


Ditos e interditos: Ensaio de despedida 

de Carolina Maria de Jesus.

*José Carlos Sebe Bom Meihy

Com paixão medida, como diria Drummond, sentei-me para escrever 

Maria de Jesus. De hoje em diante, sobre ela, pretendo atuar academicamente em 

intensamente exercitada pela musa ausente. Minha atitude se inscreve na busca de 

registros mais permanentes, comprometidos com desdobramentos continuados de 

de um ciclo que sorveu deslumbramento e crítica, encantamento e muito trabalho . 

Muito trabalho... 

Mas – a pergunta é cabível – para quem destinaria estas páginas? À 

-

pre eclipsado do brilho da mãe Carolina e ausente de todas as festas? Aos leitores 

-

-

ratura e cientistas sociais? Latino-americanistas? Historiadores? Será que na minha 

mulher me arrastou para estudos sobre essa personagem que, certamente, é muito 
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mais conhecida que sua obra? Não sei... 

-

sário para dar estrada a outros projetos urgentes. Exausto, diria que Carolina não 

impactado pela leitura do Quarto de despejo: diário de uma favelada, pela primeira 

-

Como para tantos, aquele livro feriu fatalmente minha vida e me moveu a uma in-

8. Sem a espinha da contracultura daqueles 

Carolina Maria de Jesus entre duas ditaduras: a varguista que declinou em 1945 e a 

Militar que se inaugurou em 1964. 

Havia nos términos dos anos de 1950 um céu diferente e nele toda nos-

sa cultura se abrasileirava, constelando tipos sociais não percebidos como agentes 

agitado das ruas. Greves, reivindicações, movimentos socais e brados 

liberdade possível permitia visibilidades e convocava segmentos socialmente escon-

intelectuais que, disjuntos em salas e escritórios, imersos em documentos cartoriais, 
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explicavam um Brasil sem os brasileiros

disputas então repontava na oportunidade pendular do dilema: reforma ou revolu-

ção? Aos jovens como eu, restava optar. Apagavam-se as neutralidades e coloriam-

de outra maneira, pois o que se questionava era o lugar das pessoas invisíveis, seres 

ou não. Extremos extremados eram aqueles. E como doía perceber o binarismo fun-
9. 

-

dem e progresso – sem amor, diga-se – levantava-se o alarido das massas que não 

mais se deixavam reprimir. Entre tantos abalos exemplares naquela era, um bradava 

tanto no popular como invadindo territórios burgueses. Zé Keti, Cartola e dona Zica, 

-

cha, Grande Otelo, representavam, cantavam, driblavam, e apareciam. No terreno 

religioso, Mãe Menininha do Gantois e Mãe Stela, entre tantos, dimensionavam um 

-

-

-
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10

Com ecos retumbantes, àquela altura, um grupo de intelectuais que, na 

-

sivamente ganhavam páginas.11

o mestre de todos, Florestan Fernandes – juntamente com Oracy Nogueira e João Ba-
12. 

Nesse panorama – pergunta-se – qual o lugar de Carolina Maria de Jesus? Negra, 

Comecemos por garantir que, tendo em vista aquele cenário frequen-

tado, Carolina foi sim uma escritora provável. Improvável é negar-lhe o direito de 

-

denominador comum – a causa negra – um homem, culto, acolhido no mundo dos 
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mulher, pobre, 

-

tava os representantes do sexo masculino. Não compreendo bem a falta de crítica 

Em continuidade, tendo em mira o mundo Carolino, perguntemos sobre 

o preceito do centenário que hoje celebramos. Se apagado o teor da história daquele 

13 Isolando a 

-

havia um cenário internacional muito amplo, nutrindo as mesmas causas libertárias. 

inclusive do Brasil. 

dos estudos que notam Carolina Maria de Jesus como cometa excepcional. Não é 

no lugar, adquirir a aura da heroína solitária, vítima coitada, sem contexto. Acredito 

-
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sicas: como, por exemplo, garantir que nossa mineira de Sacramento realmente teve 
14

provável, temos fontes que atestam e documentos comprobatórios de suas várias ins-

legítimas?15

Não nos percamos, contudo, em detalhes, pensando em dados forneci-

dos por ela mesma, pois o labirinto dos referenciais dessa mulher é quebrado por mil 

alternativas, mas todas supostas.16 -

são sempre lidos na objetividade rasa de verdades testemunhais. É preciso alguma 

-

 Por que ela tanto insistiu 

18? Será real que todos seus amores foram homens brancos? 
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Tudo o que sabemos são conjecturas desencravadas de supostos enunciados por ela 

-

bre Carolina, sabe-se, está contido no Diário de Bitita19, texto rico, sempre usado, 

pouco questionado. 

Diário de Bitita que, aliás, teve um dos mais bi-

-

to imediato, em particular entre os intelectuais. Quando mesmo? Exatamente no 

momento da Abertura Política no alvorecer dos anos de 198020. Apenas mais tarde 

-

comprometida, e assim se questiona se seria possível legitimar marcas da auten-

constitui formalmente em um diário – garantiria veracidade referencial aos dados?21 

-

gia composta também por Quarto de Despejo: diário de uma favelada22 

 e Casa de Alvenaria: diário de uma ex favelada23.  De toda forma, é incrível a irra-

-

-
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entre mártir e poeta, recortes trabalhados pelo menos nos dois primeiros diários. Em 

Bitita, restava-lhe apenas nutrir argumentos que foram incorporados pela própria 

autora.

O capítulo dos ajeitamentos de textos de Carolina, contudo, merece cui-

dados atentos e ainda mais consequentes. Sou dos que acham que o fulgor do Quarto 

de despejo

-

da acrítica e repetida ad nauseam do Quarto de despejo

daquela mulher enigmática, acabou por transformá-la em algo bem mais distante do 

que foi. Simulacros24. É como se sua sombra despregasse do corpo e colocássemos 

em produto de consumo fácil e útil. 

Quarto de Despejo: 

diário de uma favelada. Favelada? Favelada simplesmente porque morou em uma 

favela? Carolina nasceu em uma pequena cidade tradicional do interior mineiro, 

perambulou pelo interior de Minas e São Paulo até que chegou à capital paulista e 

então, sem lugar para morar, se depositou, transitoriamente, em uma favela nova 

-

taxada de favelada a partir de visão externa, estreita, comercial25. E mais: era-lhe 

Em mergulho mais consequente cabe então perguntar sobre a identida-

de de Carolina. Se favelada não parece ser adjetivo apropriado qual seria: migrante, 
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negra, mulher solitária, mãe solteira, miserável? É certo que qualquer desses com-

que poderiam iluminar a narrativa de Carolina de forma mais consequente e lógica. 

arraigadas que se transpareciam, por exemplo, nas crendices, no uso dos pouco es-

-

Quarto de despejo 

-

Quarto de despejo?

-

na crivada por Audálio Dantas, mas podem ser percebidas em passagens do Meu 

estranho diário

registro de um episódio importante. Ao transportar material coletado nos lixos, para 

26 

Em outra entrada reveladora, Carolina registrou – e está publicado no Meu estranho 

diário -

-

o clã”.
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há muito enlevo no que tange à vida simples e pura do interior daquele estado. Não 

-

vilegiando um tema de interesse social imediato ao tempo, em detrimento de fatores 

-

-

a própria trajetória revelando o que queria para seu futuro. Bom exemplo disso é 

quando, em 1961, declarou, em resposta a uma empregada doméstica, que:

Já fui lavradora, doméstica, catadeira de papel, e agora sou 

escritora. Mas a quadra melhor de minha vida foi quando eu era lavradora. 

Com um passado invocado constantemente, não é justo deixar de lado a 

nas análises gerais, sempre tão atentas aos seus desajustes metropolitanos. O pior, 

Mas os estereótipos a ela impostos não param por aí. O inciden-

te do decantado encontro com Audálio Dantas – ato mater de todo desenrolar da 

vida pública da escritora – fermentou hipóteses que merecem cuidados. Aponta-

de dono da novidade Carolina episó-

dio fundador dessa tradição inventada

Quarto de despejo, texto assinado pelo importante jornalista, 
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seus cadernos28 -

– e conseguiu – atrai-lo para seu barraco? Se descartamos a alternativa do acaso 

buscando em vista do momento histórico em que viviam, temos uma disputa im-

-

sa caberia ao homem, jornalista já ilustre, apresentar ao público o fenômeno que 

-

-

cansáveis tentativas anteriores de Carolina – algumas até com modestos sucessos29 

 – e também a infatigável busca de editores estrangeiros?

Nesta mesma ordem vale colocar em discussão o tema da autoria. Au-

rebaixada a personagem de consumo e que, se aquilatada por outros textos de autoria 

dela mesma, se exibe muito mais composta do que é mostrada30. É verdade que a 

vastidão das entradas dos diários e as muitas páginas inéditas, demandariam publica-
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-

impossível publicar tudo e, em vista disto, teve que optar31. Explicando que tirou 

do que se revela na leitura das entradas do Meu estranho diário. 

-

os testemunhos e assim compusemos o Cinderela negra: a saga de Carolina Maria 

de Jesus

-

Nacional, à Library of Congress e ao Acervo de Escritores Mineiros, da UFMG. 

Trata-se de cerca de cinco mil páginas com romances, contos, poemas, provérbios, 

-

ses documentos, e pelos resultados já estampados no Meu estranho diário e na An-

tologia pessoal – série de poemas de autoria dela -, pode-se saber de aspectos que 

patrimônio nosso, de todos e não feudo de determinado segmento.

Há mais a ser dito: alguns dos temas elididos não se referem ape-

passagem registrada no dia 2 de novembro de 1958, por exemplo – fragmen-

to que não consta do Quarto de despejo -

-




You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com




32 

 A notícia da casa a ser doada parece ter se alastrado. Em entrada seguinte, do dia 

-

vender o livro se vou comprar casa. Porque e que os jornalista não dá a casa?”33 

         

”

não consta do Quarto de despejo

constando de apenas 12 registros publicados, e a fartura dos comentários seguintes. 

-

Carolina, Casa de Alvenaria,

eloquente passagem foi registrado o diálogo seguinte, travado com o dono de uma 

padaria frequentada por Carolina:

34 
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“- ”, 

-

cados por algo de interesse comercial e, até, de vaidade. Sim, lembremos: Carolina 

bem na pose de uma desenhada senhora, boa mãe, trabalhadora inveterada, vítima 

das crueldades do mundo, mas sonhadora, artística e genial – atributos estes, aliás, 

-

Carolina imperfeita, menos vulnerável 

às críticas de difíceis enquadramentos. No dia 3 de novembro de 1958 consta que 

” e sem bloqueios escreveu: “pedi um pouqui-

nho – Ele deu-me...” (p.43). Em outra passagem registrou que, em meio aos ricos, 

-

-
35 

       

-

ram retirados dos registros publicados. De igual maneira, reclama-se das passagens 

Sobre o gosto pelo carnaval, dentre os lances mais efusivos constantes do Meu estra-

nho diário

-

uma mulher que tinha também defeitos e que era suscetível a falhas e até submissão 
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novembro de 1958:

nada. Tem um velho que circula na minha frente. Hontem eu li aquela fabula 

da minha linguagem poética porisso eu não gosto de conversar com ninguém

e amargamente conclui: “Hoje eu fui pidir esmola”, e a diante se expli-

ca: “aliás, quem é pobre precisa munir-se de coragem para viver. Trabalhar e pedir 

esmola o que não é possível e deixa-los com fome”36

Sou daqueles que acreditam que o registro da esmola apenas enobrece-

não consta do Quarto de despejo

senda pergunta-se por que, na Casa de Alvenaria, ela se permitiu retomar o tema 

“na favela eu era mendiga, pedia 

”37

-

cionamentos frente aos preconceitos, em particular em vista dos negros e nordes-

-

gens detratoras dos nordestinos em particular. Sendo Audálio também do nordeste, 

-
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transcurso de sua vida.

de 1962: “

eu lhe entregasse o cachorro. E pedia permissão para ver se o cachorro estava no 

” Depois de se 

personagem que teria ouvido o cão chorando, ela registrou:

a que horas o senhor ouviu? Perguntou o guarda

- é mentira, porque o Levi trabalha na cidade e sai de casa as sete da manhã.

Agora que deixei de passar fome. 

Eu xingava o Levi

minados. Eu gosto de homem homem. E horrivel, quando homens afeminados
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-

dar os estudos sobre Carolina Maria de Jesus. Muito mais do que visitar seus textos 

ainda não publicados, vale propor projetos que aprofundem a obra dessa admirável 

-

de notícia, projetou Carolina para o mundo. Aliás, ele foi claro ao se posicionar na 

Casa de alvenaria

-

-

gina, Carolina...38

-

dar, ou melhor, guardou para nós seu erário. Herdeiros que somos, resta agora o 

O quarto de despejo e seus desdobramentos. 

-

-

-
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em estudos.

*José Carlos Sebe Bom Meihy 
de São Paulo - USP e co-autor do livro Cinderela Negra com Robert M. Levine.
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