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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as representações das mulheres e os conflitos 

vivenciados por elas na obra “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus. Por ser uma 

obra testemunhal, visto que é o diário da própria autora, descreverei de que forma Carolina de 

Jesus se apresenta e expõe, em seus escritos, essas mulheres, sejam as despejadas – moradoras 

do quarto de despejo, nome que atribuiu à favela –, sejam as da sala de visitas – forma como 

ela denomina o restante da cidade. A partir disso, buscarei mostrar de que forma a autora 

corrobora o discurso da necessidade de se ter um olhar heterogêneo nos estudos feministas. 

Por fim, tenho como desejo maior o compartilhamento de vozes que por muito tempo foram 

silenciadas, que tem buscado e alcançado espaços antes negados, mas que ainda não obtêm a 

valorização e o respeito que merecem.  

 

Palavras-chave: Quarto de despejo; Mulheres negras; Enegrecer o feminismo. 

 

 

O silenciamento das mulheres negras na literatura 

 

Desde Maria Firmina dos Reis, considerada autora do primeiro romance brasileiro e 

afro-brasileiro, é sabido que as mulheres negras tiveram bem menos visibilidade do que as 

mulheres brancas em geral. A autora citada, nascida em 1825 e natural do Maranhão, foi 

autodidata, começou a exercer o magistério aos 22 anos, teve participação constante na 

imprensa local – produzia contos, crônicas e poemas – e fundou a primeira escola mista e 

gratuita do Estado brasileiro, a qual teve que ser fechada, ainda na época, por conta do 

escândalo causado no povoado de Maçaricó – a escola mista aceitava meninos e meninas em 

sala. Firmina dos Reis lutou pela educação e por melhores condições dos negros e das 

mulheres. Faleceu aos 92 anos e, em vida, pode presenciar a Abolição da Escravatura e a 

Proclamação da República. Diante disso, a pergunta que paira é: por que uma mulher e uma  
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obra como essas ficaram por tanto tempo “esquecidas” pelo cânone brasileiro, ou mesmo 

pelas instâncias legitimadoras locais? Essas questões não se restringem à obra da nordestina, 

mas de muitas – senão quase todas – mulheres negras da nossa literatura. Eduardo de Assis 

Duarte (2011) fez um levantamento de escritores negros, cujo trabalho foi denominado 

Literatura e Afrodescência no Brasil: antologia crítica, no qual os autores são divididos da 

seguinte forma: precursores, consolidação e contemporâneos. Voltando a pesquisa para o 

recorte que nos interessa, temos os seguintes nomes de autoras negras: 

 

Precursoras Consolidação Contemporâneas 

Maria Firmina dos Reis Francisca Souza da Silva Miriam Alves 

Laura Santos Geni Mariano Guimarães Leda Maria Martins 

Carolina Maria de Jesus Alzira Rufino Ana Cruz 

Auta de Souza Conceição Evaristo Cristiane Sobral 

Antonieta de Barros Cyana Leahy-Dios Sônia Fátima da Conceição 

Ruth Guimarães Lourdes Teodoro Lia Vieira 

 Aline França Cidinha da Silva 

 Mãe Beata de Yemonjá 

(Beatriz Moreira Costa) 

Heloísa Pires Lima 

 Maria Helena Vargas Esmeralda Ribeiro 

  Jussara Santos 

  Ana Maria Gonçalves 

Tabela 1: autoras negras 

 

Dos seis nomes citados como precursoras nenhum está presente no cânone literário 

brasileiro (leia-se Academia Brasileira de Letras-ABL) e praticamente não são citados ou 

trabalhados em outras instâncias legitimadoras como histórias literárias, livros didáticos, lista 

de obras para vestibulares, etc. Quanto aos outros nomes, a situação é a mesma, embora ainda 

não possamos, definitivamente, afirmar a situação dessas escritoras, visto que são mais 

recentes. Apesar disso, há uma preocupação anterior a essa que não pode ser deixada de lado. 

Trata-se da questão editorial. A recusa ou o não reconhecimento de muitas mulheres negras  
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no mercado editorial ainda é um problema a ser enfrentado por elas. Em 1978, surgiu o 

primeiro volume da série Cadernos Negros, veículo que continha oito poetas, os quais 

dividiam os custos do livro, publicado em formato de bolso com 52 páginas. Desde então, e 

ininterruptamente, foram lançados outros volumes – um por ano – alternando poemas e contos 

de estilos diversos. É preciso assinalar que não existem outras antologias publicadas 

regularmente com textos de autores afro-brasileiros, em grande parte devido às dificuldades 

financeiras inerentes às publicações deste tipo. Sendo assim, os Cadernos têm sido um 

importante veículo para dar visibilidade à literatura negra. As editoras Mulheres, Mazza e 

Nandyala são outros exemplos de alternativas criadas por essas subculturas literárias, termo 

utilizado por Showalter (1985) para conseguirem seu espaço em um meio editorial que não 

lhes voltavam os olhos.  

Por fim, de acordo com Duarte (2005) a ausência de estudos de teoria e crítica 

literária, produzidos e já publicados por intelectuais negros, nos cursos de Letras, também é 

responsável pelo apagamento de vozes literárias negras femininas. Com isso, verificamos que 

ainda hoje, embora já se tenha conquistado avanços em relação ao reconhecimento e ao 

espaço, a autoria afro-feminina sofre, em diversos aspectos, o silenciamento ensurdecedor de 

sua literatura. 

 

A escrevivência de Carolina Maria de Jesus 

 

Incomodada com o caos vivido no “quarto de despejo”, Carolina escreve. Escreve 

sobre a fome que assola mãe e filhos, sobre a rotina exaustiva de quem precisa ganhar o pão 

de cada dia, sobre o frio, a falta de solidariedade na favela, o descontentamento com a política 

e com os governantes e, sobretudo, sobre o enorme desejo de ser reconhecida como escritora e 

mudar de vida.  

Através do diário, que data de 1955 a 1 de janeiro de 1960, conhecemos Carolina 

Maria de Jesus: mulher, mãe três filhos, única provedora do lar, catadora de papel, escritora e 

sonhadora. Semianalfabeta, Carolina estudou apenas os dois primeiros anos do ensino 

primário – oportunidade custeada por uma rica mulher da região onde morava com a mãe, em  
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Minas Gerais. Esse pequeno contato com as letras, porém, marcou profundamente sua vida: 

tornou-se leitora de alguns clássicos da literatura brasileira – aqueles aos quais tinha acesso, 

como Bernardo Guimarães – e aspirava ao reconhecimento enquanto escritora que era. Os 

desvios da norma, encontrados em sua escrita, são consequências do semianalfabetismo, mas 

que de forma alguma afetam sua poeticidade.  

Através do diário, a autora expõe sua realidade enquanto favelada. Quarto de despejo 

não é, no entanto, tão somente uma denúncia social; assim como não é apenas um diário 

particular, composto de emoções que se querem privadas. Carolina é múltipla. Por meio da 

obra, nos deparamos com a versatilidade daquela que representa uma comunidade, mas não se 

encaixa nela; daquela que pertence à favela, mas não compactua com a violência; daquela que 

é a voz de seu povo e ao mesmo tempo quem o denuncia; daquela que carrega o peso de ser 

negra-mãe em uma sociedade de exclusão tanto social e econômica quanto da própria luta 

feminista. Mais adiante, veremos as relações – ou falta delas – entre a luta feminista 

principiada na década de 60 e o feminismo negro, proposto por Sueli Carneiro.  

Escrevivência é um termo criado pela escritora, também negra, Conceição Evaristo a 

fim de designar que escrita e vivência são indissociáveis na literatura afro-brasileira. Segundo 

ela, “A nossa escrevivência (afro-brasileira, grifo meu) não pode ser lida como histórias para 

„ninar os da casa grande‟, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos”. A partir disso, 

percebemos a concepção de escrita existente na comunidade negra, mesmo que de forma 

pouco consciente, silenciada por muito tempo – e ainda hoje, embora em proporções e 

circunstâncias diferentes. No caso de Carolina Maria de Jesus, por exemplo, não podemos 

afirmar essa consciência, ao mesmo tempo em que percebemos uma lucidez que se destaca da 

realidade favelada. Uma das precursoras dessa literatura, Carolina sentia e escrevia, ora 

visando apenas retratar seu dia, ora expondo angústias e indignações próprias de quem quer 

escancarar ao mundo as mazelas em que são obrigados a sobreviver, num tom poético de 

quem se quer escritora, não diarista.  

Sua escrevivência tem cor: amarelo-negro. Amarela, a cor da fome. Negra, a cor da 

pele. Protagonista de um cenário miserável, Carolina nos fez conhecer uma realidade ocultada 

pela literatura canônica da época. Dona de um contra-discurso e pertencente a um contra- 
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lugar, a autora dá à luz uma literatura totalmente oposta àquela aclamada pela Academia 

Brasileira de Letras e outras instâncias legitimadoras. Quarto de despejo é um diário 

testemunhal, gênero de pouco prestígio para a crítica literária em detrimento de romances, 

contos, poemas. Além disso, o testemunho parte da favela, local de vozes silenciadas. Não 

bastasse esse destaque, nos deparamos com uma autoria feminina e negra, que nos descreve as 

dificuldades de ser mulher, mãe de três filhos, solteira e única provedora do lar. É esse 

aspecto, envolto no todo de seu belíssimo testemunho, o foco deste artigo.  

 

O feminismo e a literatura de autoria afro-feminina 

 

Elaine Showalter (1985), em A literature of their own: British women novelists from 

Brontë to Lessing, investigou a trajetória da literatura feminina com o objetivo de descrevê-la 

e expor as marcas e as particularidades específicas de cada época. A teórica aponta que os 

grupos minoritários, em especial as mulheres, construíram uma espécie de subcultura, ou seja, 

uma tradição literária, dentro dos limites da ideologia patriarcal que regula a sociedade. Para 

Showalter, todas as subculturas percorrem três grandes fases: a feminina (de imitação e 

internalização dos valores e padrões vigentes), a feminista (de protesto contra os valores 

vigentes e em defesa dos direitos das minorias) e a fêmea (de autodescoberta, de busca pela 

identidade própria). É com Úrsula, romance de Maria Firmina dos Reis, que se inicia a fase 

feminina, segundo Elódia Xavier (1998) em Narrativas de autoria feminina na literatura 

brasileira: as marcas da trajetória, no Brasil.  

É necessário, porém, primeiramente, compreender que a diferenciação cultural é 

imprescindível para que a constatação de outras subjetividades seja possível, bem como novas 

literaturas e universos simbólicos. Dentro da proposta inicial do feminismo, por exemplo, é 

inegável a exclusão da mulher negra, as quais não se reconheciam naquelas reivindicações. 

Segundo a estudiosa Sueli Carneiro, em seu artigo “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher 

negra na américa latina a partir de uma perspectiva de gênero”: 

 

As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o 

discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim  
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como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão 

sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das mulheres negras. 

(CARNEIRO, s/d)  

 

O lugar ocupado pelas mulheres negras em nossa sociedade mostra os caminhos e as 

saídas buscados por elas para contornar as limitações a que eram – ou ainda são – submetidas. 

Essas estratégias contrariam os desígnios oficiais, pois mesclam culturas e identidades, são 

ditadas pelas circunstâncias do caos a que estão submetidas e têm como finalidade a 

resistência. A vivência dessas mulheres caracteriza um jogo duplo, segundo Tássia do 

Nascimento (2010), em Vozes afro-femininas: a construção de novos chãos simbólicos, em 

que se encontram: a ordem hegemônica (branca) e a ordem proveniente da demanda dos 

marginalizados (negra). Portanto, 

 

Falar da categoria mulher exige descartar qualquer ideia unificada sobre esta, 

considerando as especificidades históricas que determinam não um grupo 

homogêneo, mas uma categoria heterogênea derivada das diferentes culturas 

e formas de relacionamento com o real que servem de fundamento para a 

construção de identidades. (NASCIMENTO, 2010, p.56) 

 

Em Quarto de despejo, há um conjunto de mulheres condicionadas pelas 

vicissitudes da vida e que precisaram agir da forma como lhes era possível, a partir de outras 

referências. Carolina Maria de Jesus, como consequência do contra-lugar que ocupava, 

transitava nesse jogo duplo entre os comportamentos que são enxergados por ela como dignos 

de uma mulher diferente do meio em que vive (a tradição hegemônica) – “(...) Mesmo elas 

aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos.” (JESUS, 2007, p.16) – e as 

atitudes que eram necessárias diante da luta pela sobrevivência (a demanda dos 

marginalizados) – “Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. 

Parece que vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade.” (JESUS, 2007, 

p.81). Dominada pela mesma dicotomia, a autora retrata as mulheres da favela de modo 

bastante estigmatizado, como manda o discurso ideológico patriarcal, e se coloca como 

distinta de todas as aquelas “ráscoas da favela”, segundo ela. Neste caso, nota-se aspectos da 

fase feminina definida por Showalter (1985), pois se trata de uma imitação e internalização 

dos valores e padrões vigentes: 
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E a Leila insultou um jovem e ela espancou-a. Lhe jogou no solo e deu um 

ponta-pé no rosto. O ato é selvagem. Mas a Leila quando bebe irrita as 

pessoas. Ela já até apanhou do Chiclé um bom preto que reside aqui na 

favela. Ele não queria espancá-la. Mas ela desclassificou-se demais. (JESUS, 

2007, p.86)  

 

Nesse trecho, é nítido o atravessamento que Carolina sofre pela ideologia do 

patriarcal. Esses e outros pensamentos expostos pela autora mostram a internalização desses 

valores, ainda que não de todo reproduzidos. Carolina se vê, inclusive, obrigada a se afirmar 

mediante a comparação e subestimação de outras mulheres; caso contrário, como uma mulher 

solteira, mãe de três filhos, favelada e negra, ou seja, subversiva para a moral e os bons 

costumes pregados pela hegemonia branca e europeia, poderia obter algum prestígio daqueles 

que compõem a elite do país e para os quais, de fato, escrevia? Afinal, “Em um país onde o 

índice de analfabetismo é alto e, na época, o hábito da leitura era quase restrito aos 

intelectuais, as histórias precisavam ser „atraentes‟ para que essas experiências circulassem no 

país.” (FERREIRA, 2013, p.53).  

Carolina era naturalmente subversiva – segundo os moldes europeus – no que diz 

respeito à tradição familiar, aos serviços executados por ela, à própria escrita; e conservadora, 

na medida do possível, em relação à prostituição, ao sexo livre, a saciedade dos desejos da 

carne, etc. Essa ambivalência que percebemos em Carolina e que, portanto, não permite 

encaixá-la em uma das fases do feminismo, não é exclusividade sua. Essa versatilidade e, 

muitas vezes, contradição comportamental perpassa toda a comunidade de mulheres negras, 

as quais foram obrigadas a se adaptarem às condições em que foram inseridas. A identidade e 

a luta desse grupo de mulheres vão muito além do que o feminismo da década de 60 

conseguia enxergar, conforme afirma Sueli Carneiro: 

 

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou 

historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que 

mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um 

contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca 

reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como 

frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam 

durante séculos como escravas nas lavouras ou na ruas, como vendedoras, 

quituteiras, prostitutas... Mulheres que não entenderam nada quando as  
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feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! 

Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. 

(CARNEIRO, s/d) 

 

Carolina não está em busca de sua própria identidade como mulher, especificamente; 

mas, sim, de sua afirmação enquanto escritora competente e talentosa. Dona de um contra-

discurso de resistência, situado em um contra-lugar, seu poético diário testemunhal fere em 

magnitude a ordem pregada e vivida pelos vizinhos da casa de alvenaria, que “(...) olha os 

favelados com repugnância. Percebo seus olhares de ódio 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.” (JESUS, 2007, p. 56). O ato de escrever, vivido por Carolina quase que 

diariamente, é muito mais uma questão de sobrevivência (material e psíquica) do que de uma 

autodescoberta.  

Nesse sentido, é possível falar em uma escrevivência de resistência. Carolina, embora 

estereotipasse as mulheres da favela, denunciava a violência sofrida por elas (inclusive por ela 

própria) naquele meio hostil, sem digna proteção do Estado, sem o auxílio (ainda que 

possivelmente opressor) de um homem que colaborasse com o sustento familiar e sem os 

recursos básicos de sobrevivência. Os conflitos experimentados e relatados pela autora, 

portanto, nos escancaram vozes e vivências marginalizadas, silenciadas. As mulheres de 

Quarto de despejo ainda são as mesmas das favelas de hoje. 
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