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A FIGURA DA VELHICE NA OBRA POEMAS DOS BECOS DE 

GOIÁS E ESTÓRIAS MAIS 

Maria Luísa Sales Fernandes1 

Resumo: O presente artigo denominado A figura da velhice na obra Poemas dos Becos de Goiás e 

estórias mais,de Cora Coralina, tem como objetivo observar e analisar a  temática da velhice 

vivenciada por Cora, bem como observar a forma com que escrevia,  ainda que sejam  relatos ou 

apresente elementos autobiográficos. Dessa forma, por meio da contação de estórias vividas e ouvidas, 

ficcionais ou não,  serão observados e   expostos, pois, no seu desenvolvimento,  na composição dos 

poemas mais relevantes da obra,  traz  muitas histórias e memórias vividas pela autora. O artigo será 

desenvolvido conforme os pressupostos de autores e estudiosos sobre a  teoria da velhice, seja 

masculina ou feminina, tais como: ORLANDI (2010); DENÓFRIO (2006) ou BEAUVOIR (1990).  

Palavras-chave: Velhice; História; Memória.  

 

1   Introdução 

 

O presente artigo tem como tema A figura da velhice na obra Poemas dos Becos de 

Goiás e estórias mais, obra publicada no ano de 1977, ano em que a autora publicou o livro, 

recheado de poemas e poesias, de vários cunhos, onde ela fala sobre a velhice, a mulher 

moderna e a infância, que na verdade são memórias e experiências vivenciadas. De certa 

forma, há uma contemplação na exposição dos tipos e nos lugares memorialísticos em que se 

desenvolvem os poemas. 

O tema surgiu do interesse de compreender a temática da velhice e analisar questões 

advindas do envelhecimento, de modo a encontrar maneiras de compreender os idosos nessa 

fase crítica da vida, onde se sentem sozinhos e depressivos. Para além das discussões acerca 

do tratamento literário que o tema requer, questionar preconceitos e comprovar que a temática 

não se torna tão pessimista. Pois, sabemos que a velhice é um processo pessoa, natural e 

inevitável, para qualquer ser humano, e que pertence à evolução da vida. 

Nessa fase, sempre ocorrem mudanças biológicas, fisiológicas, psicossociais, 

econômicas e políticas que compõem o cotidiano das pessoas que ultrapassaram os sessenta 

(60) anos, de acordo com o Estatuto do Idoso.  

                                                           
1 Graduanda do 8º período do Curso de Letras Português, pela Universidade Federal de Goiás - Regional 

Catalão, orientada pelo Profº Dr. Ulysses Rocha Filho. Este artigo será apresentado à banca examinadora, como 

requisito  para aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.  
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 Assim, a partir da leitura e análise da obra, o que se percebe é que existem aspectos de 

confissão, não apenas relacionados à velhice e seus sentimentos a respeito, mas de modo a 

inter-relacionar, em toda a obra, aspectos íntimos da sua memória e os sentimentos da autora 

em relação aos mesmos, o que faz com que suas poesias sejam consideradas autobiográficas.  

Dessa maneira, compreendendo a necessidade de mais materiais que abordem a 

temática velhice a partir de Cora Coralina, também, torna-se interessante para esse estudo, 

além de explorar a vida da autora, refletir a sua forma de tratar o assunto para enriquecimento 

do conhecimento pessoal, e, acima desse propósito, pretende-se gerar mais conhecimentos a 

respeito da autora e da forma que visualiza a velhice, hoje considerado um “problema” na 

sociedade moderna, pois, é comum ver entre jovens e adolescentes a expressão “eu não quero 

ficar velho”. 

 

2   Em tempos de reinventar a própria vida 

 

Cora Coralina, autora, poetisa vilaboense, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães 

Peixoto Bretas, trata-se de uma mulher que viveu o amor com um homem casado e que, após 

sua morte, se descobre poetisa, já mais velha. Conforme Gomes (2015), “sua obra poética fala 

sobre o cotidiano simples do interior de Goiás”. Sua primeira obra, “Poemas dos Becos de 

Goiás e estórias mais”, só foi lançado quando a autora tinha 76 anos de idade. Gomes (2015) 

afirma que “em sua trajetória de vida Cora expressou, através da poesia, suas angústias, 

alegrias e aflições, recusando as discriminações e o conservadorismo que a sociedade da 

época lhe impunha”, tal referência imprime a questão do feminismo e da forma como a autora 

aborda a vida e encara a velhice. Essa maneira de visualizar a velhice se torna o interesse 

principal desse trabalho, em que tem o objetivo, através de estudo da obra Poemas dos Becos 

de Goiás e estórias mais,  mais precisamente nos poemas Todas as Vidas, Antiguidades, 

Minha Infância, Mulher da Vida e A Lavadeira, estes que compõem a obra mencionada 

acima, para que possamos perceber a abordagem de Cora Coralina quanto à temática 

apresentada.  

 De acordo com os pressupostos de Afrânio Coutinho (1976), a literatura é um objeto 

fundamental na vida das pessoas que fazem dela um estilo a seguir, ou seja, a pessoa pode 

criar a recriar a própria estória, através de suas construções literárias, sejam elas imaginárias 

ou não, no caso da obra estudada neste artigo são as suas experiências de vida que serviram de 
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inspirações nas construções dos sentidos das suas obras, que retratam muito sobre a velhice 

saudável e feliz.  

Portanto, essa não é uma situação comum, uma vez que, conforme se nota em Oliveira 

e Pinto (2003), ao citarem a obra de Elias Norbert, existe na atualidade, principalmente nessa 

era industrial, a tendência de exclusão das pessoas idosas, consideradas, por alguns, como 

inúteis, à margem da sociedade, o que vai causar, nesses um sentimento de morte social, uma 

vez que são colocados na posição empurrados para os bastidores e excluídos do convívio 

social. 

Cícero (2002) discorre sobre um fato incontestável: “Todos os homens desejam 

avançar a velhice, mas ao ficarem velhos se lamentam. Eis aí a consequência da estupidez”. 

Depois ele toca em outro ponto principal, que vale para tudo na vida: uma vez que somos 

submetidos a obstáculos e desafios, e que a sorte instável ora nos levanta e ora nos derruba, o 

que muda mesmo é a maneira com que cada um lida com este fator. Um mesmo 

aborrecimento é leve para uns e insuportável para outros, visto que, alguns encaram a velhice 

como fase natural da vida e impossível fugir dela, ao mesmo passo que outros, encaram como 

sendo um grande obstáculo difícil de ser superado. O que podemos relatar, é que cada uma 

vive da maneira em que se sentem bem, pois, ao longo da vida, experiências vividas pelos 

sujeitos, são diferentes.  

Baseado nos relatos de Cícero (2002) podemos compreender que os “velhos 

inteligentes” são os que viveram sabendo superar cada fase da vida até chegar a velhice, pois, 

conforme já foi dito, a velhice é uma das etapas em que todos vão chegar. Estes “velhos” são 

os que se prepararam ao decorrer da vida e agora são agradáveis e divertidos, considerando 

facilmente a idade.  

Segundo Beauvior (1990): 

há uma duplicidade nas relações que os mais jovens têm com os idosos, uma vez 

que, na maioria das vezes, mesmo sendo respeitado por sua condição de pai ou de 

mãe, trata-se o idoso como uma espécie de ser inferior, tirando dele suas 

responsabilidades ou encarando-o como culpado por sobrecarga de compromissos 

que imputa a filhos ou netos (BEAUVOIR, 1990, p. 40)  

 

Partindo das ideias de Simone Beauvoir, nota-se que, na maioria das vezes, o idoso é 

tachado como ser inferior ou incapaz e também como um fardo que tal pessoa precisa carregar 

na vida, seja nas condições de pai, mãe avô ou avó. Estas colocações de Beauvior concordam 

com as de Cícero, pois ambas nos faz entender que, para muitos, a velhice é a etapa final da 

vida e uma fase insuportável.  
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No entanto, na obra Poemas dos Becos de Goiás e estórias mais, de Cora Coralina, 

nota-se uma atitude divergente do citado, uma vez que a mesma demonstra que na velhice 

podemos ter grandes realizações pessoais, que, no caso específico, acontece a partir da 

vivencias passadas, colecionadas através da memória e passadas para o papel através de 

poesias. Visto que, apesar de ter começado a escrever ainda cedo, publicou seu primeiro livro 

apenas aos 76 anos de idade e, somente, aos 90 anos foi apresentada ao mundo literário, o que 

aconteceu devido ao empenho e admiração de Carlos Drummond de Andrade pela mesma, o 

que pode ser claramente observado no trecho a seguir:  

seu vintém de cobre é, para mim, moeda de ouro, e de um ouro que não sofre as 

oscilações do mercado. É poesia das mais diretas e comunicativas que já tenho lido e 

amado. Que riqueza de experiência humana, que sensibilidade especial e que lirismo 

identificado como as fontes da vida! (DRUMMOND, 1983)2 

 

 

Podemos observar que as poesias criadas por Cora geravam envolvimento por parte 

dos seus leitores, uma vez que emanava, em seus versos, uma sensibilidade que era sentida no 

mais profundo da alma, transmitida através de uma mulher que, ao mesmo tempo sensível, 

também muito guerreira, que se preparou ao longo da vida para uma velhice saudável e feliz, 

que serviria de exemplo aos seus leitores.   

A Obra Poemas dos Becos de Goiás estórias mais, aqui tomada como corpus em 

estudo deste artigo, foi o primeiro livro da poetiza brasileira, Cora Coralina, publicado pela 

editora José Olympio no ano de 1965. É de grande importância ressaltar que a segunda edição 

da obra foi editada no ano de 1978, um dos exemplares desta edição, teve tamanho prestígio 

por Carlos Drummond de Andrade, quando o mesmo lhe enviou uma carta por meio desta 

mesma editora, elogiando-a e incentivando a autora para futuras construções e publicações de 

mais obras.  A referida carta teve estampada na contracapa da terceira edição da obra.  

Assim, como se observa nas obras de Denófrio (2006), Melo; Moraes (2010) e, 

também, de Orlandi (2010), Cora Coralina é uma poetisa com várias histórias, cheia de 

lembranças e experiências biográficas. Na obra estudada, o que se percebe é que o eu-lírico 

revisita os lugares da infância e a si mesmo, percorre todo o espaço como que conduzido por 

um puxador da memória, conforme pode ser visto no poema Antiguidades: 

 

Quando eu era menina 

                                                           
2 Citação da mensagem deixada por  Carlos Drummond de Andrade , em 1983,  publicada na contra capa da 

terceira edição da obra. Carlos Drummond de Andrade (1902 -1987) foi um poeta, contista e cronista brasileiro, 

considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1902
https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4nica_(literatura_e_jornalismo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


 

5 
 

Bem pequena,  

Em nossa casa, 

Certos dias da semana,  

Se fazia um bolo, 

Assado na panela 

Com um texto de borralho em cima. 

 

Era um bolo econômico, 

Como tudo, antigamente. 

Pesado, grosso, pastoso. 

(Por sinal que muito ruim) 

 

Eu era menina em crescimento. 

Gulosa, 

Abria os olhos para aquele bolo 

Que me parecia tão bom 

E tão gostoso.  

[...] 

(CORALINA, 2006, p. 38) 

 

Assim, como podemos observar nas colocações que o eu-lírico faz no poema, mostra 

em que ele revisita lugares vividos na sua infância, que, no poema, descreve que em alguns 

dias da semana, eram feitos bolos pastosos, pesados e grossos, nos quais não eram do gosto 

do eu-lírico, deixando claro que ela resgata a memória para construção e concretização do 

poema.  

Podemos perceber, também, no poema Minha Infância, alguns trechos em que esse 

resgate de lugares da infância e de si mesmo são conduzidos pela memória. 

 

Éramos quatro as filhas de minha mãe. 

Entre elas ocupei o pior lugar. 

Duas me precederam-eram lindas, mimadas. 

Devia ser a última, no entanto,  

Veio outra que ficou sendo a caçula. 

 

Quando nasci, meu velho pai agonizava, 

Logo após morria. 

Cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. 

 

Eu era triste, nervosa e feia. 

Amarela, de rosto empalamado. 

De pernas moles, caindo à toa. 

Os que assim me viam-diziam: 

“-essa menina é o retrato vivo do velho pai doente”. 

Tinha medo das estórias 

Que ouvia, então, contar: 

Assombração, lobisomem, mulas-sem-cabeça. 

[...] 

Sem carinho de mãe. 

Sem proteção de pai... 

-melhor fora não ter nascido. 

E nunca realizei nada na vida. 

Sempre a inferioridade me tolheu. 

E foi assim, sem luta, que me acomodei 
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Na mediocridade de meu destino. 

(CORALINA, 2006, p. 168-173) 

 

Neste poema, são regatadas algumas lembranças de  infância que não tão agradáveis, 

pois, eram passagens dolorosas, como as recordações da morte do  pai  da autora.  Assim que 

nascera, se sentia triste, nervosa e feia, em relação às outras irmãs, baseando-se na sua 

biografia.  

Estes versos são mais um exemplo de que Cora era uma poetisa com o estilo próprio 

de escrever, relatando experiências vividas, tornando as suas obras autobiográficas, como bem 

nos ressalta Melo e Moraes: 

Cora Coralina tem um estilo pessoal de escrever, com um teor autobiográfico que 

mistura ficção e realidade, sem comprometer sua forma de escrever para uma escrita 

historiográfica, uma vez que a autora “insinua mais do que descreve”, onde faz da 

sua escrita, “meias confissões” ( MELO e MORAES, 2010, p. 349).  

 

Seguindo a citação anterior, de acordo com o aporte teórico de autores como Denófrio 

(2006) e Orlandi (2010), uma das características da obra de Cora Coralina é escrever sobre si 

de forma biográfica, juntamente com o conhecimento e o cuidado de si, o que caracteriza  

constante relação entre prosa e poesia, conforme a própria autora afirma no trecho do poema 

Ressalva, componente da obra Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, demonstrado a 

seguir: 

Versos... não 

Poesia... 

Um modo diferente de contar velhas histórias (CORALINA, 2006, p. 27) 

 

 

Há, na obra de Cora Coralina, uma tentativa constante em resgatar a memória, no 

sentido de resgatar do passado e acontecimentos que, de certa forma, marcaram a sua vida, 

servindo como mecanismo para eternizar esses acontecimentos que, de acordo com Melo e 

Moraes,  

 é inquestionável a importância da memória como meio de recuperar e eternizar o 

passado, como possibilidade de interligar os momentos  distantes em uma linha de 

tempo e as múltiplas noções que o sujeito, sobretudo o sujeito moderno, concebe 

acerca de si mesmo (MELO e MORAES, 2010, p. 349). 

 

Assim, torna-se imperioso o resgate da memória, uma vez que é através deste resgate 

que as cidades e as pessoas são eternizadas. Na obra estudada, Cora Coralina, faz, através de 

seu discurso, esse resgate, conforme registro na primeira página de seu livro, direcionado Ao 

Leitor, como pode ser notado adiante: 
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Alguém deve rever, escrever e assinar os autos do Passado 

antes que o Tempo passe tudo a raso. 

É o que procuro fazer; para a geração nova, sempre 

atenta e enlevada nas estórias, lendas, tradições, sociologia  

e folclore de nossa terra. 

Para a gente moça, pois, escrevi este livro de estórias. 

Sei que serei lida e entendida ( CORALINA, 2006, p. 25) 

 

 De acordo com os pressupostos anteriores, a autora deixa claro que Poemas dos Becos 

de Goiás e estórias mais foi escrita com o propósito de registrar para   os leitores, estórias que 

fazem parte de sua memória, de suas lembranças, recuperando seu passado por meio da 

poesia, onde há uma mistura de tempo, espaço e memória, os quais vão se combinando de 

maneira delicadamente poética. 

Nesse caso, a partir da análise dos Poemas dos Becos de Goiás e estórias mais, torna-

se bastante visível a maneira pela qual Cora Coralina aborda a questão da mulher e da velhice. 

Sua intenção é apontar para registro histórico de uma época e das condições por que passam 

essa mulher retratada. 

  Para Delgado, a respeito de Cora Coralina, 

a velhice é um tempo biográfico definido como "libertação", em contraposição às 

limitações que marcaram a infância, a adolescência, o casamento. Cora viveu a 

velhice como o tempo de reinventar a própria vida, movida pelo desejo de esmiuçar 

a si mesma em discursos autobiográficos. Tanto nos poemas e nos contos quanto nas 

entrevistas concedidas a revistas, jornais e emissoras de televisão, a poeta realizou 

um trabalho de produção da memória, repetindo incessantemente um mesmo enredo 

para compor o seu passado. Mantém, assim, uma coerência e uma unidade, 

organizando as suas lembranças para imprimir uma versão acerca da sua história de 

vida. (DELGADO, 1999, p. 293).  

 

Diante dessas colocações, o que se observa é que Cora Coralina considerava a velhice 

uma época rica, em que se pode fazer uso mais acentuado do que se aprendeu ao longo da 

vida, preparando para a velhice, o que para a autora é libertação, para outros uma prisão, 

portanto, podemos refletir que a autora, dentro de sua história de lutas e de belezas, vive na 

velhice, toda a sabedoria adquirida durante a vida, tendo, portanto, um envelhecimento 

saudável.  

Podemos observar que o envelhecimento saudável é aquele acontece além das 

expectativas do envelhecimento normal, ou seja, as modificações físicas decorrentes do 

envelhecimento que ocorrem lentamente. Desta forma, faz-se necessário uma adoção de 

políticas especificas que almejam propiciar um envelhecimento ativo e saudável, para que a 

partir da introdução de políticas de qualidade, o individuo se prepara ao longo da vida para ter 

uma velhice mais saudável, já que nos dias atuais as pessoas vivem mais que as pessoas de 
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antigamente. Com isso, esperamos que as pessoas quebrem com todos os paradigmas de que 

envelhecer é esperar pela morte.  

A partir do poema Todas as Vidas,  percebe-se que, o tempo, a geografia e a memória, 

compõem o tecido textual deste livro publicado em 1965 quando a autora tinha  vivido sete 

décadas e meia.  O livro apresenta uma delicada e amorosa forma poética que prendem a 

atenção do leitor.   O eu poético funde-se à sua terra, alimentando de suas raízes e suas 

histórias, marcado pelo seu cotidiano.  

Vejamos, a seguir, na íntegra o poema abordado: 

 

Todas as Vidas 

 

Vive dentro de mim 

Uma cabocla velha 

De mau-olhado, 

Acocorada ao pé do borralho, 

Olhando pra o fogo. 

Benze quebranto 

Bota feitiço... 

Ogum. Orixá. 

Macumba, terreiro. 

Ogã, pai-de-santo... 

 

Vive dentro de mim 

A lavadeira do rio vermelho 

Seu cheiro gostoso 

D’agua e sabão. 

Rodilha de pano. 

Trouxa de roupa, 

Pedra de anil. 

Sua coroa verde de são-caetano. 

Vive dentro de mim 

A mulher cozinheira. 

Pimenta e cebola. 

Quitute bem feito. 

Panela de barro. 

Taipa de lenha. 

Cozinha antiga 

Toda pretinha. 

Bem cacheada de picumã. 

Pedra pontuda. 

Cumbuco de coco. 

Pisando alho e sal. 

Vive dentro de mim 

A mulher do povo. 

Bem proletária 

Bem linguaruda. 

Desabusada, sem preconceitos, 

De casca-grossa, 

De chinelinha, e filharada. 

 

Vive dentro de mim 

A mulher roceira. 

Enxerto da terra, 
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Meio casmurra. 

Trabalhadeira. 

Madrugadeira. 

Analfabeta. 

De pé no chão. 

Bem parideira. 

Bem criadeira. 

Seus doze filhos. 

Seu vinte netos. 

 

Vive dentro de mim 

A mulher da vida. 

Minha irmãzinha... 

Tão desprezada, 

Tão murmurada... 

Fingindo alegre seu triste fardo. 

 

Todas as vidas dentro de mim: 

Na minha vida- 

A vida mera das obscuras  (CORALINA, 2006, p.31-33) 

 

O poema é composto por cinquenta e nove versos divididos em quatro estrofes que se 

tornam um amplo painel da representação que tal mulher vai se descortinando.  

Na primeira estrofe, a autora escreve dez versos que reflete a figura de uma mulher 

velha, de cor negra e religiosa, pois, menciona alguns atos que caracteriza esta religiosidade, 

como também nome de alguns santos, que pelo meu entendimento são os guias espirituais da 

mulher cabocla (benzedeira), que de alguma forma, faz alusão a uma mulher mais idosa, de 

vida saudável, que vai adquirindo, no decorrer dos versos, formas diferentes de pensar e agir 

na velhice, pois vive dentro dela (ressalta-se, da mulher) várias mulheres com diversas 

personalidades.  

Na segunda estrofe, a figura da mulher religiosa, benzedeira e de muita fé, começa a 

mudar de sentido, dando lugar a outra personalidade. Essa representação  remete a  uma 

imagem de mulher antiga, que lava suas roupas no rio (o Rio Vermelho), ou seja,  uma 

senhora cozinheira, que faz quitutes (variações de comidas, salgadas e doces), refletida em um 

ambiente simples e uma cozinha toda pretinha, com fogão de lenha,  toda esfumaçada pelos 

anos de uso. Ainda mais: “coleciona” uma mulher proletária, do povo, linguaruda, sem 

preconceitos, uma mulher rude, de chinelinha e filharada, enfim, uma mulher simples com 

muitos filhos como era tão tradicional há 40 ou 50 anos atrás.  

Na penúltima estrofe, dada a escala da evolução da apresentação da  mulher em nosso 

país,  tal pessoa é apresentada com personalidade de mulher do campo, batalhadora, mas  

analfabeta e madrugadeira, visto que,  naqueles tempos, as mulheres acordavam na 

madrugada para dar conta dos afazeres diários e domésticos.  
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Esta mulher nos remete a figura de uma senhora de idade já mais avançada, com seus 

doze filhos e vinte netos. Estas características nos fazem imaginar uma idosa desprezada ou  

sofrida que batalhou por toda uma vida e que chega, ao fim da sua jornada humana,  fingindo 

ser alegre com o triste fardo que carregou ao longo da vida.  

Na quarta e última estrofes, a autora expõe o que  colecionou essa mulher:  todas as 

vidas dentro dela.  Usando do resgate da memória particular, atinge indícios de uma memória 

coletiva em que, para a escrita de suas colocações, ela vivera vários tipos de experiências, 

quer sejam domésticas, de culturas distintas e aspectos sociais.  

Para finalizar este recorte analítico desse poema multissignificativo, podemos inferir 

que Cora, revela (elementos recorrentes da obra Poemas dos Becos de Goiás e estórias mais)  

uma vez  mais a simplicidade, a relação íntima com o ambiente que a cerca, e a humildade, 

identificando conscientemente, de forma clara com as coisas e pessoas mais simples que 

existe: “a cabocla velha, a lavadeira, a cozinheira, a mulher do povo, sua bisavó, a mulher da 

vida, esta última segundo ela, fingindo alegre o seu triste fardo”, são mulheres mais velhas, 

que a mesma colecionou durante a vida até chegar à velhice. Em todas essas descrições, vê-se 

a sua forma de valorizar e respeitar a velhice. 

Existe na obra Poemas dos Becos de Goiás e estórias mais a presença vigorante do  

confessionalismo e do conteúdo memorialístico, pois, ao mesmo tempo em que a autora 

confessa fatos, resgata memórias talvez esquecidas por outros, mas que não foram apagadas 

da consciência coletiva, do tempo de reinventar a própria vida.  

Há uma relação estreita entre prosa e poesia em quase todos os seus poemas. Por 

vezes, torna-se uma prosa poética, dada a sua forma natural de recriar  fatos e estórias. 

Outro exemplo deste confessionalismo e memorialismo estão presentes no poema Rio 

Vermelho, em que se pode observar um resgate dos aspectos geográficos do Rio Vermelho 

real (não ficcional), que observado pelas janelas da casa velha da ponte, segue a descrição de 

alguns versos do poema 

Longe do Rio Vermelho. 

Fora da Serra Dourada. 

Distante desta cidade,  

Não sou nada, minha gente. 

[...] 

Rio Vermelho, das janelas da casa velha da ponte... 

Rio que se afunda debaixo das pontes. 

Que se reparte nas pedras. 

Que se alarga nos remansos. 
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Esteira de lambaris. 

Peixe cascudo nas locas. 

[...] 

Ponte da lapa da minha infância... 

Da escola da mestra Silvina,  

Do tempo em que eu era Aninha... (CORALINA, 2006, p.79-83) 

 

Nas assertivas da autora, compreendemos que a memória é capaz de recuperar o 

passado e reconhecer que essa tarefa é desempenhada, a partir de uma perspectiva particular: 

a memória da mulher, da mulher velha, da mulher que recria e poetisa sua própria vida. Na 

página seguinte ao leitor, a autora faz uma ressalva que traz consigo os seguintes dizeres: 

 

RESSALVA 

 

Este livro foi escrito 

por uma mulher 

que no tarde da vida 

recria e poetiza sua própria 

vida. 

 

este livro 

foi escrito por uma mulher 

que fez a escalada da 

montanha da vida 

removendo pedras 

e plantando flores. 

 

Versos... não 

Poesias... não 

um modo diferente de contar velhas estórias (CORALINA, 2006, p. 27). 

 

O livro Poemas becos de Goiás e estórias mais, aqui observado é dedicada sob o 

aspecto social que a autora observava e desejava retratar, através de poemas para lavadeiras 

(inclusive, um dos poemas da autora é intitulado A lavadeira), lavradores, crianças 

abandonadas e presidiários, reflete sobre as pessoas que faziam parte da classe menos 

favorecida da cidade, onde desejava levar palavras de amor e compreensão.  

E, calmamente, gestos e coisas simples vão sendo transformados em poesias, observe 

a descrição do poema A lavadeira, componente da obra.  

 

 

A lavadeira 

Essa Mulher... 

Tosca. Sentada. Alheada... 

Braços cansados 



 

12 
 

Descansando nos joelhos... 

olhar parado, vago, 

perdida no seu mundo 

de trouxas e espuma de sabão 

- é a lavadeira. 

Mãos rudes, deformadas. 

Roupa molhada. 

Dedos curtos. 

Unhas enrugadas. 

Córneas. 

Unheiros doloridos 

passaram, marcaram. 

No anular, um círculo metálico 

barato, memorial. 

Seu olhar distante, 

parado no tempo. 

À sua volta 

 - uma espumarada branca de sabão 

Inda o dia vem longe 

na casa de Deus Nosso Senhor 

o primeiro varal de roupa 

festeja o sol que vai subindo. 

vestindo o quaradouro 

de cores multicores 

Essa mulher 

tem quarenta anos de lavadeira. 

Doze filhos 

crescidos e crescendo. 

Viúva, naturalmente. 

Tranqüila, exata, corajosa. 

Temente dos castigos do céu. 

Enrodilhada no seu mundo pobre. 

  

Madrugadeira. 
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Salva a aurora. 

Espera pelo sol. 

Abre os portais do dia 

entre trouxas e barrelas. 

Sonha calada. 

Enquanto a filharada cresce 

trabalham suas mãos pesadas. 

Seu mundo se resume 

na vasca, no gramado. 

No arame e prendedores. 

Na tina d’água. 

De noite – o ferro de engomar. 

Vai lavando. Vai levando. 

Levantando doze filhos 

Crescendo devagar, 

enrodilhada no seu mundo pobre, 

dentro de uma espumarada 

branca de sabão. 

Às lavadeiras do Rio Vermelho 

da minha terra, 

faço deste pequeno poema 

meu altar de ofertas.  (CORALINA, 2006, p. 205-207) 

 Segundo as descrições do poema, o eu-lírico (que muito se confunde com a história da 

poetisa Cora) ao descrever a lavadeira, deixa claro que, apesar dos momentos difíceis, tinha 

sonhos e esperanças que um dia as coisas pudessem melhorar e, com isso, o tempo passava 

célere, os filhos cresciam e a velhice foi se aproximando cada vez mais, sem que fosse 

percebida.  Observa-se que são essas memórias (tão comuns e naturais) que faz de Cora, uma 

pessoa que tentou viver,  de modo saudável, sabendo aproveitar cada momentos desta fase, 

como sendo uma etapa como qualquer outra, quebrando os paradigmas de que pessoas idosas 

são pessoas inúteis ou incapazes.  

 Também podemos intuir sobre a presença da mulher religiosa no poema, mulher esta 

que seguia os princípios de que as pessoas podiam casar-se uma única vez, mesmo que ao 

longo da vida ficassem viúvos, o que pode ser ratificando quando da  descrição da  lavadeira 

de roupas, no trecho a seguir: 

Inda o dia vem longe 

Na casa de Deus nosso senhor 
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[...] 

Esta mulher 

Tem quarenta anos de lavadeira 

Doze filhos  

Crescidos e crescendo.  

Viúva, naturalmente. 

Tranqüila, exata e corajosa.  

(CORALINA, 2006, p. 205) 

 Ao longo dos estudos e análises feitas a partir da obra Poemas de  Becos de Goiás e 

estórias mais, vimos o quão importante é resgatar, no passado, todas as formas de memórias, 

através das experiências vividas (sejam de foro íntimo ou coletivo), fazer com que este resgate 

nos transforme em pessoas melhores a cada dia, sabendo aproveitar desta etapa,  chamada 

velhice, todas as histórias e memórias para serem deixadas como a única herança válida que 

pode tocar na alma através dos sentimentos de amor, alegria e paz.  

  Como pode ser observada Cora Coralina, tornou-se uma poetisa capaz de despertar 

sentimentos infinitos aos leitores, que por um acaso, não tiveram oportunidades de salvar e 

resgatar memórias da infância,  ou das experiências que foram adquiridas ao longo da vida.  

 

3  Considerações finais 

 Após os estudos realizados para as contribuições deste artigo, ressalta-se que a velhice 

é uma etapa da vida em que as pessoas deveriam resgatar da memória, as vivencias durante a 

vida e fazer análise sobre tal, ou seja, compartilhar, em forma de livro, para as próximas 

gerações. Cora Coralina, autora aqui estudada, teve uma vida cheia de trabalhos, alegrias, 

tristezas e grandes realizações. Colecionou estes momentos durante a vida e os transformou 

em poemas e estórias,  registros deixados como herança. 

O grande poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, deixou claro que  sua obra 

carrega  afetos, simplicidade e, acima de tudo, muita ternura, fazendo o leitor refletir sobre 

suas próprias memórias e deixando um legado de que é possível colecionar momentos bons e 

ruins, servindo de aprendizado e incentivo para tais leitores, assim, partindo da leitura da 

obra, podemos perceber aspectos de confissões, não apenas relacionados a velhice e seus 

sentimentos a respeito, mas de modo a inter-relacionar na obra.   
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Almejamos ainda que os leitores sintam-se honrados por ter um trabalho deste cunho e 

tendo a oportunidade, que vão até a casa de Cora Coralina, de estilo colonial, de paredes 

externas praticamente banhadas pelo velho Rio Vermelho, rio que entrega a poesia de Cora, 

de tal modo que se torna quase uma personagem de seus livros, no qual podemos perceber nos 

seguintes versos que estão no poema Rio Vermelho: 

Longe do Rio Vermelho. 

Fora da Serra Dourada. 

Distante desta cidade, 

Não sou nada, minha gente. 

[...] 

Rio vermelho das janelas da casa velha da ponte... 

Rio que se afunda debaixo das pontes. 

Que se reparte nas pedras. 

[...] 

Rio, vidraça do céu. 

Das nuvens e das estrelas. 

Tiro retrato da lua. 

[...] 

Rio, santo milagroso. 

Padroeiro que guarda a zela 

A saúde da minha gente, 

Da minha antiga cidade largada. 

Rio de lavadeiras lavando roupa. 

De meninos lavando corpo. 

[...] 

Rio, meu pobre Jô... 

Cumprindo sua dura sina. 

[...] 

Da janela da casa velha 

 Todo dia, de manhã 

Tomo a bênção do rio: 

-“Rio Vermelho, meu avozinho, 

Dá sua bença pra mim...” (CORALINA, 2006, p. 79-83). 

 

 O Rio Vermelho, os tachos de cobre, os becos de Goiás, os objetos de sua infância, 

são personagens vivos de sua obra.  Nesta casa, neste rio, nesses relatos, nessas memórias, 

enfim, nesta obra, pode-se sentir a simplicidade do ambiente em que viveu.  A essência de 

Cora Coralina pode ser sentida no interior da casa refletida em cada objeto ali presente, 
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fazendo com que as pessoas sintam-se acolhidas pela “dona da casa”, onde hoje funciona a 

Fundação Cora Coralina e que tivemos a honra em visitar.  

Por fim, espera-se que este artigo sirva de exemplo para que outros alunos possam 

trabalhar os poemas e suas estórias com base em outros  possíveis objetivos e leituras 

correlatas, com outras perspectivas, já que a obra nos oferece diversas possibilidades, visando 

que os poemas têm o lado religioso que pode ser estudado e analisado, o lado social que 

retrata as alegrias, os desejos e as memórias da mulher num todo, como também pelo viés 

psicológico, que o poema e as entrelinhas do mesmo nos remetem. 
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