
Instituto Moreira Salles Paulista inaugura  
exposição sobre a vida, a obra e o legado  
da escritora CAROLINA MARIA DE JESUS
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A mostra, que estará em cartaz até 30 de janeiro de 2022, apresenta ao público facetas 
pouco conhecidas da trajetória da escritora, reforçando a importância do seu projeto 
literário e do seu legado como intérprete do Brasil. Fruto de uma pesquisa de quase 
dois anos, a seleção reúne aproximadamente 300 itens entre fotografias, manuscritos, 
vídeos e material documental. Traz ainda obras de cerca de 60 artistas que dialogam 
com a produção de Carolina

A exposição  "Carolina Maria de Jesus: um Brasil para 
os brasileiros" entrelaça diferentes linguagens e apre‐
senta a trajetória e a produção da escritora. A curadoria 
é do antropólogo Hélio Menezes e da historiadora 
Raquel Barreto; a assistência de curadoria, da histori‐
adora de arte Luciara Ribeiro. A mostra conta ainda 
com o trabalho de pesquisa da crítica literária e doutora 
em letras Fernanda Miranda. 
 
Dividida em 15 núcleos temáticos, a exposição ocupa 
o 8º e o 9º andares do Instituto, tendo obras presentes 
também no 5º andar, no térreo e na avenida Paulista. 
A mostra apresenta as reflexões de Carolina de Jesus 
(1914‐1977) ao longo de sua trajetória, da infância na 
cidade de Sacramento (MG), no contexto pós‐abolição 
da escravatura, passando por sua chegada à capital 
paulista, pelo lançamento e pela repercussão de seus 
livros, até o fim de sua vida, em Parelheiros (SP).  
 
A seleção curatorial evidencia como Carolina interpre‐
tou as contradições, a política e a desigualdade do 
Brasil de seu período. A exposição ressalta também a 

importância histórica da autora para pautas como o an‐
tirracismo, as lutas pelo letramento e pela moradia. 
 
O título da mostra — Um Brasil para os brasileiros — 
remete a dois cadernos originais de Carolina, desde 
2006 sob a guarda do IMS. Em 1975, os manuscritos 
foram entregues pela autora à pesquisadora Clélia Pisa, 
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que a entrevistou, juntamente com Maryvonne 
Lapouge, para o livro Brasileiras, publicado apenas na 
França. Após o falecimento de Carolina, os cadernos 
foram editados na França e publicados em livro, em 
1982, com o título Journal de Bitita. Em 1986, a obra 
foi traduzida diretamente do francês e lançada em por‐
tuguês como Diário de Bitita. 
 
Assim como boa parte da produção de Carolina, em seu 
processo de edição, o livro sofreu diversas alterações 
que desrespeitaram o texto da autora, a começar pela 
modificação do título original, Um Brasil para os 
brasileiros, frase atribuída ao político, jurista e escritor 
Ruy Barbosa (1849‐1923).  
 
Os manuscritos são o fio condutor da mostra, sendo  
exibidos logo na entrada. Na exposição, os textos de 
Carolina em sua própria letra aparecem em diversos 
formatos e percorrem toda o seu percurso literário. 
Abordam a história e a recepção de suas obras e 

mostram a amplitude e a complexidade de sua pro‐
dução, em grande parte presente em cadernos manus‐
critos ainda não publicados.  
 
Para além do Quarto de despejo (1960), obra pela qual 
ficou mais conhecida e em que relata seu cotidiano na 
favela do Canindé, São Paulo, a autora lançou em vida: 
Casa de alvenaria (1961), Pedaços da fome, cujo título 
original era A felizarda (1963), e Provérbios (1963). Após 
sua morte, foram publicados Diário de Bitita (1986) e 
outras edições independentes reunindo textos seus. 
Em sua trajetória, Carolina escreveu ainda poemas, 
crônicas, peças de teatro e letras de música, a maioria 
também ainda inédita. 
 
Ao longo da mostra, o público também encontra fo‐
tografias pouco conhecidas da artista. Há imagens em 
que a autora aparece sorrindo, usando roupas ele‐
gantes, como sobretudos e colares de pérolas, com o 
cabelo à mostra, de forma altiva. O conjunto traz, por 
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exemplo, um registro de Carolina no aeroporto, em 
1961, antes de embarcar para o lançamento de 
Quarto de despejo no Uruguai. Em outras fotos, ela 
aparece em um programa de televisão com os fi‐
lhos, (1962), ou, ainda, em 1963, utilizando um 
vestido que confeccionou especialmente para o Car‐
naval daquele ano. 
 
Ao reunir essas fotografias, a exposição procura apre‐
sentar uma nova visualidade da autora, em con‐
traponto às imagens mais difundidas, que a retratam 
quase sempre de modo perfilado, cabelos cobertos 
por um lenço, com uma expressão por vezes séria e 
cabisbaixa, que acabou se tornando um símbolo as‐
sociado à escritora. 
 
Com o objetivo de ampliar essa narrativa visual, a 
equipe de curadoria convidou o artista Antonio Obá 
para conceber um novo retrato de Carolina, intitulado 
Meada, um dos principais destaques da exposição. 
Além de Obá, participam da exposição outros artistas, 
tanto com obras comissionadas quanto selecionadas. 
Os trabalhos estão distribuídos por todos os núcleos 
expositivos, tecendo diálogos poéticos com os docu‐
mentos e as imagens exibidos. 
 
A seleção inclui desde artistas que viveram no mesmo 
período de Carolina e tiveram trajetórias próximas à 
sua, como Heitor dos Prazeres (1898‐1966), Maria Au‐
xiliadora (1935‐1974) e Madalena dos Santos Reinbolt 
(1919‐1977), até nomes contemporâneos, como Ayr‐
son Heráclito, Dalton Paula, Eustáquio Neves, Paulo 
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Nazareth, Rosana Paulino, Silvana Mendes, Sonia 
Gomes e o coletivo Encruzilhada, entre outros. 
 
Na Avenida Paulista, próximo à entrada da sede do IMS, 
por exemplo, encontra‐se a escultura Uma palavra que 
não seja esperar (2018), de Flávio Cerqueira. Tendo o 
bronze como matéria‐prima, a obra representa uma 
menina carregando uma pilha de livros em sua cabeça. 
Em diálogo, numa pilastra no térreo do IMS, há um 
poema de Carolina, "Quando eu morrer", reproduzido 
do original, na letra da autora.  
 
Outro assunto recorrente na produção de Carolina é a 
maternidade. A artista foi mãe solo de três filhos. Suas 
reflexões sobre a questão — expressas em frases como 
"Dia do papai. Um dia sem graça", presente em Quarto 
de despejo — reverberam nas discussões de hoje. A 
mostra apresenta um núcleo dedicado ao tema, com 
registros de Carolina com seus filhos, incluindo três 
fotos raras, que pertenciam à própria autora. 
 
Além de sua obra literária, Carolina compunha canções, 
cantava, tocava violão e costurava. Essa faceta da 
artista, ainda pouco conhecida, está retratada no 9º 
andar. Em 1961, por exemplo, um ano após lançar 
Quarto de despejo, a escritora gravou o disco homô‐
nimo, com músicas de sua autoria. Composto por 12 
faixas, o raro LP, que pertence ao Acervo José Ramos 
Tinhorão, sob a guarda do IMS, é exibido na exposição. 
 
A mostra aborda ainda as experimentações de Ca‐
rolina com tecido, material que está na base das cri‐

ações de artistas como Rainha Favelada, que apresenta 
uma obra comissionada para a exposição, e Arthur 
Bispo do Rosário. 
 
A exposição termina com vídeos e trabalhos que re‐
forçam o impacto da obra da artista na atualidade. 
"Carolina tornou‐se um símbolo de resistência para os 
movimentos negros contemporâneos, referência para 
vertentes do feminismo negro, para a literatura de au‐
toria negra e periférica. Um ícone de um Brasil insub‐
misso, que colocou em cheque um projeto de 
modernidade excludente, que era moldado quando a 
autora lançou seu primeiro livro", afirma a curadoria. 
 

Mais informações em  
https://ims.com.br/unidade/sao‐paulo/ 
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