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Resenha para o 1º Número da Revista Afro B (2 de 6) 

Diário de Bitita 

 

 

 

Resumo: Resenha do livro “Diário de Bitita” de Carolina Maria de Jesus. O livro discorre, em 

forma de prosa, sobre as memórias de infância da escritora negra Carolina Maria de Jesus. A 

Revista Afro B, do Museu Afro Brasil foi editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, com 

o total de 4 números. Ela fazia parte de um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da 

cultura e teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial 

para os grupos que desenvolviam atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 
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Carolina Maria de Jesus foi o nome escolhido para a Biblioteca do Museu Afro Brasil, 

inaugurada em 13 de maio de 2005. Trata-se de uma homenagem à catadora de papel que viveu 

na favela do Canindé (SP) e que se tornou escritora após a publicação, em 1960, do livro Quarto 

de Despejo: diário de uma favelada.  

Diário de Bitita (apelido de infância de Carolina) é um manuscrito de Carolina entregue a duas 

jornalistas francesas. Apesar do título, o livro não é escrito em forma de diário (contendo datas, 

tal como observado em Quarto de Despejo), pois está dividido em capítulos redigidos em prosa 

que compreendem o período de 1914 – ano em que nasceu na cidade Sacramento (MG) – e 1937, 



 

ano de sua migração para São Paulo. Nele, ela relata sua infância, adolescência e maturidade. 

Trata-se de um “libelo contra a opressão”, das memórias de uma mulher negra e trabalhadora, 

“vítima constante do preconceito”. Esta reedição contém fotografias de Carolina Maria de Jesus 

e notas ilustradas sobre o primeiro lançamento do livro no Brasil e na França. A biblioteca do 

Museu Afro Brasil tem outros títulos publicados pela autora, entre os quais o já citado best-

seller Quarto de Despejo (traduzido em treze idiomas), Pedaços da Fome e as obras póstumas 

Antologia pessoal e Meu Estranho diário, ambas organizadas pelos historiadores José Carlos 

Sebe Bom Meihi (USP) e Robert M. Levine (Universidade de Miami, Flórida, EUA).    
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