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Casa é onde escolho estar - Morada 
é o caminho (detalhe). Carilina Itzá.
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Trouxeste a chave? 
Ou: o sorriso de Carolina 

RESUMO

Carolina Maria de Jesus tornou-se mundialmente conhecida na dé-
cada de 1960 como a ‘escritora favelada’. Este epíteto historicamente 
constitui e movimenta uma personagem, cuja longevidade interfere 
nos domínios próprios da autora. Deste contexto, algumas questões 
emergem, nos interpelando a adentrar estruturas complexas: como 
ler a textura do contraditório? Assumir a encruzilhada como instru-
mento cognitivo? Romper os signos de um enquadramento todo fixo, 
asfaltado? 60 anos depois da publicação de Quarto de despejo, como 
estamos lendo Carolina hoje? 

PALAVRAS-CHAVE

Carolina Maria de Jesus. Representação autoral. Recepção.
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Falavam que eu tenho sorte. 
Eu disse-lhes que eu tenho audácia. 

Carolina Maria de Jesus, 1960

VEREDAS BIFUCADAS

Carolina Maria de Jesus é, entre muitas outras gran-
dezas, dupla – porque sua face autoral revela-se visivel-
mente bifurcada. Uma, é a que ficou conhecida como 
poucas escritoras no século XX, autora de um best-seller 
histórico no Brasil, traduzida para países da Europa, 
das Américas e da Ásia, lugares como Japão, Finlândia, 
Hungria, Argentina – acessos e ineditismos que acaba-
ram por verter a moradora do Canindé numa celebri-
dade midiática instantânea. Esta é a órbita da ‘Carolina 
personagem’, conhecida como a ‘favelada que escreve’ 
que se tornou célebre depois da publicação do seu diá-
rio, no qual exercia suas reflexões, opiniões, desabafos, 
queixas, apontamentos do dia a dia, da maternidade, 
da política, registros econômicos, etc., mostrando as 
dificuldades de ser pobre e morar em favela no pe-
ríodo em que São Paulo se vangloriava (inclusive por 
Carolina) de ser ‘a locomotiva do progresso’. 

O diário constituía uma plataforma de inscrição 
de sua subjetividade, um espaço para si, para seus 
pensamentos e observações. Mas o diário era um 
dos suportes em que ela praticava a escrita, havia 
muitos outros. Contudo, depois de 1958, quando 
Carolina conheceu seu editor Audálio Dantas, e pas-
sou a ser conhecida como a autora do diário sobre a 
vida na favela: surgiu assim a escritora favelada.

O outro domínio da bifurcação é o da ‘Carolina 
autora’. Uma escritora de gêneros variados, como 
o romance, o poema, o conto, o drama, a canção, a 
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crônica, o provérbio, e a autobiografia. O primeiro re-
gistro dessa escritora aponta para uma reportagem 
de 25 de fevereiro de 1941, realizada pelo jornalista 
Willy Aureli, da Folha da Manhã. Ao que sabemos, ele 
decidiu recebê-la depois de muitas tentativas feitas 
por parte dela, pois era seu costume frequentar re-
dações de jornais desde o ano de 1937, quando che-
gou a São Paulo. Abaixo, reproduzo a reportagem¹:

Carolina Maria, poetisa preta
Willy Aureli

[O primeiro parágrafo encontra-se ilegível devido à su-
perposição de textos.]
[…] todas as vezes que […] de exótico’ surge nos um-
brais da redação, o secretário do jornal, circunvagan-
do o olhar pelas mesas, trata de me descobrir a fim de 
‘empurrar’ o artigo para o meu lado… ― Você entende 
dessas coisas ― diz, a título de explicação. E eu, por 
‘entender dessas coisas’, lido com os fatos mais dispa-
ratados deste planeta, desses que chovem, quando 
um mortal menos o espera, pela redação adentro… 
Sábado, por exemplo, apareceu uma poetisa. É bom 
que os leitores saibam: os jornalistas têm verdadeiro 
pavor às mulheres metidas a literatas, poetisas, de-
clamadoras! Portanto, à voz de que uma fazedora de 
versos estava à espera de ser recebida produziu-se um 
vácuo imediato. Eu vinha entrando nesse momento, e 
o secretário, que estava de saída, com um sorriso de-
masiadamente camarada interpelou-me: ― Você quer 
atender uma senhora? ― Pois não… A senhora foi in-
troduzida. Dois olhos rutilando nas órbitas brancas, 
duas genuínas jabuticabas irrequietas a nadar no leite 
dos bulbos. Mais abaixo, dentro de um negror profun-
do, um sorriso alvar, um traço claro numa noite escu-
ra: os dentes níveos numa boca jovem. Em suma, um 
belo espécime de mulher negra. Boa estatura, elegante 

mesmo, porte rainha Sabá, assim como a descreve [H. 
Rider] Haggard [autor de As Minas do Rei Salomão]…
― Sou poetisa…
― Sente-se, por favor…
― Faço versos… Ninguém, porém, me leva a sério!
― Como assim?
― Ando pelas redações, e quando sabem que sou pre-
ta mandam dizer que não estão…
Eis-me às voltas com meu ‘caso exótico’ e trato de me 
sair às mil maravilhas, ainda mais que o horário aper-
ta e tenho encontro marcado.
― São uns ingratos…
― O Sr. quer ver alguma poesia de minha lavra?
― Conceda-nos essa honra…
Exibe uns papéis, um caderno, uns recortes de revis-
tas. Lê e declama. Com naturalidade e graça, ótima 
dicção, tudo de mistura com o sorriso que é um raio 
de luz em tamanhas trevas…

Chama-se Carolina Maria, tem 26 anos de idade, nas-
ceu em Sacramento, Minas Gerais. Das Alterosas veio 
para a pauliceia como criada de servir e, logo depois, 
evoluindo, acabou numa fábrica, onde ainda se en-
contra trabalhando.
― Só andei dois anos na escola. Agora nem posso ler.
― Como assim?
― Sei demais, e tudo quanto leio me estorva…
Não há a menor fanfarronice ou gabolice, tão próprias 
dos pretos pernósticos. Diz tudo com a maior fran-
queza e ingenuidade.
― Sei não… minha cabeça está cheia de versos. Brotam 
sozinhos, e eu coloco-os no papel… Outros aproveitam do 
meu saber. Há discos com poesias de minha lavra. Mas o 
que adianta reclamar? Eu produzo e outros lucram…
Delicia-nos com uns versos: cantos amorosos, ode ao 
Lampião, tristezas de namorados, tudo muito simples, 
muito puro, sincero; fala direta ao coração dos humildes.
Gostamos do Colono e o fazendeiro que é o seguinte:

¹ Disponível em: <https://medium.com/@sergiobximenes/a-entrevista-profética-de-willy-aureli-com-carolina-maria-de-jesus-em-1940-142d9264fce3>. 
Acesso em: 5 de março de 2020.
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Carne não pode comprar
Pra não dever pro patrão!

Fazendeiro ao fim do mês
Dá um vale de cem réis.
Artigo que custa seis
Vende ao colono por dez!

Colono não tem futuro
Trabalha todo o dia.
O pobre não tem seguro
E nem aposentadoria…

Ele perde a mocidade
A vida inteira no mato
E não tem sociedade!
Onde está o seu sindicato?

Ele passa o ano inteiro
Trabalhando. Que ‘grandeza’…
Enriquece o fazendeiro
E termina na pobreza!

De onde vieram as sensações que me habitam. Carolina Itzá

O COLONO E O FAZENDEIRO

Diz o brasileiro
Que acabou a escravidão…
Mas o colono sua o ano inteiro
E nunca tem um tostão!

Se o colono está doente
É preciso trabalhar!
Luta o pobre, no sol quente
E nada tem para guardar…

Cinco da madrugada:
Toca o fiscal a corneta
Despertando o camarada
Pra ir fazer a colheita.

Chega à roça. O Sol nasce.
Cada um na sua linha
Suando. E para comer?
Só feijão e farinha…

Nunca pode melhorar
Esta negra situação.



― Que horas tem aí? ― pergunta a poetisa.
― Meio-dia e meia…
― Céus! Tenho que me apressar. Está na hora da fá-
brica apitar…
― Sempre rimando.
― Está em mim, sou feita assim. Tá vendo?

Prometeu regressar. Sorriu satisfeita quando o fo-
tógrafo sincronizou a chapa. Cumprimentou a todos 
com um único gesto e saiu, por onde entrara, deixan-
do uma esteira de simpatia.
É possível que ainda se torne célebre...

Quando essa reportagem foi publicada, Carolina 
tinha 26 anos e morava na cidade de São Paulo 
desde os 23. Apesar do acento preconceituoso es-
tampado, entre outras, na palavra ‘exótico’ no início 
do texto, são notáveis os elementos do recorte a 
destacar o perfil da escritora, a começar pelo títu-
lo: Carolina Maria, poetisa preta, e continuando por 
todo o corpo do texto. Carolina é retratada como 
uma jovem mulher negra vívida, elegante, bonita, al-
tiva, alegre, articulada, criativa. Justificando o título, 
o jornal publica seu poema O colono e o fazendeiro, 
um texto de acentuado teor político, e a reportagem 
termina com uma abertura para um futuro de auto-
ra: “É possível que ainda se torne célebre…”.

O que teria acontecido se essa imagem, se esse 
conteúdo textual, houvesse perdurado e se tornado 
preponderante? Existiriam diferenças se os leitores 
fossem introduzidos à poeta e à sua poesia, e não 
exclusivamente ao seu diário? Evidentemente esse 
tipo de conjectura não se sustenta, porque não se 
pode alterar o passado, mas é possível problemati-
zar o presente, e no caso de Carolina é urgente co-
nhecer e reconhecer sua escrita múltipla, rompendo 

a hegemonia da representação de apenas uma de 
suas margens.

Existem diferenças substanciais entre a repor-
tagem de Aureli e o perfil da poetisa negra que ela 
apresenta, e a reportagem de anos depois que será 
feita pelo jornalista Audálio Dantas, e que introduziu 
o perfil da favelada que escreve. Em primeiro lugar, 
o mais evidente, e que constitui um domínio ainda 
hoje negado à Carolina: a enunciação de si através 
do lugar de poeta, e o reconhecimento desse lugar 
por parte da recepção ainda que imersa nos pre-
conceitos da época.

Evidentemente, entre o tempo das duas repor-
tagens a vida de Carolina mudou intensamente, a 
começar, ela se tornou mãe e viu drasticamente re-
duzidas suas opções de inserção laboral e de mo-
radia – problemáticas que ainda atingem mulheres 
negras pobres na cidade hoje. Porém, a diferen-
ça entre a poetisa negra e a favelada que escreve 
emerge muito mais dos exercícios de enquadra-
mento para sua voz do que da própria Carolina que 
afinal nunca deixou de ser poeta, além de exercer a 
escrita literária em outros gêneros. 

Além do poema, a reportagem de 1941 acom-
panha ainda uma fotografia que demarca um pon-
to fundamental de distanciamento para a segunda 
reportagem de 1958 no O Cruzeiro: Carolina está 
sorrindo, com os cabelos soltos, e aparenta estar 
confortável diante da câmera.

 De fato, a imagem do sorriso largo estampado 
na foto não reproduziu uma galeria de registro ima-
gético como aquela que emerge das reportagens 
de Audálio antes da publicação de Quarto de des-
pejo. A imagem não é um detalhe, de modo geral, 
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são escassas as capturas de Carolina que veiculam 
sentidos além da imagética da fome, da falta, e do 
despejo. Embora a trajetória da autora mineira 
migrante transpasse esse enquadramento único 
quando se fala de Carolina Maria de Jesus imedia-
tamente são acionados certos signos que remetem 
a um quadro todo pronto: o barraco na favela, o rio 
Tietê, o lencinho na cabeça, a feição triste, raivosa 
ou aflita – recortes construídos através de muitas 
fotografias que formam um arquivo de representa-
ção que antecede o próprio texto, e que remetem 
ao contexto da publicação de Quarto de despejo, seu 
livro de estreia. 

Assim como na primeira reportagem Carolina 
é anunciada como poeta, isto é, reconhecida como 
autora de literatura; e na segunda ela é compósita 
como alguém que interessa pelos seus testemu-
nhos, que escreveu um texto de valor sociológico e 
que é inscrita de fora do literário; existe uma ima-
gem correspondente para ambas. Com efeito, o sor-
riso de Carolina na primeira aparição encontra seu 
contraponto no lencinho na cabeça, a partir do qual 
ela se tornou conhecida. 

A preponderância da imagem da personagem 
vigorou de forma tão hegemônica que ela passou a 
ser identificada exclusivamente pela escrita do seu 
diário, ainda que nunca tivesse declinado de apre-
sentar-se como poeta, assim como fizera desde o 
começo. De fato, em todos os diversos lançamentos 
que fez de seu livro, Carolina declamava um poema, 
sempre marcando que ela era escritora e que seus 
textos eram sortidos, como ela dizia, para além da 
descrição daquele quadro íntimo e pouco conheci-
do na época: a realidade dos barracos da favela. 

RECORTES DE UM QUADRO TODO PRONTO 

Quarto de despejo – diário de uma favelada (1960) 
é uma obra paradigmática na história editorial do 
Brasil. Os dados que tornam o livro um dos nossos 
maiores best-sellers nacionais são bastante conhe-
cidos: nos três primeiros dias após o lançamento 
foram vendidos dez mil exemplares. A primeira tira-
gem que inicialmente seria de 3.000 livros, passou 
a 30.000, esgotada em três meses somente em São 
Paulo. Isso sem falar nas traduções que começam 
a circular menos de um ano depois da publicação 
em edições produzidas na Dinamarca, Holanda, 
Argentina, França, Alemanha (Ocidental e Oriental), 
Suécia, Itália, Checoslováquia, Romênia, Inglaterra, 
Estados Unidos, Japão, Polônia, Hungria, Cuba e na 
então União Soviética. 

Também é sabido que a repercussão do livro ca-
nonizou uma via única para a expressão autoral de 
Carolina, emparedando seu lugar enunciativo a um 
campo fixo delimitado. A favelada que escreve verteu-
-se em personagem, o que acabou criando barreiras 
à concretização do seu projeto literário mais amplo, 
sustentado mais na ficção do que na escrita autobio-
gráfica que a deixou famosa. Por isso, a despeito do 
tamanho sucesso, e em razão dele, na maior parte 
dos seus comentários posteriores ao lançamento de 
Quarto de despejo Carolina manifestou grande decep-
ção, frustração e desapontamento ante os resultados 
da espetacularização de sua figura e da estereotipia 
através da qual seus textos eram abordados.

Carolina Maria de Jesus era uma mulher da 
escrita. Lá em Diário de Bitita (1986) ela aloca sua 
relação com a palavra nos primórdios de seu estar 
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no mundo, remetendo às origens de seu pensa-
mento poético ao diagnóstico que um médico es-
pírita deu à sua mãe como explicação àquele cho-
ro ininterrupto da menina ainda de colo: “Ela vai 
adorar tudo que é belo! A tua filha é poetisa; pobre 
Sacramento, do teu seio sai uma poetisa. E sorriu.” 
– palavras-destino que a escritora posiciona na voz 
da maior autoridade local da cidade, transforma-
do por ela em personagem de seu romance. Vários 
exemplos como este demonstram que a escrita de 
Carolina é performática: no mesmo ato de artífice 
ela tece a experiência da escrita e a escrita da ex-
periência, ficcionaliza suas verdades e suas memó-
rias. Contudo, ainda que esse caráter performático 
seja patente, ideias de autenticidade e de tradução 
literal e documental da experiência percorrem a 
recepção de sua obra desde seu surgimento nos 
anos 1960 até hoje, por isso sua narrativa em diá-
rios interessou ao mercado editorial e a sua escrita 
poética e ficcional, não. 

 A invenção é algo que deveria ser esperado de 
qualquer criador(a) de literatura, mas não é isso 
que ocorre quando se trata de autorias negras – 
quase sempre abordadas pela crítica a partir de 
vestígios autobiográficos, limitando o universo fic-
cional autoral à imanência da biografia. Reparem 
que Conceição Evaristo precisa explicar na apresen-
tação de seu Becos da Memória que suas “histórias 
são inventadas, mesmo as reais, quando são con-
tadas. Entre o acontecimento e a narração do fato, 
há um espaço em profundidade, é ali que explode 
a invenção”. No caso de Carolina, esse espaço em 
profundidade onde reside a ficção ficou por muito 
tempo interditado, pois seu texto surgiu como um 

documento porta-voz e até ontem sua pertença ao 
campo literário era questionada. 

O LENÇO NA CABEÇA E OS SEUS DERIVADOS

Dentro da trajetória de Carolina Maria de Jesus, 
alguns signos se destacam com tamanha relevância 
que não é mais possível negá-los, principalmente 
porque estão conectados à premência da persona-
gem da ‘favelada que escreve’, e que inibe a comple-
xidade da autora até hoje. 

Carolina, na verdade, é representativa de am-
plas problemáticas que transpassam a autoria ne-
gra desde sempre, e de diversas formas. 

Na encruzilhada, pensada aqui como maneira de 
ver as interseccionalidades, no caso dela, pesou aci-
ma de tudo a classe social, o domínio da escrita e dos 
códigos da elite letrada. O maior paralelo, nesse caso, 
é a escritora Ruth Guimarães que também chegou a 
São Paulo, em 1937, no mesmo ano de Carolina, tam-
bém do interior rural (no caso dela, paulista) e tam-
bém pobre, embora as condições de Carolina fossem 
mais frágeis. Porém, no caso de Ruth, as condições de 
movimentação eram infinitamente mais amplas em 
razão da formação letrada. Ruth chegou, e foi em bus-
ca de Mário de Andrade que lhe indicou a roda Baruel, 
um circuito de intelectuais. Carolina ouviu de um co-
nhecido que ela era poeta, e que deveria procurar os 
jornais para mostrar seu trabalho, ela assim o fez.

Evidentemente, a autoria negra não traz uma 
concepção fechada de raça, há atravessamentos vá-
rios que compõe individualidades autorais. No caso 
de Carolina a raça é informada pela classe, a classe 
informa o gênero e a geografia. O lócus de favelada 
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A produção literária de Carolina Maria de Jesus é 
diversa. Um dos seus diâmetros é a escrita da expe-
riência. Neste domínio, ela contou a história de sua 
vida, de um tempo, e de uma sociedade. Mas, mes-
mo aí, existem as esferas da autora, da narradora e 
da personagem atuando na escrita. 

CAROLINA INTEIRA

Em agosto de 2020 demarca-se sessenta anos da 
data de publicação de Quarto de despejo, um livro que 
atesta a singularidade de seu processo: a crítica, no 
seu caso, antecede a própria obra, pois o ponto de vis-
ta crítico do seu editor veio antes do livro, e ao contrá-
rio do que se espera de um editor, este ponto de vista 
é visível e está impresso no próprio diário publicado.

Contudo, a questão mais problemática não é 
essa, e sim o fato deste ponto de vista ainda hoje 
ofuscar a soberania da própria autora, na inteireza 
de sua produção e de seu projeto literário. De outro 
modo, já estaria evidente as facetas de uma escrito-
ra que nós precisamos descobrir: uma autora irôni-
ca, sarcástica, debochada, lírica, reflexiva, por vezes 
bem-humorada, sempre muito crítica e lúcida. Esta 
Carolina aguarda sob as margens à espera de ou-
tras capturas. 

suplantava os outros, e de uma forma muito parti-
cular, a inscrevia no lugar do subalterno. 

O lenço na cabeça, portanto, deriva outros atri-
butos. Como um signo semiótico, ele desvai para o 
campo do ‘erro’ de português, fortalecido de edição 
a edição, nas quais o texto de Carolina segue não 
sendo revisado, embora os manuscritos claramente 
mostrem sua preocupação com isto. 

Acerca da questão específica da redação e dos 
deslizes ortográficos, destaco que em 2000, Elzira 
Divina Perpétua defendeu a tese de doutorado em 
que evidenciava as interferências do editor neste 
campo. Um pouco mais tarde e em outra ótica, em 
seu texto A auto-representação de grupos marginali-
zados: tensões e estratégias na narrativa contempo-
rânea (2007), a professora Regina Dalcastagnè cha-
mou a atenção para este problema alertando que: 

A manutenção dos erros gramaticais nos livros da au-
tora é uma demonstração de preconceito das edito-
ras, que julgam que, de outra forma, a ‘autenticidade’ 
do relato seria comprometida. Mas o texto dos escri-
tores ‘normais’ (isto é, de elite) é sempre cuidadosa-
mente revisado. (DALCASTAGNÈ, 2007, p. 23). 

Estes aspectos sinalizam para a complexidade 
que circula a órbita de Carolina, muitos deles ainda 
próximos aos parâmetros dos anos 1960. 



Quebrada. Carolina Itzá
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