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Os ensaios apresentados nesta seção são todos resultados do Seminário de Estudos "um
olhar sociológico sobre Quarto de despejo" realizado no período de maio a setembro de 2006
pelo Grupo de Estudos de Literatura e Cinema. Durante os nossos debates, revisitamos a
casa e o Brasil de Carolina através dos seus escritos e colhemos em textos as nossas
impressões. Como o leitor poderá ver, não só a leitura sociológica saltou aos olhos, mas
também aquela poética e psicanalítica.
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Como coordenadora do Seminário, pude perceber que a verve realista, dura e
impressionante de Carolina nem sempre foi fácil ao leitor do século XXI. Em alguns escritos
ressoam as tentações de sofrer por Carolina, salvar Carolina, compreende-la ou mesmo
condena-la por aquilo que é o efeito profundo do seu tempo e da cultura brasileira
discriminatória e discriminante. Em alguns momentos, as discussões acaloradas dos papers
apresentados ao seminário foram suficientes para redimensionar certas leituras, mas nem
todos os dilemas desta narrativa única ficaram claros aos jovens estudiosos. Nossa opção foi
apresenta-los com suas questões originais: ora com boas análises sociológicas, ora com suas
aproximações cheias de emoção e nem sempre generosas, ora com o distanciamento de
meio século, perdendo de vista o contexto político e histórico no qual se situava a escritora
do Canindé. E, de um modo ou de outro, Carolina e sua prosa potente acabou sendo o centro
destas reflexões muito mais que o país no qual vivia e sob cujas heranças vivemos. Muito
ainda pode ser dito sobre Quarto de despejo e sua autora, os textos que se seguem
representam apenas a nossa pequena contribuição para o debate sobre este livro resistente
ao tempo e ao Brasil.
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