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7

O mais recente livro do historiador José Carlos Sebe 
Bom Meihy vem a público em um momento muito conve-
niente para a releitura da obra da escritora Carolina Ma-
ria de Jesus. Inscrito em cenário de redescobertas de ma-
terial inédito, as discussões sobre usos desses originais 
em diferentes espaços e junto a reedições prestigiosas 
reanimam debates iluminados por aquela escrita provo-
cante. Porém, é necessário dizer que muito desse pano-
rama não seria possível, ao menos no nível da pesquisa 
acadêmica, sem a presença de Bom Meihy e seu falecido 
parceiro intelectual, o também historiador e brasilianista 
Robert Levine.

Foi essa dupla que, no começo dos anos 1990, “redes-
cobriu” academicamente Carolina Maria de Jesus com o 
livro Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus, 
publicação importante pelo fato de trazer à baila a dis-
cussão sobre a obra da escritora no âmbito da história 
social, embasada na consulta de documentos inéditos, 
reavaliação do contexto de sua publicação, apresentação 
de fragmentos originais e publicação de entrevistas com 
personagens que conviveram com Carolina (seus filhos, 
José Carlos e Vera Eunice; seu primeiro editor, Audálio 
Dantas; a assistente social Maria Godinho; a amiga Maria 
Puerta, entre outros personagens).

Sobre estas Páginas despejadas
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A importância daquele trabalho é perceptível na for-
tuna crítica historiográfica, das ciências sociais, estudos 
literários subsequentes e outras áreas que se debruçam 
sobre os escritos carolinianos: nenhum trabalho 
rigoroso sobre os diferentes ângulos de sua vida e obra 
pode contornar Cinderela Negra. Nem a publicação se-
guinte da dupla que se apoiou nos originais publicados 
em Meu estranho diário. A consulta a esses dois livros foi 
fundamental para reposicionar, há quase trinta anos, as 
impressões vigentes sobre Carolina Maria de Jesus, que 
eram majoritariamente depreciativas ou fruto de ignorân-
cia sobre aspectos de sua vida e obra. 

Muito mais que apenas uma mulher negra, favelada e 
mãe de três crianças, solteira, catadora de despejos da ci-
dade de São Paulo, os trabalhos de Bom Meihy e Levine 
reorganizavam o campo mostrando a complexidade das 
relações sociais em que a escritora estava inserida, seus 
anseios políticos e desejos editoriais como cidadã e escri-
tora, os passos percorridos em sua migração do interior 
de Minas Gerais para a capital paulista, passando pelo 
interior de São Paulo. Ao mesmo tempo que tratavam dela 
como indivíduo, inseriam-na no espaço coletivo, demons-
trando quanto sua trajetória era índice de possibilidades 
e interdições para a condição feminina e negra, angulado 
pela visão dos “escanteados” pela narrativa do progresso, 
do qual a cidade e o estado de São Paulo queriam ser o 
clarim. 

Destaque-se naqueles livros o respeito que Levine e 
Bom Meihy tiveram com os originais autógrafos de Caro-
lina. O debate, que agora parece oportuno e bombástico, 
sobre a manutenção da escrita da autora tal qual ela a 
produziu, vem provocando reações acaloradas e dura 61 
anos desde a publicação de Quarto de despejo. Nunca, em 
nenhuma publicação de Carolina, chegou-se a uma sa-
tisfação editorial, fato que promove agora a necessidade 
de uma revisita a seus textos, além de Quarto de despejo, 
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de Casa de alvenaria e dos demais: Pedaços da fome e 
do póstumo Diário de Bitita. Infelizmente, estamos diante 
do caso de uma autora cujo controle sobre a própria obra 
sempre foi rarefeito ou cerceado, revelando limites impos-
tos para mulheres, negros e pobres em nosso sistema lite-
rário nacional. É verdade que tem havido mudanças, em-
bora não na velocidade que uma sociedade democrática 
deveria atender.

O respeito à especificidade da escrita de Carolina seria 
retomado nos anos 1990 justamente pela edição de outras 
partes de seus diários em Cinderela Negra e em Meu estra-
nho diário, bem como em trabalhos sequentes de outras 
pesquisadoras, como Raffaella Fernandez e Maria Nilda, 
que publicaram Clíris, meu sonho é escrever, Onde estaes 
felicidade e agora nas edições mais recentes de Casa de 
alvenaria. Este é, sem dúvida, um debate em aberto e so-
ciologicamente instigante, pois diz muito sobre o sistema 
literário e editorial brasileiro, em particular naquilo que 
conserva de discriminações que contrastam com o surgi-
mento do projeto estético e político da Literatura Marginal 
Periférica do início dos anos 2000. Escritores como Ferréz 
e demais membros dos saraus das periferias urbanas têm 
lutado para atualizar esses debates. Aliás, para Ferréz, 
Carolina teria sido um dos pilares canônicos da Litera-
tura Marginal Periférica. Discutir “erro”, “adequação” ou 
“dificuldades de leitura e ensino” da obra de Carolina Ma-
ria de Jesus diz menos sobre aquela obra e autora e mais 
sobre as inquietações que ela ainda provoca em uma so-
ciedade tão desigual como a nossa.

A obra Páginas despejadas está inserida nesse contex-
to e o faz com o mesmo respeito e as mesmas pondera-
ções não condescendentes que as publicações anteriores 
de Bom Meihy já apresentavam. O autor oferece uma im-
portante análise de contextualização e discussões dos di-
ferentes projetos em que se lançou para editar e debater 
historicamente a obra de Carolina Maria de Jesus. É um 
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material valoroso para pesquisadoras e pesquisadores da 
fortuna crítica da escritora, bem como para o público em 
geral, pois ficamos a par de alguns dos percalços enfren-
tados para que essas obras de reposicionamento viessem 
a circular. Bom Meihy também anuncia a publicação de 
uma nova trilogia de estudos sobre a obra de Carolina, 
cujas fontes deverão ser partes ainda inéditas de seus 
diários, acessíveis nos arquivos públicos e privados. E 
realiza importantes e respeitosas ponderações a respeito 
de um personagem onipresente na trajetória de Carolina 
Maria de Jesus a partir do momento em que passa a ser 
uma escritora publicada: Audálio Dantas. 

A ele se devem os créditos da publicação de Quarto de 
despejo e sua edição em obra, bem como a realização de 
um desejo antigo da escritora, não alcançado por seus 
incansáveis esforços. Ao mesmo tempo, transformou um 
conjunto escrito, por meio de seleções que até hoje devem 
ser analisadas por diferentes meios, naquilo que viria se 
tornar o livro mais conhecido da autora. Também foi Au-
dálio quem conferiu o subtítulo que se une como uma ar-
madura de ferro ao substantivo da obra, expressão des-
de dentro, ao gênero literário praticado por e ao nome de 
Carolina Maria de Jesus: diário de uma favelada. Esta foi 
uma estratégia comercial e editorial de enorme sucesso 
que, aliás, cobrou consequências positivas e negativas a 
ambos, com menor ou maior intensidade a depender do 
tempo. 

Não há inocência nesse jogo, tampouco vilões ou he-
róis. Analisar tais eventos nessa chave leva apenas a ace-
nar temporariamente a uma plateia cujos gostos podem 
mudar em razão do contexto. Isso torna tudo mais com-
plexo em matéria analítica de Carolina e de sua obra e 
da relação que manteve – e ainda mantém, mesmo após 
ambos falecidos – com seu editor. Bom Meihy não deixa 
de enfrentar essas questões, com as mesmas delicadeza e 
perspicácia costumeiras.
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Em seguida, o historiador nos apresenta as seções de 
treze dias não integralmente publicados dos diários de 
1955, cotejadas com o texto já conhecido e editado em 
diferentes ocasiões, que dariam no começo de Quarto de 
despejo. É um material que apresenta de maneira ainda 
mais complexa tanto o pensamento de Carolina Maria de 
Jesus e suas diferentes relações com a cidade e os espa-
ços de sua perambulação, política de sua época, condição 
feminina e negra, como seu universo ficcional plasmado 
nos textos dos diários. 

Também ajuda a explicar os recursos de cortes de Au-
dálio Dantas, operados tanto para evitar repetições, pro-
duzir efeitos de impactos de leitura ou mesmo explicitar 
preferências e discordâncias, suas e de Carolina, sobre 
determinados aspectos dos tempos e espaços em que 
ambos viviam, de forma desigual e combinada. A lente 
deve ser fina na leitura dos manuscritos não editados e a 
nuance deve estar sempre no horizonte de quem ler este 
material. Está aberto o debate que pode responder se re-
ponta uma nova escritora ou um novo universo ficcional 
caroliniano a partir daqui. Fato é que os esforços contem-
porâneos têm sido direcionados no sentido de apresentar 
a autora de forma mais integral, dando sequência à sua 
entrada no sistema literário proporcionada por seu editor 
e mediador. Ganha o público em geral e a fortuna crítica 
especializada. Bom Meihy mais uma vez contribui de ma-
neira decisiva para o debate.

Mári o Au gu s t o Me d e i r o s d a Si l v a
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As reflexões que apresento a seguir arti-
culam questões ligadas à presença de dois 
personagens que, juntos, puseram em cena 
um dos episódios mais intrigantes da cultu-
ra brasileira contemporânea: Carolina Ma-
ria de Jesus e Audálio Dantas. 

Assumindo a produção do livro Quar-
to de despejo: diário de uma favelada como 
ponto de interesse comum, ambos protago-
nizaram uma parceria complexa que teve 
como resultado uma obra perturbadora e 
que, por mais de seis décadas, tem suscita-
do posicionamentos apaixonados. 

Com base nos primeiros encontros – ocor-
ridos na extinta Favela do Canindé, em São 
Paulo, entre o fim do mês de abril e começo 
de maio de 1958 –, procurei entender o si-
nuoso percurso do livro, publicado em 1960. 
Além de possibilitar o cotejamento entre o 
texto editado e os originais, e o acesso aos 
manuscritos, disponibilizados desde 1996, a 
publicidade do material sugere condição ca-

paz de sinalizar novos tem-
pos para a crítica e, nela, a 
compreensão do desempe-
nho dos dois protagonistas, 
projetados na dinâmica da 
cultura brasileira como um 
todo. 

Passados tantos anos, 
exercitadas análises plu-
rais, é chegada a hora de 

Abertura

Ao longo do tempo, algumas 
pessoas têm se colocado como 
interlocutores em minhas 
abordagens sobre Carolina 
Maria de Jesus – Marisa 
Lajolo e Sergio Barcellos, 
com destaque. Jardel Socol 
pacientemente cuidou de 
transcrever e cotejar, por anos 
a fio, os originais.
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uma nova e desafiante etapa. Não dá mais 
para prosseguir com leituras quase sempre 
requentadas, ou desdobramentos de estudos 
sobre o universo de Carolina, sem a exposi-
ção ampliada e acessível dos suportes docu-
mentais completos. A leitura do conjunto de 
escritos originais possibilita revelações que 
demandam aquilatar as edições do Quarto de 
despejo como fragmento que não se justifi-
ca fora das marcas inerentes à relação inau-
gural de Carolina e Audálio. O alargamento 
desse pressuposto convida a pensar o papel 
de ambos na experiência brasileira da con-
tracultura e dos “anos dourados” vividos na 
São Paulo que se modernizava industrial. 

Há algo de muito necessário nesse repo-
sicionamento, porém a aventura demanda 
práticas que invistam em alternativas ousa-
das, decorrentes de novidades documentais, 
hipóteses inovadoras e coragem de tocar em 
um dos marcos mais consolidados na opinião 
pública, brasileira ou inter-
nacional. Sim, pelo Quarto 
de despejo Carolina Maria 
de Jesus tornou-se um ícone 
cultural, ponto de partida e 
de chegada para estudos so-
bre tipos populares, relações 
étnico-raciais, questões de 
gênero textual, além de vie-
ses abertos para temas ur-
banísticos, meio ambiente, 
desenvolvimento econômico e 
direitos humanos. 

Páginas despejadas: Carolina Maria de 
Jesus pretende perfilar-se junto a esforços 

De maneira pertinente, alguns 
críticos têm considerado 
os originais de Carolina, 
principalmente Marisa Lajolo, 
Germana de Souza, Raffaella 
Fernandez, Elzira Divina 
Perpétua, Valéria Rosito, Aline 
Arruda, Eliana de Moura 
Castro, Conceição Evaristo, 
Fernanda Miranda, Marília 
Machado, Joel Rufino dos 
Santos, Sergio Barcellos, 
Mário Augusto Medeiros da 
Silva e Tom Farias.
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de quantos se alinham nessa virada. Tais iniciativas vêm 
causando convenientes incômodos no andamento das 
análises relativas à produção e ao consumo do Quarto 
de despejo, do mercado editorial, nos meios acadêmicos, 
nacionais ou não. 

A proposta aqui apresentada considera essencial a 
difusão do material inédito, e essa aventura não se esgota 
no presente volume. Como desdobramento, propõem-se 
complementos formalizados em dois outros livros que, 
integrados, comporão a trilogia O Quarto de despejo 
revisitado. Sob tal proposta, Páginas despejadas: 
Carolina Maria de Jesus seria o primeiro resultado; o 
próximo, A História, segundo Carolina Maria de Jesus; e 
o terceiro, Carolina Maria de Jesus estrutural: preconceito, 
família, educação e ordem pública.

Este volume, abrindo campo para pensar o impacto dos 
escritos integrais do Quarto de despejo, combina três par-
tes interligadas, sendo uma primeira, introdutória, con-
tendo uma Abertura somada a mais cinco breves ensaios 
de base sócio-histórica, formulando-se como pressupos-
to para a segunda parte, com a reprodução dos originais 
deixados por Carolina, publicados sem cortes, perfazen-
do os registros de 15 a 28 de julho de 1955. Uma terceira 
parte aborda eventos seguintes à entrega dos originais e 
do processo de edição do livro. As três frações são comple-
tadas com um breve comentário final tangendo a propos-
ta deste volume e sua projeção futura. 

Trazer o manuscrito de Carolina, segundo a grafia dos 
cadernos por ela guardados, é, de alguma forma, compro-
meter-se com a fidelidade expressa pelas marcas daquela 
escrita; para tanto, foram mantidos os registros dela, sem 
interferências ou alterações facilitadoras de leituras. 

Por entender que qualquer ingerência é danosa, cui-
dou-se do estabelecimento de uma transcrição capaz de 
assinalar os toques e retoques editados. O contraste en-
tre o publicado e o inédito é ressaltado a fim de provocar 
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entendimentos sobre a ma-
nipulação do conjunto docu-
mental. 

O recorte isolado da pu-
blicação das entradas ou 
dos registros do ano de 
1955 deve-se às complexas 
questões contratuais e de 
direitos autorais que, infe-
lizmente, limitam a divulga-
ção integral de todo ano de 
1958 – de 2(?) de maio de 1958 – até 1(?) de 
janeiro de 1960. Paradoxalmente, os impedi-
mentos que incidem na publicação plena do 
material sugerem oportunidade relevante: o 
olhar atento à primeira fração do Quarto de 
despejo. Indo além, valoriza-se essa circuns-
tância como condição vital para iluminar 
todo o conjunto da obra de Carolina Maria 
de Jesus. Notam-se nas pri-
meiras entradas diferenças 
sensíveis entre os registros 
de estreia e os seguintes – 
as primeiras de 1955 e as 
demais de 1958 em diante. 

Em favor do bom entendimento crítico, 
vale salientar que o objetivo central deste pro-
jeto aponta para novas metas, sem que isso 
acarrete nenhum rebaixamento dos diários 
assinados por Carolina nem a diminuição 
do texto estabelecido por Dantas. Na verda-
de, pretende-se agregar valores ao esforço de 
ambos, pondo em evidência, porém, as dife-
renças e consequências dos dois projetos – o 
dela e o dele. Ponto de inflexão fundamental é 
definido pela proposta deste livro que abriga 

Além de poucas citações e 
notas explicativas de minha 
autoria, as demais usadas 
em destaque são todas 
de Carolina, inéditas, e 
correspondem às entradas 
assinaladas por dia de 
registros. Em relação aos 
textos de Audálio Dantas, 
foram passagens tiradas de 
escritos dele ou de entrevistas 
citadas.

Em vista dos originais, há 
dúvidas tanto quanto à data 
do início como quanto ao 
término das entradas.

Paginas Despejadas_FINAL.indd   15Paginas Despejadas_FINAL.indd   15 07/12/2021   12:2207/12/2021   12:22



16

duas expressões, em certa medida complementares, mas 
donas de sutis autonomias.

A fim de facilitar leituras, tendo o Quarto de despejo
como alvo, registra-se o montante escrito por Carolina e, 
em contraste, o que foi selecionado por Audálio Dantas 
para a publicação da obra. O critério de uso por linhas res-
ponde ao formato dado pela diarista, segundo dimensões 
de sua letra em linhas de cadernos comuns. Esta conta-
gem foi elaborada a partir dos originais, autógrafos, cons-
tantes do Arquivo Público Municipal Cônego Hermógenes 
Casimiro de Araújo Bruonswik, de Sacramento (MG). 

A tabela abaixo aponta o conjunto de linhas escritas e 
o total selecionado por Audálio Dantas. Em vista do ma-
terial geral relativo ao Quarto de despejo, nota-se que na 
fase inaugural – julho de 1955 – houve menor corte do 
que na etapa posterior. A diferença fundamental pode ser 
constatada pelo alongamento das entradas depois de maio 
de 1958. A explicação disto é um dos alvos deste estudo.

Total geral de linhas Quarto de despejo 51 280

Total de linhas geral 1955 1395

Linhas publicadas 1955 711

Linhas não publicadas 1955 684

Total de linhas geral 1958-1960 49885

Linhas publicadas 1958-1960 8085

Linhas não publicadas 1958-1960 41800

Total geral de linhas publicadas 8796

Total geral de linhas não publicadas 42484

Percentual publicados 1955 51%

Percentual publicados 1958-1960 16%

Total não publicado de 1955 em relação
ao total geral publicado

1,61%
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Num trecho deste Diario eu digo 
que pretendo por uma escola para 

lecionar os políticos 
Carolina Maria de Jesus – 05/ 06/ 58

A política como agulha,
a literatura como linha
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Eis alguns títulos de artigos 
e matérias: Carolina de gala 
(Tribuna da Imprensa, 17 
nov. 1960). Carolina de Jesus 
achou marido ideal (Tribuna 
da Imprensa, 10 mar. 1962). 
Carolina de Jesus deixou 
Casa de Alvenaria e voltou 
a catar papel em S. Paulo 
(Jornal do Brasil, 25 jun. 
1966). Carolina quer viver 
com os indígenas (Folha de S. 
Paulo, 5 fev. 1970). Carolina: 
vítima ou louca? (Folha de S. 
Paulo, 1 dez. 1976).

Desde quando os inéditos viraram proble-
ma para o entendimento do Quarto de des-
pejo? Lembremos: apenas durante o processo 
da produção do livro Cinderela Negra: a saga 
de Carolina Maria de Jesus, editado no Brasil 
em 1994, conseguiu-se acesso aos originais, 
ainda não devidamente revelados, mantidos 
por Carolina em casa de sua filha, Vera Eu-
nice de Jesus Lima. Aliás, pouco se sabia a 
respeito desse acervo, pois Carolina e o Quar-
to de despejo estavam praticamente relega-
dos a planos inferiores na aceitação pública 
nacional. Como fator explicativo forçoso para 
esse apagamento tem-se possivelmente a 
sombra da ditadura política, à qual não inte-

ressava divulgar um Brasil 
com favelas, pessoas sobre-
vivendo do lixo, ou desen-
volvimento econômico com 
níveis de pobreza urbana. 
Atuou também o descrédito 
elitista que se seguiu ao pri-
meiro sucesso. De modo ge-
ral, parcela da crítica jorna-
lística à época foi impiedosa 
com Carolina, mostrando-a 
como deslumbrada, preten-
siosa, neurótica, falsa até.

BREVE HISTÓRIA DOS ORIGINAIS
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A reação à obra Cinderela 
Negra foi polarizada. Em uma 
ponta, o livro foi muito bem 
recebido, gerando, contudo, 
uma polêmica estimulada por 
Wilson Martins e acentuada 
por Marilene Felinto. A ques-
tão ganhou dinâmica crítica 
com a defesa proposta por Ro-
berto DaMatta. Nesse debate, 
estavam presentes questões 
sérias do enquadramento cul-
tural brasileiro em tempos de 
modernizações de modelos. 

O “retorno” do Quarto de 
despejo no contexto da redemocratização, 
depois de 1985, exigia redefinições de pa-
péis sociais, e Carolina então se apresenta-
va como possibilidade para a discussão de 
figuras do povo e, por elas, questões popu-
lares diante dos reposicionamentos da elite 
convencional. E no rastro, temas necessá-
rios se apresentavam como problemas so-
ciais postos nas linhas das mudanças. Sem 
dúvida, Quarto de despejo foi pretexto opor-
tuno para as agendas que se mostravam 
susceptíveis ao novo tempo político. 

Além disso, a produção de Cinderela Ne-
gra interessa por dois motivos combinados: 
primeiro porque, em certa medida, marcou a 
retomada de Carolina, ressignificada em mo-
mento aberto à inscrição de segmentos su-
balternizados no tecido sociopolítico brasilei-
ro, e também dada à dimensão internacional 
proposta pela recepção continuada do Quar-
to de despejo no exterior. 

MARTINS, Wilson. 
Mistificação literária. Jornal 
do Brasil, Ideias/Livros, p. 4, 
23 out. 1993. 
MARTINS, Wilson. Lenda 
Carolina: mitos e equívocos 
envolvem a vida da autora de 
Quarto de despejo. Jornal do 
Brasil, Ideias/Livros, p. 4, 29 
abr. 1995.
FELINTO, Marilene. Clichês 
nascidos na favela. Folha de 
S. Paulo, 29 set. 1996. 
Caderno Mais.
DAMATTA, Roberto. Carolina, 
Carolina, Carolina de Jesus. 
Jornal da Tarde, 11 nov. 1996. 
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No Cinderela Negra, Robert Levine e eu 
buscamos comparar o trajeto do Quarto de 
despejo medindo diferenças entre as recep-
ções estrangeiras e a brasileira. Note-se que 
isso não significava pouca coisa, posto consi-
derar que àquela altura já se falava de mais 

de 1 milhão de exemplares 
vendidos mundo afora. Ade-
mais, o cenário internacio-
nal se mostrava alarma-
do pelos efeitos da Guerra 
Fria e, em particular, com o 
alarde provocado pelo lan-
çamento do satélite soviéti-
co Sputnik, em fevereiro de 

1958. Agravando tudo, repontava na América 
Latina a Revolução Cubana de 1959, com 
perspectivas tensas sobre novos tempos e a 
presença de outros atores, agora influentes e 
ameaçadores. 

Nesse palco, programas político-assisten-
ciais norte-americanos – como “Aliança Para 
o Progresso” – ambicionavam a superação da 
miséria absoluta tida como pressuposto para 
o desenvolvimento do capitalismo moderno. A 
pobreza, assim, era vista como ameaça e pro-
blema planetário ligado à imposição de nova 
ordem mundial. Em ebulição, os dilemas do 
mundo justificavam exemplificações, teste-
munhos aptos a provar a necessidade de re-
formas ou revoluções. E então o Quarto de 
despejo fazia sentido ampliado, no Brasil e no 
mundo. Curiosamente, tanto a direita quanto 
a esquerda prezaram a publicação como prova 
da necessidade de regimes políticos eficientes. 

Robert M. Levine foi 
historiador especialista 
em estudos do Brasil 
contemporâneo. Derivado 
de pesquisas sobre a “era 
Vargas”, escreveu sobre 
história e cultura popular. 
Carolina Maria de Jesus foi 
um de seus temas favoritos.
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