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A data é uma homenagem ao dia do
nascimento de José de Alencar, um dos

principais escritores brasileiros.
 

Pensando em celebrá-la , neste mês os
nossos informativos culturais serão
dedicados a apresentar alguns dos

grandes clássicos da nossa literatura. 
 

Nesta primeira semana, o inquietante
relato literário e social de Carolina de

Jesus em :

Quarto de
despejo

 



“Há de existir alguém que lendo o que eu escrevo
dirá… isto é mentira! Mas, as misérias são reais”,
escreveu Carolina Maria de Jesus (1914 - 1977) em

seu livro de estreia. 
 

Mulher negra, mãe solo de três filhos e moradora
da extinta favela do Canindé, em São Paulo, a
autora trabalhava como catadora de material

reciclável e usava os cadernos que encontrava no
lixo para escrever os diários que viriam a se

tornar Quarto de despejo: diário de uma favelada.
 

A partir de relatos duros da sua própria realidade,
Carolina fala de questões de raça, classe e gênero

em um cenário de extrema pobreza, narrando
temas como violência doméstica e o

encarceramento da população negra. 
 

Publicado originalmente em 1960, o livro já vendeu
mais de 1 milhão de cópias e foi traduzido para

quatorze idiomas.
 

E aí, curtiu? Algumas bibliotecas do IFC possuem o
título em seus acervos. No retomo às atividades

presenciais você poderá retirar para empréstimo
domiciliar, ou solicitar o empréstimo entre as

bibliotecas. :)
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