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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor
A história da peça é ambientada na favela do Canindé, para onde Carolina Maria de Jesus 

se mudou depois que veio de Sacramento (MG) para São Paulo. Ao longo do roteiro, baseado 
no livro homônimo de Carolina, são apresentados os acontecimentos no local, os diálogos 
com os vizinhos, a luta pelo pão de cada dia.

Carolina estudou pouco, mas sempre gostou de ler e escrever e a escrita foi uma forma de 
sobrevivência à situação hostil em que ela, seus filhos e os demais habitantes da favela eram 
submetidos diariamente. Ela sempre foi muito perspicaz e anotava em seus cadernos os acon-
tecimentos mais marcantes que ocorriam no seu entorno. Seus vizinhos tinham medo de ter 
seus nomes divulgados em seu livro. 

Conseguiu realizar seu sonho ao encontrar o jornalista Audálio Dantas, que foi para a favela fazer 
uma matéria jornalística. Ao ouvir Carolina falar sobre seu livro, demonstrou interesse e recolheu o 
material que ela tinha. Tempos depois, estampou uma capa de revista e seu livro ganhou asas mundo 
afora. Carolina finalmente conseguira se mudar para uma casa de alvenaria, algo que tanto sonhara.

O livro é um retrato da desigualdade social, do machismo, do racismo, do preconceito de 
classe social e do descaso dos políticos com a população de periferia. As palavras de Carolina 
são cheias de sabedoria. Ao mesmo tempo em que revelam uma análise complexa do contex-
to em que está inserida, observações essas que são ainda atuais.

Antes de iniciar a leitura da obra, levante hipóteses com os alunos a respeito do significado 
do título Quarto de despejo. Que ideias ele suscita? Na obra, Carolina diz que a favela é o quarto 
de despejo, o lugar onde se joga aquilo que não tem utilidade. 
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Além disso, é importante pontuar a relevância da leitura do diário de Carolina, assim como 
sua versão teatral. O diário foi uma forma que a escritora encontrou para denunciar o precon-
ceito, a desigualdade social, o abandono da população negra e pobre à própria sorte, além de 
evidenciar as falsas promessas de candidatos a cargos políticos e o descaso com a população.

A desigualdade social e o preconceito racial

Combine com os alunos o plano de leitura da obra a ser seguido. Quando tiverem lido o 
texto integralmente, proponha que respondam algumas questões pontuais sobre o enredo 
para que seja discutida a desigualdade social no Brasil na década de 1950 e nos tempos atuais: 
Como Carolina garante seu sustento e o de seus filhos? Qual é o maior sonho de Vera Eunice? 

Em seguida, pode-se avançar na questão de que Carolina mostra que a sociedade, de um 
modo geral, deve ser responsabilizada por essa situação social de miséria, e que o poder pú-
blico deve ser devidamente cobrado pela população para assumir sua responsabilidade. Essa 
ideia está relacionada com a frase proferida pela catadora de papel em “quando uma criança 
passa fome é problema de todo mundo”. 

Mais à frente, em uma das cenas, Carolina está no elevador social e um inquilino se inco-
moda com sua presença, reclamando que no prédio não há elevador de serviço. Discuta com 
os alunos sobre o que está por trás dessa afirmação, se denota que há uma hierarquia social ou 
um preconceito racial que define o lugar das pessoas na sociedade ou não.

Favela × Casa de alvenaria

A diferença existente entre a situação nas favelas e nas casas de alvenaria é latente, tanto 
que os confrontos entre seus respectivos moradores são comuns. No livro, há uma passagem 
em que os moradores das casas de alvenaria dizem que a favela desmoraliza o bairro; já os mo-
radores das casas de alvenaria responsabilizam os moradores da favela por sua condição social 
e os veem como culpados e não como vítimas. Questione os alunos sobre essa ideia e juntos 
discutam sobre o assunto.

Políticos e miséria

Ao longo dos diálogos, Carolina fala sobre candidatos a cargos políticos e afirma que “po-
lítico quando candidato promete que dá aumento. E o povo vê que de fato aumenta o seu 
sofrimento” (p. 36). Questione os alunos sobre qual a relação entre essa afirmação e a vida das 
pessoas na favela.

Preconceitos e estereótipos

A obra de Carolina denuncia uma série de preconceitos e estereótipos. Alguns dos grupos 
atingidos são os nortistas e os ciganos, retratados como “gente que não presta” (p. 39), porém, 
quando o barraco de Carolina pega fogo é o Cigano – personagem que acabara de conhecer 
– que se oferece para ajudá-la e cuidar de seus filhos. Discuta com os alunos sobre os estereó-
tipos que são reproduzidos acerca dos ciganos, por serem um povo nômade, e dos nortistas, 
que são acusados de resolverem tudo por meio da violência. Aproveite o momento para des-
construir esses estereótipos e discutir como eles estigmatizam essas pessoas e contribuem para 
sua discriminação.
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Atividade especial

 A obra teatral foi adaptada a partir do diário de Carolina. Nele, ela relata o cotidiano de sua 
vida na favela e sua luta pela sobrevivência. A adaptação consistiu em descrever o cenário, 
as ações das personagens e em adaptar o texto para o discurso direto, criando os diálogos. 

 PRIMEIRO PASSO: leia com os alunos a décima cena do primeiro ato, na qual a mulher 
do depósito chama Carolina de “nega fedida” (p. 25) e não permite que ela use o banheiro. 
Carolina explica que carrega muito peso e que “o corpo humano não presta” (p. 25). Dis-
cutam sobre a discriminação racial, levando-os a refletir sobre como a falta de asseio de 
Carolina é associada à cor de sua pele e não à sua condição social de moradora de favela. 

 SEGUNDO PASSO: leia com os alunos a décima sétima cena do primeiro ato, na qual um 
homem ajuda Carolina a colocar os móveis no carrinho e ela diz que quando estiver limpa irá 
abraçá-lo, mas ele diz que é uma pena ela ser preta, ao que ela responde: “Acha? Pois eu adoro 
a minha pele escura e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo do negro mais educado do 
que o cabelo de branco. Porque o cabelo do preto onde põe, fica. É obediente. E o cabelo do 
branco, é só dar um movimento na cabeça ele já sai do lugar. É indisciplinado.” (p. 32)

 Discuta com os alunos sobre como a condição de Carolina, de mulher negra e pobre, in-
terfere na forma como ela é tratada na sociedade e como ela ressignifica essa condição de 
mulher negra de forma positiva, demonstrando orgulho de sua cor e de seus cabelos.

 TERCEIRO PASSO: leia com os alunos a décima sexta cena do primeiro ato, na qual Caroli-
na explica o motivo de não desejar se casar: “Um homem não há de gostar de uma mulher 
que não pode passar sem ler. E que levanta de noite para escrever. E que deita com lápis 
e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para meu ideal.” (p. 30). 
Problematize com eles essa questão, discutindo sobre como o machismo opera na vida das 
mulheres e resulta na violência de gênero. Segundo as “regras sociais”, muitos homens al-
mejam dominar a mulher, impedindo que elas tenham autonomia até mesmo para estudar. 
Por não aceitar ser controlada por um homem, nem explorada, ela prefere viver só para 
poder fazer o que gosta. Discuta com os alunos sobre como tanto homens e mulheres são 
prejudicados por essa visão e as formas de mudar essa mentalidade.

 QUARTO PASSO: Quando Adauto agride Lina, Carolina chama a radiopatrulha e ele se 
vinga botando fogo em seu barraco. Os vizinhos observam a cena da agressão com natu-
ralidade e reproduzem o discurso “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”. 
Apresente para os alunos a lei Maria da Penha (disponível em: https://www.institutoma 
riadapenha.org.br/lei-11340/resumo-da-lei-maria-da-penha.html. Acesso em: 5 fev. 2021), 
contextualizando seu surgimento e ressaltando os avanços e limitações dessa lei, ressaltando 
que o Brasil é um dos países que lidera o ranking de feminicídio.
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Sugestões didáticas

1. Gêneros discursivos (diário e texto teatral): discutir com os alunos sobre a adapta-
ção do diário de Carolina Maria de Jesus para o texto teatral, apresentando as carac-
terísticas de cada gênero e a preponderância do discurso direto no roteiro teatral e do 
indireto no diário. 

2. Preconceito linguístico: conforme as informações iniciais do livro, Carolina estudou 
até o 2o ano do Ensino Fundamental. Ela foi criticada por muitas pessoas por escrever 
fora dos padrões da norma considerada culta. Apresente aos alunos o conceito de pre-
conceito linguístico, discutido pelo linguista Marcos Bagno no livro Preconceito linguís-
tico – o que é, como se faz (LOYOLA, 2002), e reflita sobre como Carolina, devido a sua 
condição social, precisou abandonar a escola cedo, mas nunca deixou de ler e escrever. 

3. Preconceito e estereótipos: na décima quinta cena do primeiro ato, Carolina é cha-
mada de maloqueira, ao que ela responde: “Por eu ser de maloca é que você não deve 
mexer comigo. Eu estou habituada a tudo. A roubar, a brigar, a beber. Eu passo 15 dias 
em casa e 15 na cadeia. Já fui sentenciada em Santos.” (p. 28). Carolina fala isso para se 
defender do homem da fábrica, que a agride verbalmente e quer bater nela. Converse 
com os alunos sobre os estereótipos que são reproduzidos acerca de pessoas que moram 
em comunidades, como o de que são baderneiras, mal-educadas, buscando descontruir 
essa visão preconceituosa e entender o que está por trás dessas falas, que mascaram um 
preconceito de classe que culpa os pobres por sua condição social.

4. Preconceito de classe social: apresente aos alunos a décima quarta cena do segundo 
ato em que um jovem morre por ter comido carne envenenada que encontrou no 
lixão. O guarda que vai retirar o corpo diz que os pobres não gostam de trabalhar e só 
pensam em catar lixo. Carolina diz que cata papel e ferro velho, mas que ainda assim 
o dinheiro não é o suficiente. Eles riem dela e a chamam de imundície. Discuta com 
os alunos sobre a importância de políticas públicas para a promoção da igualdade no 
acesso a oportunidades de educação, saúde, trabalho e moradia.

5. Teatro Experimental do Negro (TEN): apresente aos alunos o escritor Abdias do 
Nascimento, idealizador do TEN, que lutou contra o racismo e a exclusão de pessoas 
negras da cena teatral. Estabeleça um paralelo com o comentário de Amir Haddad, 
diretor da montagem, que afirmou que após o fim do espetáculo a classe média pau-
listana oferecia empregos de doméstica para as atrizes da peça, como se essa fosse a 
única opção de profissão para elas. 

6. Direito à infância: ao conversar com seu filho João, Carolina afirma que “quem reside na 
favela não tem quadra na vida, não tem infância” (p. 77) e em determinado momento um 
guarda diz que “Criança criada em favela termina no mau caminho” (p. 42). Discuta com 
os alunos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e sobre quem, de fato, tem 
direito à infância em uma sociedade marcada pela desigualdade:

Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegu-
rando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 
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fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, 
etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 
(BRASIL. [ECA (1990)]. Lei n. 8.069, de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da Re-
pública, [1990]) 
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