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Resumo 

Este artigo apresenta a obra Quarto de Despejo – 
diário de uma favelada, de Carolina Maria de 
Jesus, e propõe uma análise a cerca das 
variantes linguísticas utilizadas pela autora, assim 
como o preconceito que circunda os falantes das 
variantes não-padrão e menos prestigiadas. Para 
o embasamento geral, foi usada a teoria da 
sociolinguística e seus respectivos representantes 
de maior renome. 

Introdução 

Carolina Maria de Jesus saiu da já extinta favela 
do Canindé para lançar um dos diários de maior 
sucesso do mercado editorial brasileiro, Quarto 
de despejo – diário de uma favelada. O livro se 
tornou um best-seller logo na primeira semana de 
lançamento e havia alguns motivos para este 
sucesso imediato. Primeiro, porque a autora era a 
mais improvável de todas: uma mulher, negra, 
moradora da favela e que coletava recicláveis 
para tirar o sustento cotidiano. E segundo, pois a 
obra teve um tratamento editorial peculiar: não 
fizeram uma alteração se quer para corrigir os 
desvios gramaticais cometidos pela autora, o livro 
foi publicado contendo todas as variantes 
utilizadas por Carolina quando o escreveu. 
Portanto, é devido a esses fatores que a obra da 
autora teve tanto sucesso imediato, porém, logo 
caiu no esquecimento porque Carolina não 
pertencia às classes de prestígio e, muito menos, 
conseguia agradar a mídia. 
Partindo desse tratamento específico pela parte 
do editor da obra, nós podemos ter acesso às 
variantes usadas pela autora na época e, dessa 
forma, desenvolver um estudo sociolinguístico de 
análise dessas variantes, por exemplo, 
observando se as variações contidas no diário 
são de prestígio ou estigmatizadas pela 
sociedade; se pertencem à norma padrão da 
língua ou não; a questão do preconceito 
linguístico, como ele se configura e sua relação 
com os outros preconceitos já sofridos pelas 
pessoas que ocupam as mesmas posições que a 
autora em sociedade (racial e social); são esses 
fatores que este artigo focaliza discutir. 

 

Objetivos 

Primeiramente, esta pesquisa pretende analisar a 
obra Quarto de despejo: diário de uma favelada, 
de Carolina Maria de Jesus, a partir do viés 
sociolinguístico, a fim de verificar de que maneira 
a linguagem utilizada pela autora reforça um 
preconceito social, o que se caracteriza como um 
preconceito linguístico. Além disso, este estudo 
também busca levantar questões sobre a 
representatividade do cidadão de baixa renda na 
literatura brasileira, a partir da obra de uma figura 
marginalizada publicada fora da norma padrão da 
Língua Portuguesa. 

Materiais e Métodos  

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma 
divisão em três partes: a pesquisa do contexto 
histórico da vida e das publicações da autora; 
uma introdução ao embasamento teórico utilizado 
e a análise das variantes presentes no diário. 
A pesquisa do contexto histórico, nesse caso em 
específico, faz-se necessária devido à obra ser 
um diário da vida pessoal da autora, portanto o 
contexto e obra se tornam quase indissociáveis. 
Para essa parte do trabalho, foi utilizado 
principalmente o livro Cinderela Negra: a saga de 
Carolina Maria de Jesus, de José Carlos Sebe 
Bom Meihy e Robert Levine, principais 
pesquisadores da vida e obra da autora. Também 
foram utilizadas algumas teses e dissertações. 
Para a segunda parte do trabalho, o 
embasamento teórico sociolinguístico se deu pela 
leitura e fichamento dos principais teóricos 
representantes dessa linha de pesquisa no Brasil, 
os livros A pesquisa sociolinguística, de Fernando 
Tarallo; Introdução a sociolinguística: o 
tratamento da variação, de Maria Cecilia Mollica e 
Maria Luiza Braga, e, por fim, Preconceito 
Linguístico, de Marcos Bagno. 
A terceira e última parte do trabalho se deu no 
desenvolvimento da análise da obra Quarto de 
despejo – diário de uma favelada, de Carolina 
Maria de Jesus, explicando a possibilidade das 
variantes em uma obra escrita devido ao gênero 
diário escolhido pela autora; as variantes 
apresentadas, assim como as classes as quais 
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elas pertencem em relação à norma padrão; se 
estas variantes são de prestígio ou se são 
estigmatizadas; e questões sobre a 
representatividade do pobre na literatura 
brasileira. 
Toda a pesquisa foi feita por meio da leitura e 
fichamento das obras citadas acima, devidamente 
citadas nas referências finais desse artigo. 

Resultados e Discussão 

Para iniciar as discussões propostas, alguns 
conceitos elementares da sociolinguística 
precisam ser esclarecidos. O objeto de estudo 
dessa linha de teoria são as variantes da língua, 
como determina a autora Maria Cecilia Mollica, 
importante linguista da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ): “A Sociolinguística 
considera em especial como objeto de estudo 
exatamente a variação, estendendo-a como um 
princípio geral e universal, passível de ser 
descrita e analisada cientificamente. Ela parte do 
pressuposto de que as alternâncias de uso são 
influenciadas por fatores estruturais e sociais.” 
(MOLLICA, 2003, p. 10). 
Sendo o objeto de estudo sociolinguístico, 
precisamos conceituar, portanto, o que é essa 
variação que os falantes fazem com a língua. 
Quando se fala em variação da língua, refere-se 
às mudanças que esta pode apresentar da norma 
padrão estabelecida, geralmente ocorrendo em 
situações em que a língua é falada, não escrita. A 
esse distanciamento da norma padrão (às vezes, 
erroneamente referida como “culta”), dá-se o 
nome de variante, e às possibilidades de se 
formar diversos enunciados diferentes, dá-se o 
nome de variável. Vejamos um exemplo explicado 
por Fernando Tarallo, em que se estabelece as 
diversas variantes possíveis faladas em relação à 
marcação de plural no sintagma nominal (SN) da 
língua portuguesa: 
“[...] A essa variável correspondem duas variantes 
linguísticas, as adversárias do campo de batalha 
da variação: a variante (1) é a presença do 
segmento fônico /s/, e a variante (2), em 
contrapartida, é a ausência desse segmento, ou 
seja, a forma “zero”. 
1. aS meninaS bonitaS 
2. aS meninaS bonitaØ 

3. aS menina bonitaØ” (TARALLO, 2004, p. 9) 
Segundo o autor, no português, o plural é 
marcado redundantemente por todo o sintagma 
nominal: no determinante, no nome-núcleo e nos 
modificadores-adjetivos. Como podemos ver no 
segmento número 1, temos a variante-padrão, na 
qual essa marcação do plural está presente em 
todos os elementos da frase. Porém, no 
segmento número 2, não há a utilização da marca 
de plural, no caso, o segmento fônico /s/, no 
adjetivo, criando, assim, uma variante não-padrão 
da língua portuguesa. O segmento número 3 

apresenta essa variante de forma mais avançada, 
marcando o plural somente no artigo presente no 
início da frase, deixando subentendido que os 
seguintes elementos também estarão no plural. 
Ou seja, ao contrário do pensamento 
preconceituoso popular, que repudia esse tipo de 
variante, o falante demonstra, na verdade, uma 
compreensão da redundância presente na 
marcação de pluralidade na língua portuguesa, 
utilizando a marca do segmento fônico /s/ 
somente no artigo, pois, para ele, subentende-se 
o plural no restante da frase. 
Como o exemplo citado acima, geralmente, as 
variantes estudadas pela linha sociolinguística 
referem-se à língua falada, canal mais comum 
para as manifestações dos falantes expressarem 
essa variação, porém, este trabalho trata-se de 
uma análise das variantes utilizadas pela autora 
de um diário, por conseguinte, escritas. Ao falar 
de fontes escritas para pesquisas 
sociolinguísticas, Tarallo escreve: “[...] textos 
escritos em prosa que potencialmente reflitam o 
vernáculo de um certo período de tempo poderão 
ser utilizados. Ressaltem-se aqui cartas de cunho 
pessoal, diários e textos teatrais que tenham 
visado, em seu momento de criação, a um retrato 
da fala de diferentes camadas sociais da 
comunidade.” (TARALLO, 2004, p. 71). Portanto, 
podemos considerar o diário de Carolina como 
uma fonte histórica das variantes dos falantes da 
região da favela do Canindé, durante a década de 
1960 em São Paulo.  
Costumamos falar que a língua é um sistema 
vivo, pois está em constante mudança. Essa 
mudança ocorre justamente devido à existência 
da variação, portanto, todo sistema linguístico 
pressupõe variação. Assim, podemos afirmar que 
existem variantes linguísticas em todas as 
comunidades que se comunicam por meio de 
algum tipo de língua, contudo, mesmo que o 
fenômeno da variação seja inevitável, ainda 
ocorrem grandes divisões que rotulam e 
discriminam comunidades pelo uso de suas 
variantes. Isso é denominado como preconceito 
linguístico.  
O preconceito linguístico é causado pela 
ignorância do indivíduo em misturar os conceitos 
de língua falada com a norma padrão 
estabelecida pelos gramáticos da língua 
portuguesa. No entanto, a sociolinguística não 
enxerga a norma padrão como uma variante 
qualquer, e sim como um convenção, um modelo 
sistematizado de uma língua ideal, por 
conseguinte, ninguém fala na norma padrão o 
tempo todo. Sobre isso, Marcos Bagno escreve: 
“[...] a norma-padrão não faz parte da língua, isto 
é, não é um modo de falar autêntico, não é uma 
variedade do português brasileiro 
contemporâneo. Ela só aparece, e ainda assim 
nunca integralmente obedecida, em textos 
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escritos com alto monitoramento estilístico [...]” 
(BAGNO, 2015, p. 13). 
Além disso, também há o errôneo pensamento de 
que a gramática é responsável por estabelecer os 
conceitos “corretos” para a língua, como se a 
categorização tivesse vindo anteriormente à 
própria língua! Sabemos que é justamente o 
contrário que ocorre, a língua nasce no seio da 
sociedade e, dessa forma, ela muda e se 
desenvolve por meio das variações criadas pelos 
falantes nativos, depois é feito o trabalho de 
normalização da língua, criando-se, assim, as 
gramáticas normativas que conhecemos hoje em 
dia. A falta de conhecimento desse processo 
natural causa a falsa impressão de que os 
falantes devem seguir o modelo de língua 
estabelecido pela norma padrão, o que já foi 
mencionado ser impossível por se tratar de uma 
variante da língua ideal. 
Dessa forma, chegaremos a conclusão de que 
não existe erro de português, tendo em vista que 
qualquer falante nativo, expressando-se por meio 
de qualquer variante que seja, consegue se fazer 
entender, criando enunciados que fazem sentido 
para qualquer outro falante da língua. Sobre isso, 
Bagno comenta: “[...] do ponto de vista científico, 
simplesmente não existe erro de português. Todo 
falante nativo de uma língua é um falante 
plenamente competente dessa língua, capaz de 
discernir intuitivamente a gramaticalidade ou 
agramaticalidade de um enunciado, isto é, se um 
enunciado obedece ou não às regras de 
funcionamento da língua.” (BAGNO, 2015, p. 
176). 
Ou seja, do ponto de vista científico, só é possível 
cometer erro de português quando a sentença 
proferida pelo falante é agramatical, possibilidade 
esta que só é cometida por falantes não nativos 
da língua, pois o nativo possui uma compreensão 
natural da gramaticalidade de sua língua falada 
no cotidiano, mesmo que ele se utilize das 
variantes que fazem parte do grupo não padrão e 
são estigmatizadas. 
Como já citado, a língua normativa geralmente é 
aplicada em situações que se referem à escrita, 
principalmente aos canais que se preocupam com 
a estilística do texto, ou seja, a forma como é 
escrito. Essa aplicação é comumente relacionada 
à literatura, já que no meio dos cânones literários 
o conteúdo constantemente é simples, porém a 
forma o torna grandioso. Mas, no caso de 
Carolina Maria de Jesus, existem alguns fatores 
que a influenciaram a escrever por meio das suas 
variantes linguísticas e não “corrigir” o seu texto 
de acordo com a norma padrão da língua. 
A obra analisada nesse trabalho trata-se de um 
diário, uma composição de caráter íntimo, que 
aproxima o autor de sua obra. Isso permite uma 
linguagem que recorra às variantes geralmente 
estigmatizadas pela sociedade, deixando o autor 

menos preocupado quanto à forma utilizada para 
a escrita. Outro fator são suas origens, estas 
nunca podem ser deixadas de lado ao estudar a 
obra da autora. Carolina somente estudou até a 
segunda série do Ensino Fundamental e, apesar 
de cultivar o hábito da leitura, é no ambiente 
escola que nós aprendemos a norma padrão, ou 
melhor, o estudo da gramática normativa está 
restritamente ligado ao ambiente escolar. Além 
disso, a autora escreveu seu diário com o intuito 
de mostrar como era a convivência no ambiente 
hostil que a favela pode ser, portanto, “corrigir” a 
linguagem de acordo com a norma padrão tiraria 
a veracidade que a obra de Carolina transmite.  
Ao lermos Quarto de despejo, encontramos 
passagens como esta: “Deixei o leito as 6 e meia 
e fui buscar agua. Estava na fila enorme. E o pior 
de tudo é a meledicencia que é o assunto 
principal. Tinha uma preta que parece que foi 
vacinada com agulha de vitrola. Falava do genro 
que brigava com sua filha. E a Dona Clara ouvia 
porque era a unica que lhe dava atenção. 
Atualmente é difícil para pegar agua, porque o 
povo da favela duplica-se. E a torneira é só uma.” 
(JESUS, 2015, p. 109.). A falta de acentuação e 
pontuação, por exemplo, encaixam-se no grupo 
de variantes relacionadas à gramática, sendo 
extremamente rejeitadas pela sociedade, porém, 
em um diário, esse tipo de escrita se torna 
plausível pela descontração com a escrita formal. 
A palavra “meledicencia” é uma variante transcrita 
literalmente da forma como ela fala, que mesmo 
fora da norma padrão podemos inferir o 
significado. O trecho também traz ditados que 
provavelmente eram utilizados naquela 
comunidade, como “vacinada com agulha de 
vitrola”, características das variantes regionais. 
Ao tempo que Carolina comete desvios 
gramaticais dos mais diversos, a obra não deixa 
em momento algum a presença da literariedade, 
trechos como: “Atualmente é difícil para pegar 
agua, porque o povo da favela duplica-se. E a 
torneira é só uma”, possuem uma profundidade 
significativa e desmantelam as afirmações de que 
a obra da autora é uma mera “denúncia”. 
Essas passagens confirmar veementemente que 
o diário Quarto de Despejo não é, de forma 
alguma, uma literatura “menor” por ter sido escrito 
fora das regras da norma padrão, muito pelo 
contrário, as variantes enriquecem ainda mais a 
verossimilhança e a profundidade da obra. 

Conclusão 

Assim, podemos concluir que as variantes 
linguísticas utilizadas por Carolina em seu diário 
não prejudicam, de forma alguma, a 
grandiosidade da obra, muito pelo contrário, a 
caracteriza. O que realmente deve ser revisto e 
recorrentemente combatido, é o preconceito 
linguístico presente em nossa sociedade, pois 
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como em qualquer outra prática preconceituosa, 
na visão do disseminador do preconceito, o 
problema não são as variantes linguísticas, mas 
sim o falante e sua posição social na sociedade. 
Sobre isso, Bagno discorre: “[...] Porque o que 
está em jogo aqui não é a língua, mas a pessoa 
que fala essa língua e a região geográfica onde 
essa pessoa vive. Se o Nordeste é “atrasado”, 
“pobre”, “subdesenvolvido” ou (na melhor das 
hipóteses) “pitoresco”, então, “naturalmente”, as 
pessoas que lá nasceram e a língua que elas 
falam também devem ser consideradas assim...” 
(BAGNO, 2015, pp. 69-70). O preconceito 
linguístico nada mais é do que uma derivação da 
discriminação já recorrente contra os grupos 
estigmatizados da sociedade, permeando, assim, 
um ciclo vicioso de violência.  
O combate contra essa hostilidade linguística 
precisa começar a partir dos que ensinam a 
norma padrão para a sociedade: os professores. 
Os conceitos de norma padrão e variante 
linguística precisam ser verdadeiramente 
trabalhados em sala de aula para que os alunos 
se conscientizem de que a língua é mutável, sofre 
mudanças ao longo do tempo e que nenhum 
nativo fala “errado”. Somente a partir desses 
conceitos fixados, poderemos começar a 
descontruir os mitos linguísticos cotidianamente 
difundidos pelas pessoas, como se ouve 
comumente que pessoas pobres falam “errado”, 
que o português falado do Maranhão é o mais 
“correto” gramaticalmente ou que a língua 
portuguesa apresenta uma unidade 
surpreendente. Para concluir, utilizo das palavras 
de Bagno: “A gramática normativa tenta nos 
mostrar a língua como um pacote fechado, um 
embrulho pronto e acabado. Mas não é assim. A 
língua é viva, dinâmica, está em constante 
movimento – toda língua viva é uma língua em 
decomposição e em recomposição, em 
permanente transformação.” (BAGNO, 2015, p. 
168). A variação linguística deve ser sempre 
difundida como um dos recursos mais 
interessantes e responsáveis por manter uma 
língua viva, nunca ser renegada e utilizada para a 
justificação de violência pautada no preconceito. 
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