Paulo Lemes, a favela
traz qualidades. É, acima de tudo, o lugar da liberdade, haja vista a não exigência do
pagamento de aluguel e a situação paritária diante dos vizinhos. Segundo o personagem, não
há hierarquias, tal como vivera na cidade entre os cortiços e as casas afortunadas que tinha
acesso. Ele chega a igualar ao espaço mítico bíblico Éden, onde também havia um rio,
subdividindo-se em quatro afluentes para irrigar toda a terra12. Já para Maria Clara, a favela é
o espaço de degradação. A surpresa da existência de locais de despejo a coloca em
contraposição à ótica de Lemes. De Éden passa a ser o abismo. É a antítese. Em discurso
direto, exalta: “– Isto aqui é o inferno.” (JESUS, 1963, p. 184).
Nessa nova fase, Paulo Lemes rende-se ao alcoolismo, um dos vícios mais citados
como desprezíveis no conjunto da obra caroliniana. Decerto, a representação do companheiro
de Maria Clara tenha sido o imaginado e/ou retratado como comum às mulheres da favela,
que tanto eram observadas pela escritora. A companhia que não obteve por opção, sendo
justificada pelo comodismo masculino e pela falta de compreensão que suscitaria não
respeitar o ofício de escritora, é o fardo carregado pela personagem. Diante disso, as
ambientações são construídas a partir tanto do narrador distanciado quanto das personagens,
configurando o que Osman Lins (1976) chama de ambientação “franca” e “reflexa”, conforme
visto no segundo capítulo. Com isso, as definições dadas ao cortiço e à favela seguem pela
ótica do narrador que situa as personagens. Simultaneamente, a partir da visão da “Pianista”,
Lemes e do Coronel Pedro Fagundes. Os graus atingidos pela escritora são os mais altos
possíveis, visto que a carga da vivência nesses dois referentes influenciou a produção de De
Jesus. Fato é que mesmo tentando distanciar-se dos diários como única proposta estética,
12

BÍBLIA, A. T. Gênesis. In: Sagrada Bíblia Católica: antigo e novo testamentos. Tradução: José Simão. São
Paulo: Sociedade Bíblica de Aparecida, 2008.
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ainda no romance em análise, a temática persiste semelhante: a luta pela sobrevivência em
meio à fome.
A formação dos espaços urbanos em contraste, visto como uma consequência do
capital acumulado na lógica do sistema de produção capitalista, fragmenta, opondo os grupos
sociais. Retomemos às considerações de Lélia Gonzalez, importantes para compreender como
a seleção racial mantém-se, analisadas à luz das discrepâncias entre uma personagem branca e
personagem negra. Para a socióloga, “em termos de formação econômica, coexistem no Brasil
três processos qualitativamente distintos de acumulação: capital comercial, capital industrial
competitivo e capital industrial monopolista.” (GONZALEZ, 1982, p. 95). Essas três
formações contribuem para os processos de inclusão e exclusão dos grupos. Isso reverbera-se,
sobretudo, na divisão e distribuição do trabalho, cujo horizonte encontra-se reduzido para as
mulheres negras. De tal modo, é perceptível na representação feita por Carolina Maria de
Jesus de si no Quarto de despejo.
Para Maria Clara, embora o presente de penúria signifique uma equiparação, cuja
experiência da fome a iguala a qualquer outro ser, inclusive a própria autora do romance,
existe um tipo de elevação na experiência obtida por meio da romantização. É almejado a
“vida opulenta” como o lugar de origem, sendo incapaz a adaptação de uma mulher branca
“de finos hábitos” à favela. Diante disso, a alienação da personagem é firmada. Vale ressaltar
que de igual modo acontece com De Jesus. Apesar disso, são diferentes os processos: a
alienação de Maria Clara está para a “branquitude” que a impede de compreender a
racialização da pobreza, enquanto a alienação da protagonista do diário está para as “formas
de superexploração”, cuja vítima naturaliza as visões estereotipadas de si, reproduzindo-as
como estratégia de sobrevivência.
Como a mobilidade social ascendente do negro brasileiro se caracteriza por ocorrer
em termos individuais, que se pense no tipo de lavagem cerebral a que ele é
submetido. [...] Pelo exposto talvez se conclua que a mulher negra desempenha um
papel altamente negativo na sociedade brasileira dos dias de hoje, dado o tipo de
imagem que lhe é atribuído ou dadas as formas de superexploração e alienação a que
está submetida. Mas há que se colocar, dialeticamente, as estratégias de que se
utiliza para sobreviver e resistir numa formação social capitalista e racista como a
nossa. (GONZALEZ, 1982, p. 99)

Os dias de hoje, citados por Lélia Gonzalez, correspondem aos de 1979, dois anos
após a morte de Carolina Maria de Jesus. Sem muitas alterações contextuais, é certo a
continuidade das desigualdades e suas segregações. O reforço das barreiras colocadas contra a
população negra e o triplo peso sobre as mulheres (raça, classe e gênero) podem ser
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visualizadas na biografia, mas também nas personagens da autora. Calcada em um discurso
meritocrático, Maria Clara expõe o modo como enxergava possibilidades de sair da favela.
Ainda esperançosa, mesmo após ser abusada por Paulo Lemes embriagado, vislumbra um
futuro diferente para os seis filhos e para si, buscando conscientizar o companheiro para uma
“digna paternidade”, conforme fica expresso no texto.
Você deve ser um exemplo diante de teus filhos para formar-lhes a mentalidade
dentro da honestidade. Já que não há possibilidade de dar-lhes educação esmerada,
temos que ser decentes no nosso lar, contribuir e cooperar para que êles arranjem
bons emprêgos e aprendam um ofício modesto que seja. Os nossos filhos não hão de
ser favelados profissionais. Êstes tipos que preferem viver numa favela do que se
esforçar para progredir na vida. Há os que incultam os govêrnos de serem os
causadores das multiplicações dos homens pobres que vivem desajustados nos
cortiços e nas favelas. Eu penso que é o homem quem deve ter vontade de melhorar
e não ser impelido pelos ventos do comodismo ou da preguiça. (JESUS, 1963, p.
189)

Faz-se importante destacar o desvelo das relações conflitantes que permanecem na
experiência da protagonista com a vizinhança. Em Pedaços da fome, o favelado é sempre o
outro. Longe do tom romântico, sendo esse aspecto o único que compete à linguagem realista
da autora ao tratar da ausência de moradia adequada e da insistente presença da fome, é
narrado os sete anos que totalizam a vivência da jovem interiorana em uma favela paulista não
nomeada. Com isso, as mudanças sofridas pela protagonista acabam alterando a sua maneira
de ver as desigualdades. É justificado que antes não sabia da existência da pobreza. No tempo
presente da narrativa, enquanto moradora da favela, seus olhos passam a ter um novo filtro, o
da fome.
Quando eu percorria as terras de papai e via aquelas árvores fortes e frondosas onde
os pássaros pernoitavam e de manhã chilreavam saudando o astro rei e via outras
árvores desfolhadas atrofiando-se, extinguindo-se; eu não compreendia aquele
quadro. Agora compreendo. É o próprio quadro da vida. É a desigualdade. O papai é
a árvore frondosa. Você [em comparação ao Paulo Lemes] é a árvore raquítica.
(JESUS, 1963, p. 190)

Corroborando como uma exemplificação para o que bell hooks chama de
“interpretações e perspectivas”, só é possível essa transformação pela experiência das
ausências que padece o corpo e consciência da personagem. Ou seja, a interpretação do
espaço muda a depender de onde se fala (2019, p. 49). Em alguns exemplos, sem a pretensão
de homogeneizar as estéticas negras, quando a escrita é de mesma autoria, nota-se, por muitas
vezes, como as representações da “branquitude” estão intermeadas, quando não é de medo
como “fantasmas”, de supervalorização, mas, vale notar também o enfrentamento e a
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reivindicação. Na reprodução dessas duas primeiras visões que foram condicionadas por anos,
a invisibilidade da população negra faz-se efetiva em Pedaços da fome. Sendo ou não a
intenção da autora manter vivo o público leitor de classe média conquistado em 1960, está
explicitamente posto o símbolo de privilégio que representa a população branca no tecido das
relações sociais.
Trazido mais uma teórica norte-americana negra, bell hooks, além de Toni Morrison,
confirma-se como nas diásporas, mesmo com especificidades muito próprias de cada território
devido aos diferentes processos históricos, é possível visualizar um lastro de semelhança. Em
tal caso, a supremacia branca como uma visão epistemológica. Todavia, permanece no
tratamento da favela na escrita caroliniana a desconstrução da imagem de pacificidade e de
bom convívio entre a população que a habita. Os conflitos raciais, mesmo silenciados em
Pedaços da fome, o que exibe um problema do ponto de vista da personagem Maria Clara,
apontam para um desmoronamento idealizado da favela próprio da década de 1960 que segue
até 1970 na produção artística do cânone brasileiro, assim relatado por Joel Rufino dos
Santos.
No Brasil, a cadeia de idealizações que toda sociedade respira, renovável a cada
geração, se rompeu nos anos de 1960-1970. Carolina ajudou a romper o elo da
democracia racial: o preto feliz e agradecido que não nos pede favores. [...] O
samba de Ricardo era de fora, sua favela suportável pelo riso e a solidariedade. Em
1962, Tom e Vinícius também ganharam aplausos do asfalto com a mesma estética
da pobreza, inaugurada com o samba-canção de Orestes Barbosa, que os seresteiros
cantavam revirando os olhos merencórios, “a porta do barraco era sem trinco, mas a
lua furando nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão...”. (SANTOS, 2009, p.
103-107)

Lastros de solidariedade, tal como aparecem timidamente no diário dos despejados,
também podem ser vistos no enredo do romance. Esse, maiormente, motivado pelo convívio
entre Dona Maura e Maria Clara. As considerações dadas ao espaço são em maior parte
pejorativas, tratado como um problema público, resultante da distribuição territorial
desequilibrada, cuja população moradora corresponde aos desajustados como “pretenciosos”,
“alcoólatras”, “mulheres fofoqueiras”, traço crítico de Carolina Maria de Jesus acerca do
comportamento da população favelada. Com isso, havendo uma “estética da pobreza”, como
menciona Santos, na produção da “poetisa preta”, é possível dizer que através dos resíduos
daquilo que tinha acesso (papéis avulsos, livros descartados, notas de jornais, produções
poéticas populares, entre outros), ela reinventou a proposta. Essa inovação partiu da
necessidade de colocar-se, ao mesmo tempo distanciando-se, construindo personagens que ora
se assemelham ora contrastam, conforme vemos em Quarto de despejo e Pedaços da fome.
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Compreendidas as duas obras a partir do valor literário que trazem, as formas
representativas do romance apresentam a racialização branqueada da experiência da
protagonista na cidade. O termo “negro” e/ou “negra” não é trabalhado racialmente, haja vista
a configuração da personagem e pelas pessoas com as quais tem proximidade na favela. São
poucas, totalizando oito, as quais inclui os filhos, o companheiro e a vizinha Dona Maura.
Passagens breves apontam uma analogia simples estabelecida entre a situação vivida na favela
com a classificação racial. Isso põe à mostra a visão estereotipada empregada ao “negro”
como uma derivação do “branco”, não sendo, portanto, necessário classificar o sujeito branco
(a personagem), já que compõe o quadro da “normalidade” representativa. Desse modo, vale
destaque para as duas passagens a seguir que focalizam a perspectiva de Lemes: “E êle sorria
dizendo-lhe: – Você agora toca outro piano. O piano da vida, de teclas enegrecidas pela fome”
(JESUS, 1963, p. 91); “Até quando hei de resistir esta vida de atribulações e misérias? Era a
primeira vez que êle via os filhos chorando de fome. Não tinha nada para vender, para
resolver aquela negra situação.” (Ibidem, p. 194).
É possível supor que a fome relacionada à característica “negra” ou “enegrecida”
parece próxima de uma leitura racial do espaço, se tomarmos como referência o fato de ter
sido Paulo Lemes um homem de infância e juventude na favela. Ainda assim, não há um
desdobramento. Permanece o silenciamento étnico-racial e a incompreensão de Maria Clara
frente à questão. Na mudança de foco narrativo, já no encaminhamento para o desfecho do
romance, o Coronel Pedro Fagundes, em mais um retorno a São Paulo, atualiza a visão acerca
do progresso da cidade. Os atacadistas e a classe operária emergente são avaliados. Muito
próximo das opiniões versadas pela autora no diário dos despejados, o personagem apresenta
o modo como visualizada o cenário urbano. Concomitante a isso, é importante notar que a
efervescência do início dos anos de 1960, muito próximo ao Golpe Militar de 1964 e, em
contrapartida, à crescente mobilização das bases políticas dos movimentos estudantis
brasileiros, pode ser visualizada em uma curta menção feita às atividades acontecidas nas
praças públicas de São Paulo. Destaca-se a referência da Praça da Sé.
O coronel andava à pé observando nas filas. Ficava com dó dos operários que
trabalhavam o dia todo e à tarde exaustos eram obrigados a permanecer horas e
horas em pé a espera da condução. Achava a vida em São Paulo muito agitada, com
espoliação ilimitada e os preços não serem tabelados. Dizia ao motorista: – da
impressão que isto aqui é o covil de piratas. Todos querem ficar ricos ao mesmo
tempo. (JESUS, 1963, p. 198)
O Coronel foi ver a propalada Praça da Sé que constitui uma tribuna popular onde os
idealistas pessimistas e derrotistas discutem os assuntos mais diversos das
organizações do país. E todos políticos são mencionados, onde as teses mais
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absurdas são discutidas. É o local onde se mescla o culto e o inculto; o verdadeiro e
o especulador e os que discutem puramente por exibicionismo. (Ibidem. p. 198)

A postura distanciada do personagem frente às reivindicações vai de encontro ao perfil
da própria escritora. Joel Rufino dos Santos, assim, considera. Carolina Maria de Jesus “não
hostilizou sindicatos, partidos, ligas de trabalhadores, movimento de mulheres, associações de
favelados, amigos de bairro, movimentos negros, mas também nunca quis entrar em nenhum.”
(SANTOS, p. 2009, p. 115). Ou seja, era conhecedora das agitações políticas que aconteciam,
pois viveu as tensões do período que vai desde Artur Bernardes (1875-1955) na presidência,
passando pela era do populismo, a qual fora uma propagadora fiel das ideias de Getúlio
Vargas (1882-1954), chegando versejar ao “pai dos pobres”, até os dez primeiros anos que
avizinharam a era do militarismo, sem contar com os anos findos com afastamento gradual até
falecimento em 1977. Sobretudo, do período ativo dos movimentos negros concomitante à
circulação em São Paulo (ALBERTO, 2017).
Ao chegar à capital paulista em 1937, são aspectos desse cenário que De Jesus
encontra, tendo experimentado os anos subsequentes imediatos do pós-abolição em
locais de adversidade extremada pela baixa diferenciação social e estratificação
bem-definida. Se em São Paulo a autora julgava ser gente [...] ela não estava isolada:
seu grupo social tentava responder, de certa maneira, à mesma questão. [...] É fato
que De Jesus corria por fora disso e que chega justamente no fim do período das
primeiras grandes orquestrações de protesto negro paulistano. Posta em situação,
contudo, se lembramos do argumento da compulsão deambulatória e o ideal
progressivo que a imagem da capital paulista assume em suas memórias, rotas
paralelas ideais se encontrarão. E se afastarão com a mesma intensidade. (SILVA,
2013, p. 355-357)

A citação às agitações políticas é um traço comum nos registros de De Jesus. Tais
movimentações mantêm distância desse olhar que narra do lugar das privações. O caso do
personagem contrasta pelo fato de ser um homem afortunado que observa a partir do lugar da
proteção que o dinheiro o assegura diante das disparidades socioeconômicas. Não obstante, é
possível visualizar traços identificáveis com a atuação da escritora, principalmente por meio
da observação racial feita em uma menção curta das pessoas que compunham os espaços
habitacionais marginalizados.
O coronel olhava a quantidade fabulosa de homens que circulavam à noite. Outra
coisa que horrorizou o coronel foi ver as mulheres que tem filhos pequenos
vendendo amendoins à noite. E as crianças chorando. Deviam estar com sono. Era
um quadro pungente ver as mulheres sentadas na calçadas da grande loja do
Mappim. Contraste e confronto; luxo na babesco e miséria dantesca. A maioria são
pretos que andam descalços e as mães são analfabetas queixando-se que não haviam
jantado. (JESUS, 1963, p. 199)
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É essa a única passagem do romance que é possível identificar racialmente
personagens negros. Isso, no entanto, distante da atuação da protagonista Maria Clara. No
sucedido, tece comentários a respeito do desejo de ser governador, trazendo um tom
personalista, chegando a mencionar a divisão dos três poderes republicanos (executivo,
legislativo e judiciário), além da taxação “comunista” a tudo que parecia ir de encontro com
as ideias propagadas pelos representantes políticos à época (JESUS, 1963, p. 200).
Contemplando a esperança de Maria Clara de retorno à vida afortunada, o reencontro
é, então, realizado no centro da cidade de São Paulo, no viaduto do Anhangabau, após o
Coronel Pedro Fagundes identificar um colar de joias dado à filha durante o período que
esteve sob sua tutela. O momento de reconhecimento materializa-se por meio de uma ação
filantrópica de ajuda individual à mulher e aos filhos na rua. Logo, o tom trágico (sendo o
“reconhecimento” um dos elementos essenciais da tragédia no tratado aristotélico) 13 banha-se
de um romantismo que fecha o enredo de modo positivo.
O coronel ficou emocionado com a cena que presenciava condoido daquela mulher
que por ter muitos filhos já merecia a consideração pública. Uma mulher sendo mãe
é digna da consagração pública. E os homens da lei não compreendem isso. O
coronel deu um suspiro e pediu-lhe: – a única coisa que peço-te é rezar para eu
encontrar a minha filha. [...] Com êste dinheiro a senhora compra carne e faz uma
sopa. – Eu não gosto de sopa. – A minha filha também não gostava. Às vezes eu e
Virgínia insistiamos para ela tomar sopa e ela recusava. Quando o coronel
pronunciou o nome de Virgínia, Maria Clara ergueu a cabeça e pronunciou
emocionada: – papai! – Minha filha! (JESUS, 1963, p. 205)

Após saída solo de Maria Clara da favela, com a morte de Paulo Lemes, as crianças a
acompanham ao lado de Dona Maura que passa a assumir o cargo de “dama de companhia”. É
o modo compensador que a protagonista vê pelas ajudas fornecidas nos dias de penúria. Os
espaços como marcadores sociais são reforçados visto que os netos do Coronel, após
ascenderem socialmente, passam a ter acesso a lugares antes não conhecidos, como segue:
“As crianças iam ao cinema, aos parques infantis e em outros locais próprios para a sua
formação.” (JESUS, 1963, p. 211). Além disso, a citação às “amas” para cuidar das crianças
tonifica a hierarquia estabelecida pela família na diferença de classes e, pressupõe, racial. Os
filhos de Maria Clara passam a ter com o sustento do pai que naturaliza a função. Esse com o
ofício de escritor. Com retorno à fazenda, a protagonista registra: “Fui uma infeliz. Fiquei
conhecendo o rigor da existência. Tenho a impressão que retorno de uma viagem ao
purgatório.” (Ibidem, p. 215).
13

ARISTÓTELES. Capítulo VI: Da tragédia e de suas diferentes partes. In: Poética. Tradução: Eurodo de
Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

157

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percorrendo as análises até aqui feitas, observamos que o estudo comparado colocanos diante de impasses do ponto de vista das motivações que fizeram Carolina Maria de Jesus
escrever as obras. Embora o desejo da “poetisa preta” fosse o reconhecimento como escritora,
galgando esse prestígio com tantos percalços, as duas publicações marcam diferentes
momentos da vida de De Jesus. Enquanto Quarto de despejo (1960) simboliza a luta pela
sobrevivência em meio à fome com o intento de por meio da venda do livro melhorar
materialmente a própria vida e a dos três filhos, Pedaços da fome (1963) surge em um
momento que era preciso consolidação do lugar alcançado pela primeira obra, provando que
não estava submetida a um só gênero textual/literário.
Esse descompasso faz com que as formas representadas sofram mudanças
significativas. De semelhante modo, isso acontece em Casa alvenaria (1961), cuja busca pela
harmonização entre os setores da política contemporânea e da classe média divide espaço com
queixas relacionadas ao tratamento excludente ainda permanente com a população favelada
em contraste com a residente das casas e dos edifícios de concreto. Faz-se interessante chamar
a atenção para esse ponto, uma vez dada a permanência do espaço como um marcador social
nas relações representadas no conjunto da produção caroliniana.
Frente às disparidades elencadas, existe duas experiências raciais distintas.
Aparentemente, o único fato que as unem é a fome, e, como consequência de uma vida de
escassez, a situação de despejo, levando-as a residir na favela. Todavia, percebemos no
decorrer das observações feitas, sobretudo no terceiro capítulo, que outras características
unem-se a esse laço entre obras. Destaca-se a mobilidade territorial, o traço conservadorcatólico que não elimina a influência espírita, o empenho de uma vida voltada à maternidade,
a capacidade imaginativa e, especialmente, o amor à liberdade.
Quanto à última característica, é marcante a escolha de Carolina Maria de Jesus
preferir a vida de indeterminações da favela à vida como trabalhadora doméstica nas casas da
classe média, nas quais trabalhou adulta por muitos anos sozinha e acompanhada da mãe Cota
durante a juventude. Assim, a personagem Maria Clara aspira em relação à vida no cortiço no
primeiro momento da narrativa. A liberdade conferida pelo direito de fazer aquilo que quer
mesmo sem ter a certeza da alimentação do dia parece mais atrativo que a subordinação aos
mandos e desmandos de patroas e patrões caprichosos na vida de De Jesus, mesmo assumindo
um perfil mais progressista como foi o caso da ex-patroa “dona Mietta Santiago”, nomeada
Maria Ernestina Carneiro Manso Pereira (1903-1995), sufragista brasileira, e o Euryclides de
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Jesus Zerbini (1912-1993), primeiro médico a realizar, no Brasil, um transplante de coração
(FARIAS, 2017, p. 87).
A memória da rejeição trabalhista, portanto, faz-se constante na vida adulta da
escritora, visto que é por meio de um ato de expulsão que a vida peregrina retoma após saber
da primeira gravidez de uma criança que teria igual nome, porém a perde. Essa subjetividade
vai repercutir na tarefa de erguer a personagem Maria Clara em Pedaços da fome. Opta, nesse
caso, por uma experiência branca da pobreza que cobre os olhos das injustiças no tocante às
disparidades raciais, porém permanece a recusa ao trabalho doméstico, tecendo um perfil
hostil da personagem Raquel, tia de Paulo Lemes, que assume o papel de patroa.
Os corpos representados, tanto de De Jesus, no diário, quanto de Maria Clara, no
romance, refletem a experiência urbana. De diferentes formas, a autora dilui em uma
linguagem comum aos diálogos habituais as contradições do progresso propagandeado pelos
principais setores da informação pública a partir de uma realidade segregada. Com isso, o
acelerado processo de industrialização e metropolização da cidade de São Paulo, com seus
arranha-céus e automóveis deslizantes cada vez mais desafiadores e frequentes, podem ser
visualizados por meio da novidade de uma autora periférica, eu sujeito e não objeto, na
primeira obra e da personagem romântica, vítima de um golpe de casamento, na segunda.
Do ponto de vista do retrato social e paisagístico, a cidade, embora apresente como
parte indissociável a degradação e o desencanto pela ótica das protagonistas, existe também
um processo de mudança que simboliza um movimento frenético de importação do modo de
viver urbano europeu. A revolução dos costumes, já na metade do século XX, anuncia as
grandes mudanças que o Brasil atravessou até a contemporaneidade. É evidenciado pela
aparição nas obras dos transportes coletivos em trilhos, assim nomeada “condução”, dos
hotéis que compunham o cenário, da boemia nas noites da cidade, nos meios de comunicação,
a exemplo, principalmente, do rádio, telefone, cinema e, sobretudo, pela arquitetura incomum
erguida entre as casas até então comuns.
Essa exuberante manifestação paisagística da vida urbana em De Jesus e Maria Clara,
ambas personagens de origem interiorana, apresenta-se como algo inovador. O alargamento
dessa visão é corroborado, também, pelas várias nacionalidades presentes em um só lugar. A
favela como um espaço de moradia emergente e única saída para quem não podia pagar
aluguel nos cortiços passa a ser o lugar capaz de reunir pessoas de diferentes matrizes e
formações étnicas, como é comum a menção em Quarto de despejo.
Diante disso, tal como o espaço geográfico, marcadamente expresso pela diferença
entre centro e margem, há o espaço da consciência que, por meio da seleção daquilo que a
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autora quis expor, é possível ter acesso. No caso do diário, a intimidade desnuda-se a partir da
menção às necessidades e aos motivos que a fazem viver: “Quero escrever, quero trabalhar,
quero lavar roupa.” (JESUS, 2014, p. 45). Já no romance, a intimidade tem a interferência de
uma voz narrativa em terceira pessoa que intermeia o contato com o leitor, porém extenua a
exaustão aos pensamentos remotos da personagem: “A minha vida só segue a linha curva. Se
tivéssemos o dom de advinhar que íamos nascer eu teria implorado a Deus não enviar-me ao
mundo.” (JESUS, 1963, p. 169).
Visualizadas as obras hoje, após a multiplicação de tantos barracões por todo o
território brasileiro e pelo aumento de pessoas subnutridas, sendo o Brasil um dos países mais
distantes da radicalização da miséria, embora tenha atingido a marca de saída do “mapa da
fome” em 2014, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e pelo
Programa Mundial de Alimentos (PMA), elas permanecem tematicamente atuais.
Esteticamente, a recapitular que Carolina Maria de Jesus tomou elementos da vida real para
ficcionalizar novos planos de representação, Quarto de despejo continua sendo um caso sui
generis já que não se alia a uma tradição, mas recolhe do acesso limitado que tinha aos livros
e, em contrapartida, do acesso abundante da cultura oral, características que influenciam uma
nova vertente da Literatura Brasileira que é a Literatura Periférica, na qual foi percursora,
conforme narrado por Mário Augusto Medeiros da Silva (2013). Enquanto isso, Pedaços da
fome aproxima-se da tradição romântica que ainda tem muito a dizer do ponto de vista das
intenções que fizeram a autora produzir, assim considerado por Eliana de Moura Castro e
Marília Novais de Mata Machado (2007).
Tomar a palavra para si, construindo um ethos discursivo que subverte a prática de
escrita pelo outro, sendo esse o sujeito marginalizado, configura uma grande virada no sentido
da perspectiva adotada. Narrar de dentro dos espaços periféricos, que inclui o cortiço em um
tempo passado e a favela em um tempo simultâneo à produção, deixa margem para examinar
formas inaugurais de pensar a cidade e de forjar identidades possíveis em relação à autoria.
Com o intento de ascender socialmente, saindo da situação de extrema vulnerabilidade que se
encontrava, De Jesus simula, por meio da linguagem, possibilidades, restituindo a identidade
ocultada em meio à miséria. Assim, a autora, que se fez ir além de uma mulher favelada, mãe
de três filhos e catadora de materiais recicláveis, geriu uma geração que a cita não só como
referência, mas uma geração que parte de lugares semelhantes, ou seja, das periferias de todo
o país.
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Nota-se, em especial, duas obras contemporâneas escritas por mulheres que
reconhecem o trabalho inaugural de Carolina Maria de Jesus e a utilizam como símbolo
literário de resistência. É o caso de Heroínas negras (2017), da Jarid Arraes, e a antologia
Querem nos calar (2019), organizada por Mel Duarte, prefaciada por Conceição Evaristo e
escrita por quinze mulheres negras de todas as regiões do país. Essas duas, dentre inúmeras
obras que compõem o painel híbrido da Literatura Afro-brasileira e da considerada Literatura
Periférica, também sob influência do trabalho contínuo do “Quilombhoje” e coleção dos
Cadernos Negros que lançam traços coletivos de subjetividade, unem-se a um elo de gerações
que batalham por espaço na formação do imaginário nacional.
Em alusão a essas gerações posteriores e também anteriores, como relembra Sueli
Carneiro em menção à afirmação de Jurema Werneck “nossos passos vêm de longe”
(CARNEIRO, 2011, p. 121), o já mencionado poeta Sérgio Vaz, conhecido pela atuação
político-cultural nas periferias paulistas, em “A poesia dos deuses inferiores”, Literatura, pão
e poesia (2011), oferece à Carolina Maria de Jesus o posto de divindade em um conjunto de
relações intertextuais, cuja menção ao “quarto de despejo” é feita pela permanência de
narrativas biográficas semelhantes às narrativas da autora. O diálogo estabelecido por Vaz,
ressaltado aqui pelo reconhecimento sem o exotismo dos anos de 1960, vem a corroborar com
a intenção de trabalhar com a literatura caroliniana, oferecendo o status que merece, como
uma voz necessária que narrou as fissuras do Brasil pelas margens, comprovando pela
experiência pessoal como o processo de urbanização resultou no empobrecimento em massa
das populações periféricas, sobretudo, negras.
Diante disso, inseridos em um estudo comparativo que buscou analisar diferentes
corpos em cena, como é o caso da protagonista De Jesus em Quarto de despejo e da
“felizarda” Maria Clara em Pedaços da fome, notamos a persistência de posições de
desprestígio na representação da mulher negra em relação à mulher branca, embora exista a
régua da fome que as igualam. Isso se dá devido à assimilação do corpo-espaço, cuja
repetição no diário acontece por meio do espelhamento entre a situação de degradação íntima
com a favela, diferentemente do romance que traz o estranhamento em relação à condição da
protagonista, chegando a colocá-la como uma peça em desencaixe e de incalculável valor em
meio à situação de subserviência. Nesse sentido, a ambivalência da cidade permanece. Ao
passo que São Paulo é o lugar do progresso, onde as oportunidades parecem mais próximas, a
cidade é também o lugar da desolação e da evidente segregação social.
Esse afastamento também se liga à questão racial, como um apartheid não
institucionalizado legalmente, mas notado e, principalmente, vivido por Carolina Maria de
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Jesus. Como vimos no decorrer das análises, o teor questionador traduz os conflitos raciais
cotidianos na vivência da autora-personagem. Já a miopia da protagonista Maria Clara faz do
romance uma obra que desvela a ambivalência da cidade, porém silencia as diferenças raciais,
tendendo, mais uma vez, à tradição romântica da primeira geração da Literatura Brasileira
que, quase por completo, ocultou a presença negra em território nacional ao tratar dos grupos
sociais.
No âmbito da renovação da literatura contemporânea, embora não assuma Carolina
Maria de Jesus uma postura consciente do seu papel como principiante de uma estética
periférica, não atendendo aos anseios da normatividade da língua de acordo com a gramática
e, tampouco, ligada às organizações literárias contemporâneas negras, a exemplo do
contemporâneo Solano Trindade (1908-1974), é especialmente a partir da publicação de
Quarto de despejo que podemos apontar para um cenário incomum representado por via de
quem vive as “agruras” narradas em tempo presente. Desse modo, a produção assume um
caráter popular, já que as formas representadas com base no cotidiano são acessíveis, e
contra-hegemônico, dado a subversão da disposição comum de produção. Em outras palavras,
o considerado “insólito”, chamado à atenção pelo pesquisador Mário Augusto Medeiros da
Silva (2013), torna-se visível a partir do momento em que uma favelada exibe a um público
leitor de milhões de pessoas, particularidades da sua vivência com um teor interpretativo
singular acerca de questões fundamentais, como é o caso das relações de gênero e
sociorraciais, até mesmo da distribuição de terras no Brasil.
Atrelado aos argumentos expostos, na constituição do sujeito há a união entre a
dimensão pessoal/individual e a social. Por esse ângulo, é perceptível a posição da autora em
face do eu e do nós em relação à população moradora da favela. Carolina Maria de Jesus faz
uso do diário como ferramenta que a auxilia na constituição da sua própria identidade. A
seleção dos fatos, a preocupação de manter uma linearidade comportamental diante das
situações limites e a postura frente a um imaginado público leitor formatam o enredo com o
intento de ser reconhecida pelo que narrou. De tal forma, é possível presumir que a identidade
empreendida de uma mulher mãe que enfrentou as mais duras dificuldades para manter os
filhos e, simultaneamente, permaneceu acreditando na força das palavras, registra a atualidade
da personagem, bem como a sua permanência no quadro artístico nacional.
Todavia, ressonâncias de uma formação crítica em construção aparecem mais
evidentes na busca pela “linearidade argumentativa”. Ora a autora apresenta-se como
favelada, ora é nítida a demarcação da diferença com os vizinhos de infortúnio. Essa mutação
engendra não somente o diário, mas também o romance, visto que nesse último, a
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representação dos grupos sociais ainda está disposta pela valorização da população branca,
essa representada por Maria Clara e a família Fagundes. Portanto, a categoria do outro,
visualizada durante as análises de Quarto de despejo e Pedaços da fome como um processo de
“outremização” (MORRISON, 2019), estabelece-se no trânsito de como ela é definida, como
ela define-se e, em consequência, como define os demais em sua volta. No sucedido, ao
passar dos dias das protagonistas das obras, além dessa relação identitária em contraste, existe
a dimensão territorial empreendida à cidade em suas ambivalências.
Em síntese, após os sessenta anos da primeira publicação de Carolina Maria de Jesus e
cento e trinta e dois anos de outorgar a abolição da escravatura, resultado de um processo
longo e repleto de personagens históricos importantes, como Ganga Zumba (1630-1678),
Zumbi dos Palmares (1655-1695), Dandara (?-1694), Francisco José do Nascimento (18391914), Luis Gama (1830-1882) e Maria Firmina dos Reis (1822-1917), entre tantos outros
nomes ocultados pelo véu do enaltecimento da Princesa Isabel (1846-1921), persiste atual a
batalha travada pela escritora em nome da sua sobrevivência; além disso, pela permanência
das exclusões, visto pelos modos contemporâneos de espacialização dos grupos. Lida hoje
como um símbolo de luta contra as heranças coloniais e escravistas no Brasil, as
interpretações de De Jesus em Quarto de despejo (1960), em Casa de alvenaria (1961) e nas
memórias infantis presentes no compilado Diário de Bitita (1986), dão-nos o fôlego de
construirmos uma nação diferente da vivida por ela, para que um dia o reconhecido trecho
narrado em 13 de maio de 1958 – “E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a
escravatura atual – a fome!” (JESUS, 2014, P. 32) – só faça parte de um período remoto da
história brasileira.
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