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“(…) uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, 
um espaço próprio, se quiser escrever ficção.”

“A ficção precisa se ater aos fatos, e quanto mais
verdadeiros os fatos, melhor a ficção – é o que dizem. 

Ponderei sobre a razão de a senhora Seton não ter tido 
dinheiro para nos legar; e sobre os efeitos que a pobreza 

tem na mente; e sobre os efeitos que a riqueza tem na 
mente;”

“quem pode medir a fúria e a violência do coração de um poeta

quando preso e emaranhado em um corpo de mulher?”

“A liberdade intelectual depende de coisas materiais.”



Carolina Maria de Jesus (1914-1977)

“Odiava os políticos e os 
patrões, porque o meu 
sonho era escrever e o 

pobre não pode ter ideal 
nobre. Eu sabia que ia 

angariar inimigos, porque 
ninguém está habituado a 

esse tipo de literatura. 
Seja o que Deus quiser. Eu 

escrevi a realidade.”
~Jesus

“Não digam que fui 
rebotalho,

que vivi à margem da 
vida.

Digam que eu procurava 
trabalho,

mas fui sempre preterida.
Digam ao povo brasileiro
que meu sonho era ser 

escritora,
mas eu não tinha dinheiro
para pagar uma editora.”

~Jesus
“E que fazer este trabalho, 

mesmo na pobreza e na
escuridão, vale a pena.”

~Woolf 



QUARTO DE DESPEJO: DIÁRIO DE UMA FAVELADA

“…um bom jantar é de suma importância para uma boa conversa. Não se 
pode pensar direito, amar direito, dormir direito quando não se jantou 
direito.”
~Woolf

Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos 
para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos 
desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos 
no lixo, lavei e remendei para ela calçar.
Carolina Maria de Jesus

Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, 
os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo 

debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de 
uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos.



Charlotte Bronte “...se ela tivesse, de alguma forma, acesso a

mais conhecimento sobre o mundo movimentado e sobre

cidades e lugares cheios de vida, mais experiência prática,

comunicação com seus pares e conhecimento de diversas

personalidades.”

Ela sabia melhor do que ninguém que sua genialidade seria

enormemente beneficiada se não tivesse sido desperdiçada em

visões solitárias de campos distantes; se lhe tivessem concedido

experiência, comunicação e viagens. Mas isso não lhe foi

concedido; foi contido [...]

~Woolf



“Tenho dito e gosto de 
afirmar que a minha história é 
uma história perigosa, como é 

a história de quem sai das 
classes populares, de uma 

subalternidade, e consegue 
galgar outros espaços.”

“A voz de minha bisavó
ecoou criança

nos porões do navio.
Ecoou lamentos

de uma infância perdida.
A voz de minha avó
ecoou obediência

aos brancos-donos de tudo.
A voz de minha mãe

ecoou baixinho revolta
no fundo das cozinhas alheias

debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos

pelo caminho empoeirado
rumo à favela.

A minha voz ainda
ecoa versos perplexos

com rimas de sangue e fome.
Na voz de minha filha

se fará ouvir a ressonância
O eco da vida-liberdade.”

Mª da Conceição Evaristo Brito 

“Minha escrita é 
contaminada pela condição 

de mulher negra.”

Em 1994, na minha dissertação de mestrado, fiz um jogo 
de palavras entre escrever, viver, escrever-se vendo e 
escrever vendo-se e aí surgiu a palavra escreviver. Mais 
tarde comecei a usar escrevivência.

Escrevivência!



OLHOS D’ÁGUA

• Composto por 15 contos 
• Social
• Político
• Emocional 

“Porque nós, mulheres, pensamos através de nossa mãe.”

~Woolf

E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude 
contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi?

Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas, eram tantas lágrimas, 
que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face? E 
só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. 
Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe 

era cor de olhos d’água.



“e a poetisa morta que foi a irmã de Shakespeare assumirá o corpo 
que com tanta frequência deitou por terra. Extraindo sua vida das 
vidas das desconhecidas que foram suas precursoras, como antes 

fez seu irmão.”

- Virginia Woolf

“Em Aprendendo com o outsider within: a significação sociológica do 
pensamento feminista negro, Patricia Hill Collins fala da importância 

das mulheres negras fazerem um uso criativo do lugar de marginalidade 
que ocupam na sociedade a fim de desenvolverem teorias e 

pensamentos que reflitam diferentes olhares e perspectivas.” ~(Djamila
Ribeiro, O Que é Lugar de Fala p. 27) – a importância da voz feminina 

periférica na literatura

“Carolina simboliza muito o esforço e a maneira como as classes populares se 
apropriam da língua portuguesa, do livro, da escrita. A coragem dela de se 

pronunciar como escritora deixa um vestígio, uma herança do tempo em que 
populações que não eram consideradas cultas já produziam uma escrita, 

produziam sua poesia, e assim adquiriam esse poder de ter uma voz mais ativa”
~Conceição Evaristo
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