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Resumo 

Assiste-se, nos últimos anos, um interesse cada vez 

maior em Carolina Maria de Jesus e em sua produção 

literária. Em contrapartida a este interesse, durante 

décadas a escritora permaneceu esquecida dentro das 

discussões acerca da literatura brasileira. Partindo desta 

problemática, esta pesquisa alinha-se com as questões 

postas por Hans Robert Jauss e sua teoria de recepção, 

na tentativa de compreender os significados atribuídos à 

obra no momento de sua publicação, na década de 

1960. Vistos sob a ótica da análise do discurso, tenta-se 

esquadrinhar e problematizar estes artigos escritos pela 

crítica literária, propagados nos jornais de época. Estes 

espaços de publicação, entendidos como importantes 

locais de difusão da cena literária brasileira, enquadram 

obra e autora em determinados espaços, bem como 

fornecem modos de leitura para o público leitor.  

Introdução  

Nascida em Sacramento, interior de Minas Gerais, 
Carolina Maria de Jesus (1913 – 1976) é uma das mais 
emblemáticas escritoras brasileiras. Apesar de sua curta 
presença no cenário literário, Quarto de Despejo, sua 
primeira obra publicada, em 1960, tornou-se um sucesso 
na época de lançamento, ultrapassando as vendas de 
Jorge Amado, sendo traduzida em mais de 14 línguas. 
Em uma São Paulo que, nas vias de industrialização e 
de modernização, enriquecia, a presença da escritora 
demonstra uma sociedade que, ao longo dos anos, 
longe de tornar-se igualitária, relegou, para parte da 
população, a fome e o esquecimento. Ora visto como 
documento social, ora visto como forma de resistência, a 
literatura de Carolina relata o seu cotidiano na favela do 
Canindé e as relações que permeavam a sociedade 
paulistana daquele momento. Uma vez que presente no 
cenário literário, nos meses subsequentes a publicação, 
a crítica se debruça sobre a obra e, através de artigos de 
jornais locais, debatem e introduzem a literatura de 
Carolina para novos leitores, atentos ao cenário cultural 
e literário. 

Material e Métodos 

O material utilizado como fonte consiste em artigos de 

jornais da época, com periodização entre 1959 e 

meados de 1970, disponíveis na Hemeroteca Digital. 

Dentre os jornais analisados estão artigos publicados no 

Correio da Manhã, Jornal do Brasil, o Diário da Noite e O 

Cruzeiro. A seleção de artigos se deu entre aqueles que 

se propuseram a discutir sobre a escritora e sua obra. 

Compreendendo o espaço de onde falam, buscou-se, no 

contexto histórico e cultural, analisar os ditos e os não-

ditos e as apropriações que a obra recebeu.   

Resultados e Discussão 

A partir das discussões vistas no processo de 

desenvolvimento do projeto, se tornou possível afirmar 

que a literatura de Carolina de Jesus rompe com um 

horizonte de expectativas, afastando-se das produções 

literárias na época de seu lançamento. Uma literatura 

escrita por uma mulher negra, moradora da favela que 

toma para si o papel da escrita, naquele momento, era 

algo novo. Contudo, dentre aqueles, em sua maioria, 

que escreveram sobre Quarto de Despejo (1960) nos 

jornais, ao mesmo tempo em que se ressaltam o 

carácter original da obra, caracterizando-a enquanto um 

importante documento social sobre a população marginal 

e sobre  as favelas, negam o carácter literário da obra, 

seja por ser escrito em formato de diário ou por questões 

estéticas e gramaticais.  

Conclusão  

Atentar-se para uma literatura que não faz parte do 

cânone literário, a nosso ver, possibilita perceber as 

tensões que permeiam a inserção nestes espaços de 

poder, como o cânone literário, que vão muito além, 

acredita-se, de questões meramente textuais. Os 

estudos de recepção, ao compreender também o crítico 

literário como um leitor, possibilita situá-lo historicamente 

e, na medida do possível, compreender que, por trás de 

suas formulações, operam uma série de símbolos 

sociais e culturais; e que , longe de serem objetivos e 

metodológicos, também são movidos pela subjetividade 

e influenciados pelo seu tempo.  
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