




Manuscritos inacabados: folhas esparsas 
em narrativas de gênese ou experimentos de uma obra

*Raffaella Andrea Fernandez

A linguagem só tem valor quando se trata de nominações es-
tranhas. Digo estranhas para voces mas não para nos esquecer 

os dissabores é o nosso dever, pois, nos consideramos isto 
como uma estrada em que viajamos e se estamos chegando no 
local designado, não vejo motivo para lembrar e comentar no 

trecho da estrada ruim.
Carolina Maria de Jesus

A maior grandeza do homem é sua incompletude. 
Manoel de Barros

A obra de Carolina de Jesus Maria de Jesus não nos permite retratá-la, 

cartografar toda a sua obra resulta num movimento panorâmico, que pode não incluir 

deve basicamente devido a dois fatores. Em primeiro lugar, à sua imensa e variada 

produção que, de um modo suis generis, desvela quem foi Carolina de Jesus: diaris-
ta, memorialista, poeta, prosadora, dramaturga, crítica, cronista, compositora, artista 

plástica. Tudo isto a seu modo, i.e., de modo desconectado, fragmentado, desorde-
nado, retratando os retalhos de uma produção artística que conformam o processo 

criativo de sua poética de resíduos. Em segundo lugar, esses percalços proveem do 

fato de todas essas criações estarem intimamente relacionadas entre si, ainda que de 

as fronteiras das várias modalidades de arte que buscou produzir.

É necessário entender a sua obra como um conjunto de criações 
variadas, necessariamente interligadas por um forte denominador comum: o seu 

caráter “andarilho”, fragmentando e improvisando sua produção quase a-estética, 
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e sobretudo agramatical, de modo a revelar uma linguagem “oculta” da língua 

e histórico, já que produz, em meados do Séc. XX, uma obra dissonante com a 

produção em voga. Quero dizer, enquanto os modernistas brasileiros procuravam 

retratar a genuína cultura e arte brasileira ou “tupiniquim”41, Carolina de Jesus ten-
tava dialogar com a arte que dominava o Séc. XIX, com o passadismo beletrista 

dos românticos e dos parnasianos, permeado pelos padrões estéticos europeus. En-
tretanto, é interessante notar como esse movimento coloca a poética de resíduos 

-

gem classista a partir de sua agramaticalidade, a autora cria, de maneira orgânica, 
justamente o caminho que os modernistas brasileiros almejavam. A saber, a pere-

42.A partir de seus 

Jesus chega à primazia de uma forma que nos faz recordar diferentes recursos es-
téticos que dialogaram com o dadaísmo, como as bricolagens da técnica Cut-up43 

Merz, as assemblages de Bispo do Rosário. Artistas que inventaram suas obras não 

Sob o pano de fundo do populismo brasileiro, alavancado pelo projeto 
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resíduos que, grosso modo, responde a essa problemática social. Em suas narrativas 
fraturadas podemos encontrar sobreposições de discursos retirados de jornais, de vo-

zes que escutava nos bondes, nas ruas “salas de estar” da cidade, nos becos “quarto 

“na bolsa de elástico onde cabe tudo”, como dizia a autora, porque tudo era passível 

de leitura e de aproveitamento na escrita.

Os materiais discursivos reutilizados pela catadora de palavras (de deje-
tos isolados) são irrelevantes, pois o essencial é a forma, ou a deformidade, em como 

reconstruía e fazia novos usos, reapresentando a linguagem de um modo inaudito, 

fazendo rizoma com o mundo que a cercava, permitindo ao seu leitor vivenciar os 
resíduos de maneira proveitosa, através de uma obra marcada pelo devir-fome, mas a 

fome para além do alimento essencial ao corpo. A fome em Carolina de Jesus estava 

gramaticalidade irracional e a aleatoriedade guiavam o objetivo de chegar a um re-

-

crevia” era a questão política, pois Carolina de Jesus nunca se cansou de criticar os 
partidos políticos e/ou movimentos sociais que tentavam cooptá-la, sobretudo o mo-

Augusto de Medeiros da Silva intitulado A descoberta do insólito: literatura negra 
e literatura periférica no Brasil (1960-2000) (SILVA, 2013).

pensamento esquerdista ou populista em voga na época. No entanto, sua literatura 

não estava engajada, no sentido restrito do termo. A autora distanciava-se de reivin-
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Sua arte era politizada em sentido amplo, uma vez que, por meio de seus diários e de 

suas narrativas memorialistas, defendia o direito à integralidade do homem, inclusi-
ve o direito de pertencer e adequar-se ao sistema da ordem capitalista que arrastava e 

Essas ambiguidades do pensamento da autora foram mal interpretadas. 

momento a ser interditada no estrangeiro pelo tirano Salazar, o “Nero de Portugal”.

A recepção da obra de Carolina de Jesus, bem como de toda a arte pro-

por conta do regime pós-nazistas, logo após a Segunda Grande Guerra. Carolina foi 

da favela, a falta de possibilidade de publicação, as várias mudanças, dentre tantos 
outros fatores, contribuíram para que muitos manuscritos se perdessem ao longo dos 

anos. Foram necessárias décadas para que a sua obra fosse reencontrada, e que seus 

manuscritos fossem organizados, publicados e voltassem, assim, ao convívio dos es-

e guardados em local inapropriado).

A obra de Carolina de Jesus não se limita a relativizar as ideias domi-
nantes, mas as coloca em cheque, oferecendo uma leitura que desestabiliza a estrutu-

-

escrita tanto é política quanto é de crítica social à classe dos “predominadores” que 
nada fazem para transformar as péssimas condições de vida dos “desfavorecidos”. 

ato este que representa “profanação” da arte da classe burguesa letrada, a mesma 

classe que atacou severamente Carolina de Jesus, logo depois de passado o boom 

de seu best seller Quarto de Despejo: diário de uma favelada
temperamental e demente.
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a relação entre o marginal e o contemporâneo. Segundo ele, o estatuto do contem-
porâneo é o anacrônico, pois implicaria ao mesmo tempo presença e afastamento. 

De modo que, para ser contemporâneo, não basta que alguém habite seu tempo: é 

do contemporâneo é ser capaz de captar aquilo que, sendo marginal, se coloca no 

centro da discussão. Por conseguinte, o marginal é um sujeito e/ou um discurso que 
está situado, em geral, em questões sócio históricas, às margens da acessibilidade 

aos bens econômicos, políticos, culturais, mas que delimita simbolicamente esse 

território com o muro da criticidade.

Sua literatura, portanto, se faz num continuum de criação no limite da 

fronteira do palpável, apresentando em sua materialidade residual vários tipos de 

nessa literatura restos e cacos da linguagem cotidiana, da linguagem da propaganda, 

-
ditos como podemos ler nos seguintes fac-símiles e suas respectivas transcrições:

Datiloscrito e transcrição da narrativa “O canto triste”

BN, Miscelânea 2-“O canto triste”-Documentos esparsos e datilografados–contos-DSC-432
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Transcrição de “O canto triste”

Datiloscrito de narrativa sem título

BN, Miscelânea 2-S/N-Documentos esparsos e datilografados-contos-DSC-433
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Transcrição de Texto sem título

entre Carolina de Jesus e Manoel de Barros no que concerne ao modo de realização 
da metáfora do homem/natureza. A poética de Manoel de Barros está tecida por elos 

que apresenta uma forma distinta de pensar a palavra e as situações resultantes da união 
das palavras. Algo que está além das palavras e só pode ser descoberto pelos sentidos 

tipo de devir-natureza do homem como nos lembra sua personagem-pessoa Bernardo44, 

poeta que “a maior riqueza do homem é sua incompletude”45.

-
- Bernardo é quase árvore./Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe./E vêm pousar 

em seu ombro. /Seu olho renova as tardes./Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho:/um 
abridor de amanhecer/um prego que farfalha/um encolhedor de rios – e um esticador de horizontes./

-
cada). Bernardo desregula a natureza: /Seu olho aumenta o poente./(Pode um homem enriquecer a 
natureza com a sua incompletude?)

- Retrato de Artista enquanto Coisa/ A maior riqueza do homem é a sua incompletude./Nesse ponto 
sou abastado./Palavras que me aceitam como sou – eu não aceito./Não aguento ser apenas um sujeito 
que abre portas,/que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai 
lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc. /Perdoai./Mas eu preciso ser outros./Eu preciso renovar 
o homem usando borboletas
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retrata um universo de dor cujo sentido de justiça recai sobre a lei divina, pois seu 

-

Várias narrativas com características de histórias infantis, sempre com elementos 
grotescos, satíricos, irônicos, anunciando o que, mais tarde, desembocaria num en-
sinamento moral, assim como nos provérbios que escrevia. Como vemos, não há 

mais envolventes e abertos para um novo posicionamento de leitura, seja pela curio-
sidade, seja pelas subversões estéticas, pela atualidade das questões das discussões 
que posicionam essa voz escrita diante de uma avalanche de possibilidades.

compartilha a mesma concepção de poesia que Manoel de Barros, pois para ambos 
ela é o canal para se chegar à época primitiva da criação na qual são “os pássaros que 

capazes desse retorno ao devir-homem da natureza. Diz Manoel de Barros: “Agora 
só espero a despalavra: a palavra nascida para o canto — desde os pássaros./ A pa-
lavra sem pronúncia, ágrafa.”46. E na despalavra de Barros ou na agramaticalidade 

ao acaso, dos seres ignotos que ambos recriam e se permitem “transfazer o mundo”.

Carolina de Jesus e Manoel de Barros compartilham um mesmo olhar 
-

tender o porque da vida”. No poema a seguir, o poeta encontra na criança este olhar 

“palavras estranhas”.
No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá 
onde a criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar não 
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funciona para cor, mas para som.
Então se a criança muda a função de um 
verbo, ele delira.
E pois.
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz 
de fazer nascimentos — 
O verbo tem que pegar delírio.47

E, além disso, em entrevista48, ele declara como pratica seu modus 
criativo:

Gosto de coisas que começam assim: “Antigamente, o tatu era 
gente e namorou a mulher de outro homem”. Está no livro “Vozes da Origem”, 

-
rios irracionais. Não uso computador para escrever. Sou metido. Sempre acho 
que na ponta de meu lápis tem um nascimento.
Assim, o que temos de especial na literatura de Carolina de Jesus é sua 

multifacetada inventividade, que se vale de restos e das coisas “menores”, como 
também propõe Manuel de Barros em sua poética do chão. A singularidade da es-
crita de Carolina de Jesus não poderia estar limitada por estilos, nem mesmo pelos 

de incertezas e fraturas. É com a voz que emerge das ruínas, celebrada por Benja-
min (1975), que grita, sussurra, murmura, uiva, gorjeia e cria linguagens que cau-
sam estranhamentos. Ao mesmo tempo em que desenvolvia sua própria abordagem 
desconstrutivista de escrita literária, a escrita das margens na qual o oprimido fala 

pequeno e insalubre barraco, de onde ela “escutava valsas vienenses” enquanto “as 
mulheres da favela apanhavam como tambor”. Trabalhava, paralelamente, em suas 
fantasias carnavalescas, composições de marchas de carnavais, romances, peças de 
teatro inspiradas nos dramas que escutava nas radionovelas dos idos de 1950. Che-

-
nham a realizar alguma releitura de Quarto de despejo (1960).

que são referenciados ao longo de seus manuscritos, já que a autora sentia neces-
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aventurou por técnicas, em várias concepções de métodos, pois em sua escrita estava 
em constante pesquisa, revolta, sublimação e euforia.

disperso espólio de Carolina de Jesus estão inacabadas, são cadeias de frases sem 
concatenação semântica lógica, aglomerados de verbos inventados e palavras desco-

esculturas de Bispo do Rosário, os “badaróss” de Cícero Rodrigues e aos escritos de 

introdução de um elemento que sugere outros sentidos, que remete a outra cadeia ló-
gica nas livres associações que ela pratica nas frases. Nestes casos, a associação de 

relativiza-o, ou até o invalida por completo, confundindo o leitor como no trecho que 

no escrinio. O convencionamento de ter galgado, turba-lhe a mente (JESUS apud 
PERPÉTUA, 2014, p.149).

caso da dicção dos escritores românticos re-apropriados por Carolina de Jesus. 
Essas palavras aparecem interligadas, referindo-se senão a si própria, na melhor das 
hipóteses, em nível sonoro ou rítmico, na ânsia de atingir sua poeticidade, que nos 
chega com elementos suprassegmentais sem referencial verbal.

As letras maiúsculas e minúsculas são utilizadas de maneira aleatória, 
a acentuação das palavras funciona como um sistema de notação, para demarcar 
crescendo/diminuendos de acordo com a oralidade (mineira, nordestina, cigana, por-
tuguesa, espanhola, africana, etc.) que ela quer pontuar. As personagens de pequenas 
histórias migram para grandes histórias e se transformam de acordo com as novas 
tramas. Mediante sua evidente condição de incerteza, podemos supor que os cader-
nos pertencentes ao momento em que sobrevivia na favela não obedecem a nenhuma 

-
ganização linear de frases na página. A autora utilizava cada espaço livre que restava 
dos cadernos de contas de entrada e saída de mercadorias utilizado em fábricas ou 

A linguagem e os recursos da propaganda, quer dizer, dos jornais, radio-
novelas e outdoors permitiriam que Carolina de Jesus ganhasse a vida como publici-
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-
cesso de criação. Nesse sentido, concordamos com Perpétua (2014) na observação 
sobre os manuscritos que deram origem a Quarto de despejo, ao concluir que estes 

redigidos após o contato com Audálio Dantas, pois diante da possibilidade de publi-

criação literária.

O projeto também se revela nas marginálias nas quais, em alguns ca-
-

leitura. Outro indício de auto intervenção é comum quando estava ilegível o traçado 
das palavras, devido a tinta da caneta estar desbotada ou o traço do lápis que havia 

outra caneta. Parece que esses cadernos mais fragilizados, reescritos acima da pró-
pria letra, com diversas cores de canetas e lápis, que além das marcas de sujeira ainda 

ainda vivia em seu barraco.

Outro rastro dessa hipótese é a linguagem, que apresenta mais desvios 

cadernos comprados após o sucesso editorial de seu best seller
-

No entanto, são inevitáveis as implicações que o processo labiríntico 
da escrita de Carolina de Jesus envolve, pois ela começava a escrever num caderno, 
interrompe, para continuar em outro, retornando depois para o anterior, mesmo não 
numerando sequencialmente o local já escrito. De modo que cabe ao geneticista reu-

Dr. Silvio, disperso em nove cadernos, alguns quase esfarelados devido à fragilidade 
do material. Sem falar nos romances inacabados ou fragmentados como Rita, Dr. 
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Fausto e Maria Luísa.

-
bados podemos dizer que resta uma espécie de partitura totalmente aberta, passível 
de várias interpretações e reinvenções. Como vemos, o espólio Carolina Maria de 
Jesus revela-se como um tesouro a ser desenterrado, podendo nos oferecer muito de 
sua invenção a ser publicada, possibilitando assim uma porta de acesso a processos 
criativos de um lado menos conhecido da própria história da literatura brasileira.
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Documentos esparsos e datilografados- contos- DSC-432 e 433« Miscelânea II » - 
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