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As Mulheres Suavemente Tocam seus Tambores  

 

Resumo: texto curatorial da exposição “Carolina em Nós” sobre a escritora Carolina Maria de 

Jesus desenvolvida no Museu Afro Brasil pelo bloco feminino Ilu Oba de Min. 
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O Museu Afro Brasil tem o prazer de acolher de braços abertos a iniciativa do bloco afro Ilú Obá 

de Min pela exposição “Carolina em Nós”, coroando a homenagem à escritora Carolina Maria de 

Jesus (1914-1977), iniciada neste carnaval e estendida ao longo do ano de 2015. Lado a lado, há 

10 anos, nasciam nesta cidade este Bloco e a própria biblioteca do Museu Afro Brasil. Numa 

cosmológica coincidência, a Biblioteca Carolina Maria de Jesus, desde sempre, também dirigida 

e conservada por mulheres, abraça e parabeniza o bloco Ilú Obá de Min por igualmente completar 

10 anos de existência, numa celebração conjuntamente vivida com suaves tambores, belas 

canções, arte e livros.   

“15 de julho de 1955 – 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 pra ela calçar...” 

Com essas palavras de desespero literal de uma mãe e de uma intelectual faminta, Carolina 

Maria de Jesus inaugura seu diário “O Quarto de Despejo”, publicado integralmente em 1960, 

com alguns trechos levados a público dois anos antes. Este livro seria vendido aos milhares. Dez 

mil apenas nos primeiros dias após o seu lançamento; depois de seis meses, ele havia alcançado 
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a marca histórica de noventa mil exemplares vendidos! Desbancara até mesmo o mestre Jorge 

Amado, o então escritor brasileiro mais lido dentro e fora do país.  

Todavia, 60 anos depois, quais “Carolinas” mostrar, apresentar, falar, cantar senão a Carolina 

paradoxal, cheia dos seus sucessos e fracassos? Que Carolina homenagear senão aquela mulher 

“brava”, em todas as ambiguidades do termo, envolvida em lágrimas e coragem, dramas e 

alegrias, ódio e esperança...? Carolina foi mãe-pai (pãe); escritora catadora de papel; a best seller 

que não completou a escola primária; foi a alienada social das mais politizadas; a desgraçada 

que se tornou mais famosa; a famosa mais continuamente forçada à desgraça.  

Carolina foi uma mulher negra; uma escritora negra; uma mãe negra. Enquanto a “Consciência 

de cor” não era ainda um mote ecoado na recentemente industrializada e teimosamente 

esbranquiçada cidade de São Paulo dos anos 50, essa era uma das verdades mais sonoras saídas 

dos livros atualíssimos de Carolina Maria de Jesus. Há palavras que ferem e há palavras que 

soam levemente aos ouvidos. Advindos da vontade de viver e do clamor das mulheres esses sons 

vibram como pulsam as favelas do século XXI e suas mães comoventes, com toda sua verdade e 

dor fundamentais: 

Pois a todo pobre foi dado o direito de sonhar... Calada eu não vou ficar! ‘Carolina Maria de 

Jesus - Sagrado Coração da Favela’ (Paula Pretta).   

As mulheres suavemente tocam seus tambores: a “Carolina em Nós” e as “Ilu Obá de Min” 

envolvem todas elas os sonhos profundamente mergulhados; em nós, Carolina Maria de Jesus, 

Museu Afro Brasil.                                         

 


