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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um livro infantil que conta a 
história de vida de Cora Coralina, de modo a contribuir para uma maior representação 
das mulheres nos materiais literários voltados para o público infantil, que ainda são 
permeados por antigos padrões sociais quanto ao gênero e estereótipos sexistas. 
Através da adaptação metodológica proposta por Bruno Munari, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica a fim de se compreender sobre a literatura infantil e suas 
concepções, bem como a realização de uma análise de produtos similares. Além 
disso, também foi feito uma pesquisa sobre a vida da poetisa Cora Coralina, 
contribuindo para a compreensão da sua trajetória que a torna uma mulher de 
inspiração. Com os conhecimentos obtidos pela pesquisa, foi possível a tomada de 
decisões projetuais que conduziram ao desenvolvimento do livro, obtendo resultados 
satisfatórios quanto ao produto final. 

 

Palavras-chave: Livro infantil. Cora Coralina. Representação da mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to develop a children's book that tells the story of Cora Coralina’s 
life, in order to contribute to a greater representation of women in literary materials 
aimed at children, which are still permeated by old social patterns regarding gender 
and sexist stereotypes. Through the methodological adaptation proposed by Bruno 
Munari, a bibliographical research was done in order to understand children's literature 
and its conceptions, carrying out an analysis of similar products as well. In addition, a 
research about the life of the poetess Cora Coralina was performed, contributing to 
understand her trajectory, which makes her an inspirational woman. With the 
knowledge obtained from the research, it was possible to make project decisions that 
led to the development of the book, obtaining satisfactory results about the final 
product. 
 

Keywords: Children’s book. Cora Coralina. Women representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes transformações da sociedade, a qual desde então já atravessou 

diferentes cenários, decorre de acontecimentos que atingem a forma como ela se 

organiza e sobretudo de comportamentos que são abandonados, modificados ou 

ainda adquiridos. Apesar das inúmeras mudanças ocorridas, ainda perduram certos 

padrões sociais considerados ultrapassados que foram instituídos em uma cultura 

antiga, onde as relações de gênero são pautadas na desigualdade, estabelecendo 

papéis ao homem e a mulher de acordo com as diferenças de sexo, estando as 

mulheres, nesta hierarquia, relegadas a posição de submissão. 

Ao longo do tempo foram surgindo movimentos, no qual as mulheres, assim 

como demais grupos sociais antes rejeitados e vistos como minoria, passaram a 

reivindicar espaço e aceitação nos diversos âmbitos sociais. Nesse contexto, 

desencadeou-se a necessidade de criar novos paradigmas e representações numa 

cultura em que há tempos o homem é quem desempenha os papéis de influência. 

Embora cada vez mais as questões de gênero têm sido colocadas em discussão e as 

mulheres terem ganhado força socialmente, ainda é possível perceber as 

desigualdades que se manifestam em diversas situações atuais e ainda instituídas 

desde o nascimento do indivíduo por meio das cores, brincadeiras, palavras e gestos. 

Quando estas desigualdades envolvem o universo infantil, a discussão sobre a 

representatividade se torna ainda mais relevante, pois é na infância que os 

aprendizados são mais facilmente internalizados e a construção da identidade se 

desenvolve a partir de referências criadas de acordo com a vivência à situações e 

objetos em que a criança estabelece vínculo. Diante ao contexto, os livros infantis, 

como produto de contato com a criança, e demais produções culturais, se tornam 

meios de influência capazes de ditar valores e comportamentos, inclusive no modo 

como os gêneros são percebidos. Contudo, observa-se nesses meios a falta de uma 

representação feminina adequada e distante da realidade atual, no qual prevalece 

dentro das narrativas, a concepção da mulher como gênero ligado ao frágil, dócil, a 

valorização estética e ainda estabelecendo comportamentos e gostos que são 

considerados o esperado para uma menina, evidenciando estereótipos sexistas. 

Os livros infantis com sua ludicidade e linguagem própria, limitam sua 

capacidade de transmitir novas abordagens sociais ao apresentar os mesmos antigos 

padrões consagrados na sociedade. Logo, é de grande importância que se encontre 
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na literatura, a diversidade na representação, onde personagens não se reduzam aos 

estereótipos recorrentes, mas que possam romper com velhos paradigmas em relação 

ao gênero, trazendo assim, maior representatividade de mulheres como protagonistas 

de suas próprias histórias e que se valha também, retratá-las em situações do 

cotidiano, como também a figura de mulheres reais, com o intuito de se gerar no leitor, 

identificação com os personagens e inspirar ao desenvolver de uma visão de mundo 

mais ampla e próximo a realidade da criança. 

Diante deste cenário, o presente trabalho propõe-se através do 

desenvolvimento de um projeto gráfico editorial e ilustrativo de um livro infantil, trazer 

a história da poetisa Cora Coralina. A escolha da protagonista parte do olhar e crença 

da autora em se tratar de uma personalidade forte, que estando a frente do seu tempo, 

rompeu padrões e ultrapassou os limites dos papéis sociais impostos às mulheres em 

sua época. Seus escritos considerados uma biografia de sua vida, demonstram a luta 

contra as limitações e a perseverante busca pela liberdade de ser aquilo que sonhou 

desde sua infância, mas que só foi alcançada tardiamente, estando ela já idosa. Além 

disso, viu-se a importância de trazer o regionalismo na representação de uma mulher 

goiana e que se tornou um dos principais nomes na literatura brasileira.  

Portanto, cabe a este trabalho o desafio de responder a questão “como projetar 

um livro infantil que aborde a representação feminina através da história de Cora 

Coralina?”. Para tanto, definiu-se como método a fim de orientar o projeto, uma 

adaptação da autora baseada na metodologia projetual proposta pelo designer italiano 

Bruno Munari. O trabalho foi estruturado em 5 capítulos e dividido, de modo geral, em 

duas fases, a compreensão e a realização prática do produto, onde em cada uma 

encontra-se outras etapas mais específicas, de acordo com a metodologia. 

O primeiro capítulo corresponde à introdução, apresentando previamente o 

contexto e as linhas gerais do trabalho desenvolvido. No segundo capítulo, inicia-se a 

fase de compreensão, no qual é abordado um breve histórico da literatura infantil, 

juntamente à pesquisa bibliográfica acerca dos aspectos que o livro infantil pode 

assumir, levantando dados importantes para a realização de uma análise de similares 

ao produto idealizado neste projeto. O terceiro capítulo apresenta a história de vida 

de Cora Coralina, buscando apreender a escolha da poetisa como protagonista de 

forma a contribuir para a intenção de representatividade feminina no livro 

desenvolvido. 

Em seguida, no quarto capítulo, aborda-se as questões referentes a fase de 
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realização prática do projeto, apresentando as decisões projetuais, a execução e 

testes para enfim o desenvolvimento do produto final. Por fim, denota-se as últimas 

considerações, expondo os principais resultados e as conclusões obtidas, bem como 

as limitações encontradas no desenvolver do projeto e apontamentos de melhorias 

para uma futura continuidade do trabalho. 
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2 COMPREENSÃO 

 

O contexto social vivido hoje tem demandado novos paradigmas e 

representações sobretudo em relação ao gênero. Ao longo do tempo a sociedade foi 

se transformando, mas apesar das mudanças, ainda está muito arraigada a antigos 

padrões sociais, onde defende-se a ideia da superioridade do homem em relação a 

mulher. Diversas situações do cotidiano exemplificam esta desigualdade, onde são 

instituídas desde a infância e estão presentes em diferentes objetos de contato com a 

criança, inclusive em materiais que se propõe a auxiliar no desenvolvimento dela, tal 

como os livros infantis, que ainda apresentam conteúdos carentes de uma 

representação feminina adequada. 

 

2.1 O Livro Infantil 

 

Os livros propriamente desenvolvidos para a criança surgiram no mercado na 

primeira metade do século XVIII. Precedentemente, outras obras escritas no século 

XVII vieram a ser incorporadas a literatura infantil em especial produzida pelos 

franceses tais como, La Fontaine, Fénelon e Charles Perrault (LAJOLO; ZILBERMAN, 

1984). 

Este último, considerado pai da literatura infantil, Perrault ganhou destaque ao 

inaugurar a narrativa do conto de fadas com sua obra “Histórias ou contos do tempo 

passado, com suas moralidades”, reunindo famosos contos como “Chapeuzinho 

Vermelho”, “A Bela Adormecida”, “Cinderela” e “O Gatos de Botas”. 

Segundo Cunha (2006), a literatura infantil se estabelece no momento em que 

a criança é vista de forma distinta do adulto, sendo ela portadora de sua própria 

individualidade, esta deve, assim, se desprender dos mais velhos e, através do ensino 

educacional, se tornar capacitada para a vida adulta.  

Uma vez que não havia separação bem definida entre as fases da vida, a 

literatura era, inicialmente, desenvolvida para o público em geral, sem distinção de 

idade. 

A noção de infância que temos hoje se instituiu por meio das mudanças 

econômicas e sociais provocadas pela Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no 

final do século XVIII. Com o declínio do sistema feudal, a sociedade burguesa ascende 

e se consolida como classe social dominante, impondo instituições — sobretudo a 
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família e a escola — para compor sua base mantenedora e como forma de 

manipulação para alcançar seus objetivos, que de maneira generalizada, se 

concentrava em alcançar o lucro a qualquer custo e no menor espaço de tempo. Desta 

forma, a concepção de infância se tornou uma forma de exploração de rendimentos, 

criando novas necessidades de consumo. 

Se a família antes, no feudalismo, era ausente de uma estrutura, agora ela 

passa a se organizar em torno da designação de papéis para cada membro. A criança 

anteriormente equiparada nas mesmas condições de um adulto, acaba sendo vista 

como um ser imputado de fragilidade e carecida de preparo em seu desenvolvimento 

para a vida adulta e dessa forma se faz necessário a produção de artefatos próprios 

para ela, tal como a produção de livros voltados para a criança, onde estes passaram 

a possuir caráter educativo e de tom moralizante, se tornando coadjuvantes no 

processo de desenvolvimento junto à escola. Em contrapartida, para que a criança 

pudesse lê-lo era impreterível que fosse escolarizada para a alfabetização. Nesse 

contexto, segundo Lajolo e Zilberman (1984), a relação entre literatura e a escola parte 

da habilitação da criança para o consumo de obras impressas. Ainda segundo as 

autoras, 

 

a criança passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o 
aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o livro) ou 
novos ramos da ciência (a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de 
que ela é destinatária. Todavia, a função que lhe cabe desempenhar é 
apenas de natureza simbólica, pois se trata antes de assumir uma imagem 
perante a sociedade, a de alvo da atenção e interesse dos adultos, que de 
exercer uma atividade econômica ou comunitariamente produtiva (...). 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1984, p.17) 
 

 
Enquanto na Europa já havia um acervo consolidado, a literatura infantil chega 

ao Brasil tardiamente, em meados do século XX. A princípio com obras pedagógicas, 

os livros eram principalmente firmados nas adaptações decorrentes das produções de 

Portugal, trazendo precursores como Carlos Janses, autor da obra “Contos seletos 

das mil e uma noites” (1882), Jonathan Swift em “As viagens de Gulliver a terras 

desconhecidas” (1888), Figueiredo Pimentel, com “Contos da carochinha” (1894), e 

outros autores como Monteiro Lobato, Coelho Neto, Olavo Bilac e Tales de Andrade. 

Em primeira instância, a literatura infantil possui caráter didático-pedagógico, 

desenvolvida com a intenção de educar a criança para a obediência à sua autoridade 

social. A narrativa contida nos livros seguia preceitos religiosos na qual eram voltados 
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para a distinção do que é certo e errado, do bem e do mal, evidenciando o destino e 

as duras consequências para aqueles que escolhessem fazer o que não era correto.  

Embora as intervenções pedagógicas fossem presentes, a literatura infantil não 

teve muitas limitações quanto ao aspecto da criação, permitindo que a narrativa se 

estendesse para além do realismo, assim os valores ideológicos passaram a ser 

transmitidos também através de histórias ficcionais. 

 

2.2 A Relação do Livro e a Criança 

 

Apesar do conceito de infância ter surgido estabelecendo relação com fins 

lucrativos, e até hoje ser muito utilizada com este objetivo, pode-se reconhecer uma 

certa importância na separação da criança ao mundo adulto. Hoje, é de fato admitido 

que a criança necessita de cuidados e atenções próprio a elas. 

A literatura infantil alcançou dimensões amplas e significativas, tanto no campo 

literário, firmando-se como gênero, como também na condição de dispositivo favorável 

ao desenvolvimento da criança. Através da leitura podemos adquirir novos conceitos 

e saberes, além de recursos para sermos capazes de agir no mundo e sobre ele.  

A medida que a sociedade avança, ela vem exigindo dos indivíduos que sejam 

críticos, responsáveis e com postura ativa. Nela, as trocas sociais se dão de forma 

rápida e constante através da linguagem, seja oral ou visual, e, para tanto, se faz 

necessário o estímulo a leitura, pois dela é concebido ao sujeito o desenvolvimento 

de um espírito crítico e ainda, 

 

(...) com a consciência de que ela é mediadora ideal (porque dá prazer, 
emociona, alegra, engaja o ser inteiro em sua leitura), para levar o homem (e 
o ser imaturo, especialmente) a descobrir o mundo em que deve viver em 
contínua e essencial relação com os outros e com a verdade e 
“responsabilidade” de seu próprio eu. Eis porque dizemos que a Literatura 
Infantil é uma “abertura para a formação de uma nova mentalidade. Estamos 
numa fase de evolução, em que o conhecimento do próprio homem, 
descoberto na profundidade de seu ser, de sua mente e potencialidade, talvez 
vá ser a atividade mais importante da ciência e da arte. Novas formas de vida 
nos solicitam cada vez com mais urgência e imposição. Nesse sentido, a nova 
literatura (infantil, juvenil ou adulta) deve dar corpo e presença atuante 
àquelas formas. (CUNHA, 2006, p.5) 

 

 

Embora acredita-se na literatura como parte fundamental nos vários âmbitos 

de desenvolvimento da criança, ela não vem sendo suficientemente explorada e 
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utilizada para tal. Pelo contrário, de acordo com Machado (2001) as crianças não se 

sentem atraídas pela leitura e quando a fazem, é realizada por obrigação e não por 

espontânea vontade.  

Dessa forma, o que vemos é uma educação literária superficial, onde o livro 

transita entre professor e aluno somente pelo viés do dever, no qual o docente ao 

repassar leituras que, sem mesmo ele ter conhecimento aprofundado ao conteúdo, se 

considera cumpridor de sua obrigação como educador, e o aluno somente faz a leitura 

por dever de alcançar nota no meio acadêmico. Contudo, o que deveria ocorrer é uma 

autonomia, no qual a leitura é realizada para além do ambiente escolar. 

Assim como apresentado anteriormente neste trabalho, desde o início, a escola 

se estabelece como instituição responsável pela habilitação da criança a ler e 

escrever. O livro, ainda hoje, utiliza o meio escolar para justificar e legitimar sua função 

de propagador de ideologias. Entretanto, a escola não é unicamente culpada pela 

carência de estímulo à livre leitura, nos lares não há bibliotecas, escritórios ou estantes 

com livros. Falta também às famílias o incentivo a formação de leitores. 

Se torna essencial que as famílias compreendam o seu papel como 

influenciadores e promovedores da prática e o costume da leitura na criança, pois é 

nesta fase que os hábitos são formados. De acordo com a pesquisa “Retratos da 

leitura no Brasil” em sua 4ª edição1, realizada em 2016 pelo Instituto Pró-Livro, 

reafirma a importância ao dizer que:  

 

os resultados da pesquisa reforçam a análise de que o hábito de leitura é uma 
construção que vem da infância, bastante influenciada por terceiros, 
especialmente por mães e pais, uma vez que os leitores, ao mesmo tempo 
em que tiveram mais experiências com a leitura na infância pela mediação de 
outras pessoas, também promovem essa experiência às crianças com as 
quais se relacionam em maior medida que os não leitores. (Instituto Pró-Livro, 
2016, p.131). 

 

O déficit quanto ao processo metodológico não é um problema que se encontre 

unicamente em situações específicas e particulares em escolas ou famílias. A falha 

está acometida a todo um sistema educacional que, arraigada ao tradicionalismo, vêm 

desenvolvendo um ensino distanciado da realidade e da vida que acontece fora dos 

limites escolares. A leitura não deve ocorrer apenas sob o olhar pedagógico, mas 

                                                           
1 Disponível em: http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-
_2015.pdf. Acesso em: 18/08/2018 
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também através dela o leitor ser capaz de saber interpretar os acontecimentos em sua 

volta, identificar questões sociais, bem como suas desigualdades e conseguir assumir 

posicionamento frente à sociedade, devendo assim estabelecer um vínculo entre o 

que se aprende nos livros e a aplicabilidade no mundo real. 

 

2.3 Diferença do Livro Didático e Paradidático 

 

No contexto de ensino, os livros podem ser classificados em dois grupos: os 

livros didáticos e os paradidáticos. O primeiro grupo diz respeito àqueles que são 

destinados ao uso acadêmico, auxiliando o professor como um instrumento de 

trabalho, de modo a definir o que deve ser transmitido aos alunos. No geral, são livros 

considerados de uso essencial para os discentes. São exemplos deste grupo os livros 

de disciplinas pilares da educação, como português, matemática, história, geografia, 

ciências, entre outros.  

Os livros didáticos, como o próprio nome diz, possuem uma dinâmica e 

sequência lógica apropriadas aos processos cognitivos, facilitando o entendimento e 

a assimilação do conhecimento, levando em consideração a faixa etária e a fase de 

desenvolvimento em que o aluno se encontra. Já os livros paradidáticos, são aqueles 

em que se pode aprofundar o conhecimento em determinada área, ou adquirir 

conhecimentos complementares que ajudarão o aluno a formar o seu caráter através 

de valores sociais em seu conteúdo, como por exemplo a valorização feminina, o 

combate ao preconceito, a preservação do meio ambiente, entre outros. Livros 

paradidáticos, por sua vez, não possuem como objetivo central a aplicação nas 

escolas, sendo pensados para o cotidiano, mesmo assim, por abrangerem conteúdos 

que podem ser associados a educação, também são utilizados para este fim. Este tipo 

de livro é considerado não-obrigatório, cabendo ao aluno o interesse de explorá-los. 

Muitos deles se tornaram clássicos da literatura e parte dos currículos escolares. 

No Brasil, a tendência dos paradidáticos tem início através da obra “Através do 

Brasil” (1910) escrito por Olavo Bilac e Manuel Bonfim.  No qual, de acordo com Lajolo 

e Zilberman (1984), a obra deu abertura para que surgissem outras produções com 

as mesmas características de se utilizar da leitura como forma de propagação de 

princípios como civismo e o patriotismo.   

Entre eles, Monteiro Lobato ganhou destaque com suas obras  que se tornaram 

referência em termos de literatura paradidática, no qual segundo Cunha (2006) é a 
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partir do escritor que se começa a verdadeira literatura infantil brasileira, 

desenvolvendo narrativas diversificadas quanto ao gênero e 

orientação,  centralizadas nos personagens e estabelecendo um ambiente ficcional, 

assim como se apresenta na obra “Sítio do Picapau Amarelo” (1921), onde a relação 

entre os personagens se dá nos valores passados na ordem verticalizada, ou seja, o 

personagem adulto é aquele que detém o poder de ensino, sendo responsável por 

conduzir a criança ao que é correto. 

As novas mudanças sociais e econômicas que chegaram ao Brasil após a 

Proclamação da República, privilegiavam a ascensão de uma sociedade urbanizada, 

consumidora de bens culturais. Portanto, adquirir conhecimento se tornou 

fundamental para se estar inserido nesta nova estrutura. A valorização da escola e da 

alfabetização deu abertura para que suscitasse uma consciência de se possuir 

materiais de conteúdo nacional, uma vez que até então havia somente produções 

adaptadas de origem estrangeira, o que distanciava a criança da sua língua nativa e 

da realidade para com o que viviam, dificultando também a identificação com a 

narrativa e os valores nela transmitidos. Outro fator que influenciou na comoção para 

uma necessidade de obras propriamente brasileiras se encontra no desejo de 

estimular a criança à valorização da cultura nacional. Desta forma, houve um esforço 

coletivo para trazer produções nacionais no campo literário, no qual 

 

intelectuais, jornalistas e professores arregaçaram as mangas e puseram 
mãos à obra; começaram a produzir livros infantis que tinham um endereço 
certo: o corpo discente das escolas igualmente reivindicadas como 
necessárias à consolidação do projeto de um Brasil moderno. (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 1984, p.31) 
 

 
Monteiro Lobato foi destaque nesta fase, trazendo inovações na literatura. 

Através de suas obras, como A Menina do Narizinho Arrebitado (1921) foi possível 

que a linguagem dos personagens se aproximasse com a do leitor brasileiro, trazendo 

a brasilidade para as publicações de livros infantis. 

Com a junção da informação educativa, que era voltada a comunicação de 

valores e conhecimento, com o entretenimento, da fantasia e da imaginação, 

houveram controvérsias quanto a natureza da literatura infantil. O questionamento se 

encontra no pertencimento desta como parte da arte literária ou da área pedagógica. 

Segundo Coelho (1984), a justificativa se encontra na maneira como o conteúdo é 

aplicado: 

http://lobato.globo.com/lobato_Biografia.asp
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Sob esse aspecto, podemos dizer que, como “objeto” que provoca emoções, 
dá prazer ou diverte e, acima de tudo, “modifica” a consciência-de-mundo de 
seu leitor, a Literatura Infantil é Arte. Por outro lado, como “instrumento” 
manipulado por uma intenção “educativa”, ela se inscreve na área da 
Pedagogia. (COELHO, 1984, p.25) 

 

A discussão em torno das propriedades da literatura infantil foi divisor de águas 

entre os defensores da literatura para entretenimento e aqueles que apoiavam a 

literatura orientada à educação pedagógica. Os primeiros acreditavam que o lúdico 

poderia permitir a criança a interiorização de novos valores, rompendo antigos ideais 

ultrapassados, que foram arraigados no tempo. Em contrapartida, os segundos 

presumiam que a submissão à informação pedagógica auxiliava o indivíduo na sua 

integração social a partir da difusão de valores incontestáveis já estabelecidos, assim, 

preservava a criança contra concepções consideradas duvidosas. 

Com o tempo, foi havendo consenso na sua finalidade, estabelecendo-se assim 

um equilíbrio entre ambos os lados. Surgiram obras literárias que transmitiam 

conhecimento e dispunham de um potencial para atrair a atenção dos leitores pela 

sua essência. Ao mesmo tempo que ensinava, a literatura também seria capaz de 

divertir. 

 

2.4 O Lúdico e o Realista 

 

Outra questão levantada na literatura em geral, não somente na literatura 

infantil, diz respeito a forma ideal de representação da narrativa, podendo ela possuir 

caráter lúdico ou realista. No lúdico, o leitor desenvolve sua formação cognitiva por 

meio da imaginação. Utilizando a fantasia para apresentar o que não é visível ou 

conhecido, a criança é inserida em um universo imaginário, através de um processo 

metafórico, que consiste na representação figurada. Já na narrativa realista, há a 

representação do mundo tal como ele é, por meio do processo mimético, ou seja, a 

imitação fiel da realidade. (COELHO, 1984, p.31) 

Inicialmente, no século XVII, os livros se apresentavam em caráter lúdico, pois 

os acontecimentos eram justificados e tomados como verdade pelo senso comum, e 

isto era transcrito nas obras por meio da imaginação que deu forma aos contos, mitos 

e lendas, à exemplo da obra “O Pequeno Príncipe” (1943), de Antoine de Saint-

Exupéry que há anos é um sucesso no campo lúdico literário. Conforme o avanço da 
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ciência, em meados do final do século XIV, os acontecimentos passam a ser 

explicados pela lógica e pela razão, demandando da literatura, obras de cunho 

realista. 

A disputa pelo predomínio entre lúdico e real na literatura se arrastou ao longo 

do tempo, de modo que uma sobressaía sobre a outra, de acordo com as relações 

que o homem e a sociedade se encontravam. Com o passar dos anos, esta 

competição pela predominância foi sendo amenizada de modo que, segundo Coelho 

(1984, p.54), “as duas tendências coexistem igualmente poderosas e vivas (ora 

separadas, ora fundidas no Realismo Mágico ou na Ficção Científica), tanto na 

literatura-adulta como na infantil”. Ainda de acordo com a autora, o uso de um gênero 

ou outro, ou até mesmo a combinação de ambos fica a cargo do escritor, podendo 

utilizar o que melhor atende sua intencionalidade ou ao gosto do público. 

 

Figura 1 -  “O Pequeno Príncipe”, exemplo 
de literatura lúdica 

 

Figura 2 – “Eu sou Malala”, exemplo de 
literatura realista

                         

Fonte: Travessa2. Fonte: Amazon3. 

 

2.5 Estágios do Leitor 

 

A infância é marcada pelo maior desenvolvimento físico e mental do indivíduo, 

nela ainda existem diferentes fases no qual a criança passa em constante busca na 

aprimoramento de suas capacidades e experimentando novas mudanças de 

                                                           
2 Disponível em: https://www.travessa.com.br/o-pequeno-principe/artigo/95feaa67-8d9e-49e3-9341-
96166a5033d3. Acesso em: 19/08/2018. 
3 Disponível em: https://www.amazon.com.br/Eu-sou-Malala-hist%C3%B3ria-defendeu 
ebook/dp/B00FRNBT46. Acesso em: 19/08/2018. 
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comportamento e práticas. Além disso é neste período em que se formam os 

princípios que irão fundamentar a personalidade do sujeito. 

Assim como estas diferentes “subfases”, o processo de formação do leitor, 

também possui suas particularidades respaldadas no tipo de conteúdo que cada 

estágio do leitor melhor se ajusta e se interessa, as etapas possuem cada qual com 

suas características e elementos próprios como o grau de domínio da língua e escrita. 

Dessa forma, para que uma obra se torne mais assertiva quanto ao público destinado, 

há uma adequação do texto à idade do leitor, baseada no preceito que este, em cada 

fase, irá demonstrar atração por determinada forma de apresentação do conteúdo.  

De acordo com Coelho (1984), existem cinco estágios psicológicos que 

diferenciam as fases de desenvolvimento infantil. 

A fase do pré-leitor, a partir dos 15/17 meses, é o início do desenvolvimento 

mental ao mesmo tempo que ocorre o crescimento, nesta fase a realidade passa a 

ser explorada pela criança através do tato, conhecendo novas sensações e situações 

por meio dele. Desse modo, o mais indicado é o livro que possa estimular o sistema 

sensorial como a visão e o tato, utilizando diferentes texturas e diversas gravuras que 

apresentem objetos do seu cotidiano. 

 

Figura 3 - “Onde vivem os animais?”, de Multikids. 

 

Fonte: Alo Bebê4 

                                                           
4 Disponível em: https://www.alobebe.com.br/livrinho-de-banho.html,16457?o=7899838800226. 
Acesso em: 19/08/2018. 
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A fase seguinte corresponde ao leitor iniciante, onde se dá a partir dos 6 anos, 

no qual nesta etapa a criança passa a se interessar pelo lúdico. O livro ainda deve 

continuar fazendo uso do domínio da imagem sobre o texto, mas estas figuras devem 

ser autoexplicativas, sugerindo ao leitor o seu significado, ou então, que seja passível 

de entendimento através da combinação do texto, estabelecendo assim uma relação 

entre imagem e palavra, dependentes uma da outra para se completarem. 

Recomenda-se a utilização de textos que sejam curtos, simples e claros que 

envolvam histórias de acontecimentos familiares e sobretudo o encanto da fantasia 

com o emprego de elementos lúdicos, animais que falam, cenários míticos e também 

personagens que tenham nítido sua personalidade e caráter. Os livros devem 

estimular a imaginação e a criatividade da criança. 

 

Figura 4 - “O Príncipe Das Areias”, de Duda Razzera 

 

Fonte: Flávia Fernandes5 

 

A terceira infância ou também conhecida como leitor-em-processo, a partir dos 

8 anos, caracteriza-se pela ascensão do racional sobre o pensamento lúdico 

predominante na fase anterior. Aqui já há um certo domínio da leitura e da escrita e a 

criança desenvolve questionamentos de toda natureza, buscando encontrar respostas 

para elas. 

Os livros para esta idade devem combinar imaginação e realidade através de 

                                                           
5 Disponível em: http://www.flaviafernandes.me/livro-infantil-o-principe-das-areais. Acesso em: 

19/08/2018. 



23 
 

 

histórias de ação e aventura centrada na temática do heroico, a coragem, a defesa do 

mais fraco em relação ao mais forte, onde o fim se estabelece na reviravolta do bem 

sobre o mal. São bem-vindas também, narrativas que incluem o cotidiano, no qual o 

leitor pode se identificar com os personagens através de suas traquinagens, 

conquistas, desejos, dificuldades, sonhos e frustrações, igualmente às histórias em 

que é colocado em questão os valores sociais de postura e valores morais já 

ultrapassados. Se exige também que nesta fase a narrativa possua uma estrutura 

linear, ou seja, com início, meio e fim, e um arranjo simples do texto. 

 

Figura 5 - “O Patinho (In)Verso”, de Kate Manhães 

 

Fonte: Ateliê Oráculo6. 

 

Na etapa da pré-adolescência ou leitor fluente, a partir dos 10 anos, a criança 

se encontra no processo de consolidação da leitura, sua mentalidade está mais 

avançada e é apto a compreender o mundo através de sua capacidade de abstração 

e desenvolvimento da consciência reflexiva, no qual segundo Coelho (1984) é neste 

estágio que a criança produz o pensamento hipotético-dedutivo.  

Aqui o leitor começa a ter autonomia quanto a escolha dos temas de seu 

                                                           
6 Disponível em: http://atelieoraculo.com.br/site/index.php/portfolio/o-patinho-inverso/. Acesso em: 
19/08/2018. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRhJKik9rdAhWIH5AKHbFaAYUQjhx6BAgBEAM&url=http://atelieoraculo.com.br/site/index.php/portfolio/o-patinho-inverso/&psig=AOvVaw3qK0dYJ2uzvPnt9y5ibQd2&ust=1538102173728879
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interesse, porém é sobretudo atraído por livros que exploram os heróis e heroínas, 

podendo até mesmo se apresentarem como personagens humanos, mas que lutem 

por ideais humanitários e por valores éticos, aventuras ocorridas nos tempos 

passados, romances, mitos e lendas. Há também o interesse por histórias nas quais 

possam se identificar, como a narrativa de jovens que buscam espaço onde vivem. 

As imagens já não são consideradas essenciais para os livros desta fase, contudo, 

continua sendo interessante utilizá-las, pois ainda são para o leitor um grande atrativo 

se tornando uma forma de chamariz. 

 

Figura 6 - “O Diário de um Banana”, de Jeff Kney 

 

Fonte: De tudo um pouquinho7. 

 

O leitor crítico, a partir dos 12 anos, é a fase no qual há o domínio completo da 

leitura e da escrita, e o começo das mudanças psicológicas e sociais. O adolescente 

já não mais tratado com criança, desperta ao interesse sexual e passa a se introduzir 

gradualmente ao universo adulto, o que lhe coloca em desequilíbrio. Agora o indivíduo 

não somente busca as respostas para seus questionamentos, mas também procura 

compreender sua essência, o ‘porquê’ e o ‘como’ das coisas acontecerem. Suas 

indagações são mais amplas e intensas, bem como o sentimento de revolta e 

subversão às normas e os limites impostos e também a convicção de que se pode 

                                                           
7 Disponível em: http://www.detudoumpouquinho.com/2014/08/resenha-diario-de-um-banana-casa-
dos.html. Acessso em: 19/08/2018. 

http://www.detudoumpouquinho.com/2014/08/resenha-diario-de-um-banana-casa-dos.html
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“fazer com as próprias mãos”. 

Para esta idade já não há critérios definidos de recomendação de livros quanto 

as suas particularidades e estrutura, pois segundo Coelho (1984, p. 19) isto ocorre 

“principalmente devido à mudança dos costumes e à consequente aceleração da 

maturidade mental ou psíquica”. Mas sabe-se que há uma preferência para esta fase 

nas histórias de aventuras intelectualizadas, conflitos psicológicos, crônicas, entre 

outros. Além disto, o leitor, agora, possui um pensamento crítico e reflexivo mais 

apurado, capaz de maior interpretação e de “ler nas entrelinhas” do texto. 

   

Figura 7 - “Percy Jackson e os Deuses Gregos”, de Rick Riordan 

 

Fonte: Obcecada pelos livros8. 

 

Assim, de acordo com as categorias expostas, classifica-se o presente projeto 

com a finalidade de ser direcionado e desenvolvido a partir dos aspectos que 

caracterizam a etapa do “leitor fluente”, aproximadamente a faixa etária a partir dos 

10 anos. A escolha se explica, pois, a narrativa do livro contará a história da poetisa 

Cora Coralina em sua trajetória de vida, ressaltando sua luta em busca do seu sonho 

e espaço em meio às dificuldades e limitações impostas socialmente às mulheres 

naquele tempo, o que leva a criar uma figura heroica em torno da personagem. Tais 

definições revelam uma temática condizente aos pontos de interesse dos leitores 

desta fase, como apresentados anteriormente. 

                                                           
8 Disponível em: https://obcecadapeloslivros.blogspot.com/2017/01/resenha-182-percy-jackson-e-os-
deuses.html. Acesso em: 19/08/2018. 

https://obcecadapeloslivros.blogspot.com/2017/01/resenha-182-percy-jackson-e-os-deuses.html
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2.6 Representação das Mulheres nos Livros 

 

A criança utiliza o livro como meio de ver e compreender a realidade, e o livro 

como instrumento capaz de levar ideias e valores, permite a criança aprender novas 

percepções de mundo. Assim, o leitor, pode interiorizar determinadas forma de 

comportamento e pensamento diante à uma situação, projetando a conduta prescrita 

no livro em sua realidade. 

Neste contexto, muitas obras já foram meios para afirmar e delimitar o espaço 

de cada gênero no meio social, bem como suas funções, posturas e adjetivações. O 

livro se torna disciplinador e fechado para outros princípios contrários ao “exemplar”, 

e ainda distante de representar outras formas de realidade. Segundo Zilberman (1984) 

a criança convertida em leitor, 

 

é seduzida para um mundo de sonhos, onde impera a fantasia, escassamente 
aproximadas ao real, e viceja a noção de que as insatisfações cotidianas 
podem ser compensadas por superpoderes e pela magia. As produções da 
indústria cultural são as veiculadoras mais competentes desta visão 
escapista, que pode, todavia, ser absorvida também pela literatura infantil. 
Neste caso, ela endossa, por outro caminho, sua propensão pedagógica: 
insiste no conformismo e não contesta papéis sociais consagrados. 
(ZILBERMAN, 1984, p.101). 
 
 

Em consequência da falta de registros sobre a conjuntura feminina, 

erroneamente, aponta para o pensamento de que as mulheres não houveram 

participação na sociedade, mas longe disso, não é por ocasião que elas não foram 

representadas no decorrer da história que justifica acreditar que foram inertes 

socialmente. As mulheres nunca estiveram ausentes da história, mas sim foram 

tornadas invisíveis ou ainda quando presente nos livros, são representadas exercendo 

papéis secundários, sendo o retrato do ser atuante e influente resguardado ao 

homem. Esta ausência de registros sobre a mulher é afirmada por Perrot (2005) ao 

dizer que: 

 

A narrativa histórica tradicional lhes dá pouco espaço, justamente na medida 
em que privilegia a cena pública - a política, a guerra - onde elas aparecem 
pouco. [...] Esta ausência no nível da narrativa é acompanhada por uma 
carência de traços no domínio das "fontes" nas quais o historiador se 
alimenta, devido ao déficit de registro primário. No século 19, por exemplo os 
escrivães da história - administradores, policiais, juízes ou padres, contadores 
da ordem pública - tomam nota de muito pouco do que tem o traço das 
mulheres, categoria indistinta, destinada ao silêncio. Se o fazem, quando 
observam a presença feminina em uma manifestação ou reunião, recorrem 
aos estereótipos mais conhecidos. (PERROT, 2005, p. 33). 
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Dessa forma, a representação feminina que se tinha antigamente era reduzida 

a incapacidade de exercer outras funções, no qual sua vocação somente estava 

destinada ao ambiente doméstico e a submissão, isentando de sua ligação para com 

os âmbitos sociais, culturais, políticos e econômicos, ou seja, aos aspectos que eram 

considerados relevantes na sociedade. 

Relegadas a submissão e ao silêncio de suas vidas, a imagem da mulher foi se 

constituindo na concepção de sua fraqueza e inferioridade diante ao homem. No 

Brasil, de acordo com Silva: 

 

as primeiras narrativas históricas sobre as mulheres tiveram início na década 
de 1980 e foram muito marcadas pela preocupação com a dialética da 
dominação versus opressão, dando pouco ou nenhum destaque às múltiplas 
formas de resistência que as mulheres elaboraram ao longo do tempo para 
fugir à dominação masculina. (2008, p. 227). 

 

 

Ainda hoje, as desigualdades entre gêneros estão presentes nos livros bem 

como também nos infantis, onde se reflete os mesmos padrões tradicionais 

constituídos socialmente e muito ainda arraigados aos estereótipos sexistas. Isto se 

torna nítido ao vermos nos livros infantis personagens masculinos sendo retratados 

como heróis, dotados de força, coragem e poder, enquanto as personagens femininas 

estão ligadas a uma figura frágil, dócil e delicada, que buscam autoafirmação no 

homem, se mostrando também dependente deles para se completarem. 

A misoginia escancarada ou não, apresenta aos leitores uma figura feminina 

que está condicionada a uma vida limitada ao cuidado do lar, da beleza física e do 

comportamento exemplar aos olhos da sociedade, e para esta, quando não se 

acompanha as exigências, a mulher vista fora dos padrões é retratada como aquela 

que possui inteligência, coragem e poder. Em sua sutileza, as imposições são, 

contudo, expressadas de forma a transmitir para as crianças como uma situação 

natural e indiscutível ao ser feminino. 

O livro como portador de valores se torna condicionador no papel de instruir os 

leitores aos princípios acreditados pelo seu autor. Nesse contexto, compreende-se a 

importância de desenvolver novas concepções e abordagens para com as 

representações femininas e masculinas empregadas na literatura infantil, e também 

nela como um todo, abandonando assim moralidades consideradas ultrapassadas. 

Uma nova forma que possibilite criar diferentes reflexões e consciência quanto às 
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relações de gênero, que por muito tempo perduraram e ainda perduram sob a 

interferência de modelos patriarcais e machistas, no qual estimularam a dualidade 

entre sexos, designando características próprias ao homem e a mulher, mas 

sobretudo a instituição da inferioridade feminina. Cabe à conscientização dos pais, 

professores e autores, responsáveis quanto a formação da criança para o convívio 

social, que incentivem a adoção e a produção de materiais que problematizem antigos 

padrões, desconstruindo sua legitimidade e criando novos paradigmas de gênero. 

Em vista disso, pretende-se neste trabalho, contribuir para a mudança deste 

cenário a efeito da necessidade de se desenvolver livros infantis que melhor 

representem as mulheres e suas reais virtudes, capacidades e força,  onde acredita-

se no potencial de incentivar desde a infância à valorização feminina, por meio do 

conhecimento de histórias de grandes mulheres como a de Cora Coralina, escolhida 

pela sua vida inspiradora, de muita dureza, mas que reflete força e coragem em sua 

inquietação frente aos padrões sociais daquela época, onde ela mesmo dizia ter 

nascido antes do tempo. A goiana em sua humildade e persistência conquistou o 

Brasil e se tornou um dos principais nomes na literatura brasileira, após sua morte se 

tornou um patrimônio para sua cidade, para a história nacional e de grande 

importância para a humanidade. 

  

2.7 Análise de Similares 

 

A realização da pesquisa e análise de similares é uma etapa importante para 

identificar produtos semelhantes ao que se quer desenvolver, verificando-os através 

de aspectos funcionais e físicos de modo a estabelecer diretrizes para contribuir ao 

direcionamento do trabalho. 

A esta finalidade, foi desenvolvido uma pesquisa de acordo com a ficha de 

análise proposta por Bruno Munari (2008) em sua metodologia, no qual fornece 

diretrizes ao processo de execução até se chegar a solução mais adequada de um 

determinado projeto, onde será explicada mais adiante neste trabalho. A ficha de 

análise define uma lista de itens a serem documentados, mas que se tornam flexíveis 

de acordo com o produto ou a intenção da pesquisa. Dessa forma, alguns destes 

elementos foram desconsiderados por não serem necessários a análise pretendida e 

outros acrescentados para melhor se adequarem a este trabalho. 

Para tanto, foram escolhidas duas obras existentes no mercado literário que 
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atendessem as qualidades análogas ao que se pretende realizar no presente projeto, 

selecionados com base na mesma retratação da história de Cora Coralina e outro 

correspondente ao estilo de ilustração similar, mas que acompanha a mesma temática 

de representação das mulheres. 

 

2.7.1 Cora, Coração Coralina 

 

O livro narra a história de Cora Coralina, no qual é corporificada em uma figura 

de menina, mas que não acompanha o retrato fiel ou que apresentem características 

que remetam a poetisa tal como ela é. As ilustrações contam com poucos detalhes 

em seu cenário, dando maior enfoque na personagem. Além disso, estão 

predominantemente localizadas na parte superior dividindo o espaço das páginas com 

o texto que se encontra na parte inferior, percebe-se o interesse em manter a mesma 

delimitação de área destinada ao texto e imagem para todas as páginas. 

 

Figura 8 – Capa do livro “Cora, coração 
Coralina”, de Lúcia Fidalgo 

 

Figura 9 – Páginas internas do livro “Cora, 
coração Coralina” 

 

Fonte: Paulus9 

 

Fonte: Linguagem e afins10

 

                                                           
9 Disponível em: https://www.paulus.com.br/loja/cora-coracao-coralina_p_2980.html. Acesso em: 
20/08/2018. 
10 Disponível em: 
https://linguagemeafins.blogspot.com/2012/10/coracoracaocoralinaliteraturapoesiaculi.html. Acesso 
em: 20/08/2018. 
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Tabela 1 – Análise do livro “Cora, coração Coralina” 

 Nome do objeto 
Cora, Coração 
Coralina 

 
Análise 
técnica 

Autor Lúcia Fidalgo 

Ilustrador Fabiana Salomão 

Editora Paulus 

Ano 2012 

Preço médio R$ 20,00 

Faixa etária a partir dos 6 anos 

Análise 
funcional 

Tipo de livro Livro ilustrado 

Tipo de papel Couché 

Análise visual 

Cores pastéis 

Número de 
páginas 

16 

Dimensões 18.5 (larg) x 27.5 (alt) 

Tipografia Serifada 

Alinhamento Justificado 

Acabamento Brochura 

Conteúdo Literário 

Técnicas ilustração em aquarela 

Fonte: autora. 

2.7.2 Malala, A Menina Que Queria Ir Para A Escola 

 

Neste livro é narrado a história de Malala Yousafzai, que foi baleada por lutar 

em defesa pela educação feminina. A personagem ainda que ilustrada em traços 

simples, apresenta características que remetem ao perfil da paquistanesa, como o 

cabelo e a utilização da burca. As ilustrações se misturam a realidade dos elementos 

fotográficos aplicados nelas, como objetos, texturas e cenários. A divisão entre 

imagem e texto se distribui de forma que o texto prevalece na página esquerda, 

enquanto as imagens se concentram na direita. Em algumas páginas, há também 

sessões destinadas a explicação de termos que podem ser desconhecidos pela 

criança.
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Figura 10 - Capa do livro “Malala a 
menina que queria ir para a escola”, de 

Adriana Carranca 

Figura 11 - Páginas internas do livro 
“Malala a menina que queria ir para a 

escola”

 

     Fonte: Bruna Assis 

 
Fonte: Bruna Assis 

 

Tabela 2 – Análise do livro “Malala, a menina que queria ir para a escola” 

 Nome do objeto 
Malala, a menina que 
queria ir para a escola 

Análise técnica 

Autor Adriana Carranca 

Ilustrador Bruna Assis Brasil 

Editora 
Companhia das 
Letrinhas 

Ano 2015 

Preço médio R$ 24,00 

Faixa etária a partir dos 8 anos 

Análise 
funcional 

Tipo de livro Livro ilustrado 

Tipo de papel  

Análise visual 

Cores secas 

Número de 
páginas 

96 

Dimensões 15.50 cm x 22.50 cm 

Tipografia Serifada 

Alinhamento Alinhado à esquerda 

 

Acabamento Brochura 

Conteúdo Literário 

Técnicas 
Nanquin, Lápis de Cor e 
Fotografias 
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Em observação a análise feita, percebe-se aspectos em comum que 

predominam em ambos os livros, tal como o formato verticalizado que possuem e a 

escolha da tipografia serifada. Outro ponto também semelhante está na separação 

colocada entre texto e imagem, tendo seu espaço destinado a cada uma delas, seja 

dentro da mesma ou separadas entre o lado esquerdo e direito da página. 

Há nelas, predominância de cores quentes e tons opacos nas ilustrações, nos 

quais estas, foram sobretudo realizadas por métodos manuais, a exceção do segundo 

livro analisado, onde se mesclam junto a elementos fotográficos. Ao estilo desta 

segunda obra, despertou-se o interesse em utilizá-lo como referência no presente 

projeto desenvolvido, ao se acreditar que o uso do desenho aliado a fotografia podem 

trazer elementos que expressam a realidade, uma vez que este é um dos objetivos do 

produto: aproximar a criança a história de grandes mulheres reais como tal será 

abordado a de Cora Coralina.  

Esta aproximação torna-se mais adequada através da presença de uma 

ilustração que mostre o mundo real vivido pela protagonista, colaborando também ao 

intuito de se gerar na criança a compreensão da existência de verdadeiras heroínas e 

que viveram tão próximas ao leitor brasileiro, de mesmo modo contribuindo para 

despertar um sentimento de identificação com a personagem. 
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3 A VIDA DE CORA CORALINA 

 
Poetisa e contista brasileira, Cora Coralina se tornou escritora de prestígio e 

renome, tornando-se um marco na literatura brasileira. 

Seu nome verdadeiro, Anna Lins de Guimarães Peixoto Bretas, nasceu em 20 

de agosto de 1889, na centenária Cidade de Goiás, antigamente chamada Vila Boa 

de Goyas. Filha do desembargador Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, 

aos dois anos de idade ficou órfã de pai devido a uma doença, sua mãe Jacinta Luísa 

do Couto Brandão, viúva, batalhou com muita dificuldade para sustentar sua família, 

onde Cora era penúltima entre as quatro filhas.  

Quase sempre deixada de lado, Cora revela em um de seus poemas uma 

infância um tanto dolorosa, uma fase de consternação entre limitações, submissões e 

por vezes solitárias vivida quando criança que a fez se tornar conhecida também como 

“a menina feia da ponte da Lapa”: 

 

Éramos quatro as filhas de minha mãe.  
Entre elas ocupei sempre 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. (CORALINA, 1977, p.117) 
 
 

As memórias por Cora Coralina neste trecho do poema, nos permite captar a 

percepção negativa que a poetisa tinha de si mesma, e a ausência de envolvimento e 

afeto em relação a sua família. Enquanto sentia-se inferior às suas irmãs, a rejeição 

dos pais também acompanhava a sua infância, fase da sua vida que demonstra não 

ter saudade. De acordo com Clóvis Carvalho Britto e Rita Elisa Seda (2009), Cora 

“desenvolveu um complexo de inferioridade que resultou na imagem da menina 

inzoneira11, mal-amada e feia da ponte da lapa”. 

                                                           
11 Define-se como inzoneira o mesmo que intriguista, mexeriqueira, sonsa. 
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Embora em um primeiro momento presume-se que era uma menina infeliz 

devido às circunstâncias descritas em uma memória de profundas mágoas, o mesmo 

poema expõe uma criança que aprendeu a conviver com a solidão, criando seu próprio 

mundo: 

 

Meus brinquedos…/ Coquilhos de palmeira./ Bonecas de pano./ Caquinhos 
de louça./ Cavalinhos de orquilha./ Viagens infindáveis…/ Meu mundo 
imaginário/ mesclado à realidade. (CORALINA, 1977, p. 118) 

  

 

A residência onde morava às margens do Rio Vermelho, chamada por ela como 

“a velha casa da ponte” foi um reduto para Cora e ainda palco de suas brincadeiras e 

aprendizado. Cora conheceu seu lado inventora e criativa quando se viu deixada por 

seus familiares. Fez seus próprios brinquedos, explorou os insetos, desbravou o 

quintal e descobriu novas utilidades para objetos simples encontrados pelos cantos 

da casa, lugar de confinamento e ao mesmo tempo seu refúgio. 

 

E a casa me cortava: “menina inzoneira!”/ Companhia indesejável – sempre 
pronta/ a sair com minhas irmãs,/ era de ver as arrelias/ e as tramas que 
faziam/ para saírem juntas/ e me deixarem sozinha,/ sempre em casa. 
(CORALINA, 1977, p. 118) 
 
 

Aninha, como era apelidada, por vezes abandonada por sua família, viu a casa 

como sua única distração, visto que naquele tempo havia muitas limitações ao 

comportamento feminino e a rua não era um passatempo para as meninas. 

 

A rua… a rua! (Atração lúdica, anseio vivo da criança, mundo sugestivo de 
maravilhosas descobertas) – proibida às meninas do meu tempo. Rígidos 
preconceitos familiares, normas abusivas de educação – emparedavam. 
(CORALINA, 1977, p. 118) 
 

 

Isto se explica nas condutas impostas desde cedo às meninas que perpetuam 

há tempos na nossa cultura e ainda se estendem aos dias de hoje. Dados da pesquisa 

da Énois Inteligência Jovem em 201512, mostram que a palavra “rua” esteve presente 

na maioria das respostas à pergunta "A violência contra a mulher aparece em seu dia 

a dia? Como?", revelando que o local é considerado por elas um espaço sem 

                                                           
12 Énois Inteligência Jovem. Menina pode tudo. 2015. Disponível em: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFbwr7SNzHZT5X4CRStAWpIhq2HB2lsUpSTMilwUgv
YGBMOA/viewform>. Acesso em: 27/08/2018. 



35 
 

 

segurança e respeito. E ainda de acordo com a pesquisa, o início dessa relação 

desigual no espaço público, 

 

remete a anos de disparidade entre os gêneros e exploração do corpo 
feminino. Entretanto, chamam a atenção os depoimentos sobre a relação com 
o espaço público desde a infância. Enquanto meninos são habituados e até 
incentivados a brincarem na rua - jogando bola, empinando pipa ou andando 
de skate -, as meninas geralmente têm sua circulação restrita. Devem ficar 
dentro de casa e brincam de casinha ou boneca, que já antecipam as tarefas 
domésticas. (Énois Inteligência Jovem, 2015, p.4). 
 
 

 O poema “Infância” de Cora Coralina revela tal desigualdade entre os gêneros 

no momento em que afirma sobre a proibição das meninas de brincarem na rua. 

Evidenciando ainda o que sofriam as meninas que desafiavam tal imposição: “Rígidos 

preconceitos familiares”. Tanto o poema, de 1977, quanto a pesquisa, de 2015, 

levantam a discussão sobre tal desigualdade no espaço público, reafirmando sua 

permanência no passar das gerações. 

Cora não teve ensino formal e nem qualquer diploma, ela estudou apenas dois 

ou três anos até a terceira série do primário. Suas aulas eram realizadas em uma 

escola doméstica, lecionadas por sua madrinha e também única professora, Silvina 

Emelinda Xavier de Brito, a quem homenageou em seus poemas. Foi assim que Cora 

teve seu primeiro contato com a escrita e encontrou o que amava. A leitura aprendida 

com dificuldade, a revelou um novo mundo que transcendeu as paredes da casa: 

 

[...] 
Minha escola primária, fostes meu ponto de partida, 
dei voltas ao mundo. 
Criei meus mundos... 
Minha escola primária. Minha memória reverencia minha  
velha Mestra. 
Nas minhas festivas noites de autógrafos, minhas colunas de jornais 
e livros, está sempre presente minha escola primária. 
Eu era menina do banco das mais atrasadas. 

 
Minha escola primária... 
Eu era um casulo feio, informe, inexpressivo. 
E ela me refez, me desencantou. 
Abriu pela paciência e didática da velha mestra, 
Cinqüenta anos mais do que eu, o meu entendimento ocluso. 
(CORALINA, 1983, p.107). 

 

 

No seu tempo livre ela aproveitava ao máximo para dedicar-se a leitura e a 

escrita, uma relação sem volta que, mais tarde, a levaria se tornar reconhecida no 
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universo da literatura brasileira, extrapolando a descrença de seus familiares, que 

ainda a consideravam a “menina inzoneira” de sempre. 

Cora continuou investindo seu tempo e esforço em sua mais recente paixão, se 

tornou amante da literatura, entregando-se aos encantos das letras. Por 

consequência, aos 14 anos, começou a grafar seus primeiros poemas e contos, onde 

em qualquer oportunidade, ela estava envolvida e disposta a se arriscar com seus 

escritos. Nos casarões coloniais da cidade, onde ocorria os saraus, lá estava ela 

declamando poesias, que por vezes eram de sua autoria, presente também nas 

quermesses, espalhava seus poemas através do correio elegante. 

Em 1907, Cora ao lado de outras quatro jovens escritoras, fundaram o jornal “A 

Rosa”. Impresso em papel cor-de-rosa, o jornal era voltado para editoração de escritos 

femininos que não tinham espaço nos jornais daquela época, o projeto pode ser 

considerado revolucionário para seu tempo diante dos preceitos que a cidade havia 

em relação ao comportamento que as mulheres deveriam ter. A coragem delas em ir 

contra as limitações estão descritas por Cora Coralina no poema “Velho Sobrado”: 

  

[...] 
O salão da frente recende a cravo. 
Um grupo de gente moça 
se reúne ali. 
“Clube Literário Goiano”. 
Rosa Godinho. 
Luzia de Oliveira. 
Leodegária de Jesus, 
a presidência. 
  
Nós, gente menor, 
sentadas, convencidas, formais. 
Respondendo à chamada. 
Ouvindo a leitura da ata. 
Pedindo a palavra. 
Levantando idéias geniais. 
  
Encerrada a sessão com seriedade, 
passávamos à tertúlia. 
O velho harmônio, uma flauta, um bandolim. 
Músicas antigas. Recitativos. 
Declamavam-se monólogos. 
Dialogávamos em rimas e risos. 
[...] 
(CORALINA, 1977, p.75). 

 

Ao ano de 1910, inicia sua carreira literária com o conto “Tragédia na Roça”, 

publicado no “Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás” e ao pseudônimo 

de Cora Coralina. Em homenagem à padroeira local, o nome “Ana” era muito comum 
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na cidade e de acordo com a poetisa, esse foi o motivo para que aos seus 15 anos de 

idade, passasse a assinar como Cora Coralina. A escolha do pseudônimo se explica 

por “Cora” significando coração e “Coralina”, vermelho, uma homenagem ao rio. Ana 

Lins em toda a sua essência, resgatou entre as suas feridas, sua força feminina e 

traduziu em Cora Coralina. 

A poetisa deixa a antiga Ana, a menina reprimida e estulta para trás e renasce 

como uma mulher impetuosa, cheia de força dentro de si. Ela buscou na criação de 

uma nova identidade, apagar o fardo de uma subjugação instituída por uma sociedade 

regrada à padrões injustos e até mesmo impostas pela própria família. É o que conta 

a diretora do museu Casa de Cora Coralina e amiga da poetisa, Marlene Vellasco à 

reportagem para Agência Brasil13 (2015), “Ela cria esse pseudônimo aos 14 anos e o 

assume. A Ana fica esquecida no passado, a menina feia, de pouco cabelo, a bobona 

da casa. Ela se assume como Cora Coralina que é um nome forte que significa 

coração vermelho, em homenagem ao rio”. 

Se tornar Cora Coralina foi se tornar liberta das repreensões guardadas, ainda 

que as repressões continuassem a cair sobre ela durante anos. Uma mudança que 

expressa muito mais que significação, mas uma de suas primeiras formas de 

manifestar sua oposição frente às submissões ditadas por uma sociedade patriarcal.  

A partir de então, Cora teve a oportunidade de experimentar e adquirir 

conhecimento que a levou dedicar-se intensamente a aprimorar sua bagagem 

intelectual, o que naquela época era considerado contrário ao papel e hábitos de uma 

mulher correta. Mas isso não foi capaz de segurá-la em busca por uma vida própria. 

Dita como aquela que não se casaria, a família julgava um desperdício de 

tempo investir em uma carreira de escritora, no qual deveria estar ocupando-se em 

encontrar um marido que a sustentasse. A reputação ecoava na vizinhança, a tal da 

menina letrada que não daria boa dona de casa, assim escrito nos versos de seu 

poema “Aquela gente antiga - ll”: 

 

Aquela gente antiga explorava a minha bobice. 
Diziam assim, virando a cara como se eu estivesse distante: 
"Senhora Jacinta tem quatro fulores mal falando. 
Três acham logo casamento, uma, não sei não, moça feia num casa 
fácil." 

 
Eu me abria em lágrimas. Choro manso e soluçado... 

                                                           
13 Agência Brasil. Especial Cora Coralina. 2015. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/especial/2015-04/cora-coralina. Acesso em: 27/08/2018. 
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"Essa boba... Chorona... Ninguém nem falou o nome dela..." 
Minha bisavó ralhava, me consolava com palavras de ilusão: 
Sim, que eu casava. Que certo mesmo era menina feia, moça bonita. 
E me dava a metade de uma bolacha. 
Eu me consolava e me apegava à minha bisavó. 
Cresci com os meus medos e com o chá de raiz de fedegoso, 
prescrito pelo saber de minha bisavó. (CORALINA, 1983, p. 37). 

 

 

Tal perspectiva de subordinação da mulher ao homem defendida pela família 

reafirma uma época machista, onde a mulher é preparada desde a infância para o 

casamento, para as relações matrimoniais, pensamento sustentado por Beauvior 

(1967) em sua obra “O Segundo Sexo” afirmando que a mulher casada, cumpre sua 

obrigação social em gerar filhos, estando assim a serviço da espécie, apenas para dar 

a vida, levando ao questionamento da existência da mulher como um ser para si. 

Ainda de acordo com Beauvior (1967), o eu da mulher se resume à espera do 

homem, sendo dependente dele para exercer sua vontade e atender ao encargo 

público destinada ao espaço privado na constituição de uma família e aos cuidados 

domésticos. 

 

O casamento não é apenas uma carreira honrosa e menos cansativa do que 
muitas outras: só ele permite à mulher atingir a sua dignidade social integral 
e realizar-se sexualmente como amante e mãe. É sob esse aspecto que os 
que a cercam encaram seu futuro e que ela própria o encara. (BEAUVOIR, 
1967, p. 67). 

 

 

Cora Coralina foi se tornando moça velha, inteligente, sábia e sem casamento. 

A poetisa via seu tempo se esgotar enquanto o destino do casamento já prescrito 

aguardava por ela, assim como a de todas as mulheres da época.  

Vendo-se sob o medo da profecia assombrada por todos da qual não 

conseguiria se casar e diante da dificuldade econômica vivida, rendeu-se ao 

casamento, uma vez que naquela época uma moça que apesar de pobre fosse 

casada, ainda valeria mais que uma solteira.  

Pela ausência de uma figura paterna desde a sua infância e por achar-se 

sozinha, a escritora quiçá enxergasse no marido a melhor forma de suprir o afeto que 

lhe foi tomado. Mas, sobretudo, na esperança de obter a liberdade das amarras que 

a cidade que lhe imputou. Contudo, mais tarde, depreendeu-se no equívoco do sonho. 

Em 1911, apaixonou-se pelo advogado e chefe de polícia Cantídio Tolentino 

Bretas e contra a vontade da família, fugiu para o interior de São Paulo, já grávida de 
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gêmeos. Cantídio não era visto com bons olhos, pois já era casado com outra mulher. 

Nesta época, o divórcio ainda não existia oficialmente, sendo este regulamentado no 

Brasil apenas em 1977. Portanto, Cora Coralina e Cantídio oficializaram a união 

apenas em 1925, quando ficou viúvo. 

A saída de Goiás representou para a escritora uma fuga das opressões e 

julgamentos. Cansada do habitual, das angústias colecionadas, foi em busca da 

liberdade tão sonhada: 

 

meus anseios extravasaram a velha casa. Arrombaram portas e janelas, e eu 
me fiz ao largo da vida. Andei por mundos ignotos e cavalguei o corcel branco 
do sonho. (CORALINA, 1976, p.93). 

 

 

Antes mal vista, Cora agora era mal falada pela sua atitude de fugir com um 

homem casado, indo contra os princípios da época. Contudo, as duras críticas não 

foram capazes de pará-la, delas fez seu caminho e foi embora, fato retratado nos 

versos de seu poema “Das Pedras” (1976, p. 20): “Ajuntei todas as pedras/Que vieram 

sobre mim/ Levantei uma escada muito alta/E no alto subi”. 

Há uma lacuna nas obras poéticas de Cora Coralina no período em que foi 

casada, entretanto, sabe-se que viveu um casamento em meio às censuras de seu 

marido que a podou no seu crescimento literário. O que não foi a primeira vez, quando 

mais jovem, as pessoas não acreditavam que as palavras eram suas e sim, de autoria 

de seu primo. Somente deixaram a desconfiança após ele ter se mudado para longe, 

mas ainda prevalecia o desdém.  

Cora fugiu na expectativa de viver sua própria vida, esperava liberdade, 

entretanto, logo viu que seria apenas uma extensão do que sofreu até o momento, 

uma realidade cheia de imposições, mas agora estabelecidas pelo marido, que a 

proibia de publicar seus escritos. A poetisa ainda esperaria 45 anos para conhecer a 

real liberdade que tanto desejava. As atitudes do marido ciumento que a impediu de 

publicar seus escritos eram habituais ao seu tempo, é o que afirma Darcy França 

Denófrio em sua obra “Cora Coralina - Melhores poemas”: 

 

Isto era comum à época e até famosos escritores já haviam dado o exemplo, 
aliás herdado da Grécia Antiga. Péricles o democrata que sonhava com a 
igualdade entre os homens (?), cinco séculos antes de Cristo, no chamado 
“Século de Ouro da Grécia”, que levou o seu próprio nome, já dizia: “A glória 
maior da mulher é não ser falada”. [...] Olavo Bilac havia feito o mesmo com 
a noiva Amélia de Oliveira, irmã de Alberto de Oliveira, censurando-a pela 
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ideia de publicar versos (sua obra é póstuma) e cita-lhe uma frase de 
Ramalho Ortigão, verdadeiro decalque daquela de Péricles, dizendo-lhe que 
era “uma das maiores verdades” que ele já havia lido: “O primeiro dever de 
uma mulher honesta é não ser conhecida”. Honestidade estava, portanto, 
atrelada à ideia de anonimato.(DENÓFRIO, 2010, p.24)  

 

 

Era justamente o contrário que a poetisa ansiava, “escrever para o público, 

escrever para ser lida, criticada, elogiada e, mais do que tudo isso, corrigida e 

ensinada”, como declarou Cora. Apesar de seu matrimônio estivesse longe do que 

Cora realmente sonhou, ela foi fiel ao seu marido até sua morte. E ainda que em meio 

às mágoas, havia felicidade nela, na qual vinha de seus filhos, eles compensaram 

tudo o que foi negado por seu marido, declara a poetisa: 

 

[...] 
Construíram a minha resistência. 
Filhos, fostes pão e água no meu deserto. 
Sombra na minha solidão. 
Refúgio do meu nada. 
Removi pedras, quebrei as arestas da vida e plantei roseiras. 
[...] 
(CORALINA, 1983, p.64). 

 

 

Em São Paulo, Cora Coralina continuou sua predileção pela leitura e escrita de 

poemas que ainda ficariam guardados por longo tempo. Na capital, participou da 

Revolução Constitucionalista de 1932, alistando-se como enfermeira. Em 1934, seu 

marido vem a falecer, deixando Cora e seus filhos em grandes dificuldades, situação 

semelhante ao que viveu com sua mãe e irmãs quando perdeu seu pai na infância. 

Cora, porém, soube se levantar e seguir adiante, onde, talvez, encontrou forças 

através da luta de sua mãe, assim podemos considerar que Dona Jacynta teve um 

papel importante na constituição da mulher forte que sua filha se tornou. 

Em busca pela sua sobrevivência e de seus filhos, a poetisa trabalhou em 

diversos ramos. Em meio às idas e vindas pelo estado de São Paulo, abriu uma 

pensão e começou a vender livros do editor José Olympio a quem conheceu, se tornou 

comerciante de tecidos, o que naquela época era algo impensável para uma mulher, 

escreveu para jornais locais, comprou terras para plantar algodão, vendeu plantas e 

até mesmo se candidatou a vereadora.  

Com os filhos criados e já crescidos, Cora decide retornar às suas origens após 

quarenta cinco anos longe. Mesmo por todo o passado difícil que vivenciou e ter saído 



41 
 

 

da cidade mal falada, Cora tinha um intenso afeto por suas raízes. Ao ano de 1956, 

com a mesma ousadia e coragem que a poetisa teve ao fugir, também se vestiu delas 

para voltar, como quem tivesse que concluir uma história, regressou para enfim 

cumprir aos anseios do coração. 

Sozinha e já aos 67 anos de idade, decidida a retomar sua vida, na qual, agora, 

liberta das limitações vividas desde sua infância, pôde fazer aquilo que acreditava ser 

seu destino. Encontrou sua independência que não foi alcançada quando saiu de 

Goiás em busca da vida que queria viver. Ao retornar ao ponto de partida, reabriu as 

portas de sua casa que jamais seriam fechadas. Contudo, antes de proceder com a 

organização dos seus escritos, Cora precisava se preocupar com as dificuldades 

financeiras, pois, ao contrário da cidade grande, onde dedicou-se em diferentes 

ocupações, agora retornava a sua vida interiorana, e já em idade avançada. Apesar 

das adversidades, com o entusiasmo de quem almejava realizar seu maior sonho, 

superou as barreiras, fazendo doces e até os vendendo de porta em porta.  

Colhidos diretamente de seu quintal, os frutos davam forma aos seus famosos 

doces cristalizados e em calda. Da simplicidade das frutas, como banana e goiaba, 

porém, feitos com carinho, no tacho de cobre e fogão à lenha, os doces de Cora foram 

dignos da popularidade e elogios que recebiam, tornando a doceira reconhecida na 

cidade e até mesmo entre os visitantes de fora. Cora recebia assim uma segunda 

identidade e prezava por tal prestígio, o que a motivava a se dedicar aos doces 

caseiros, a quem ela disse no trecho do poema “Cora Coralina, quem é você?”: 

 

Sou mais doceira e cozinheira 
do que escritora, sendo a culinária  
a mais nobre de todas as Artes: 
objetiva, concreta, jamais abstrata 
a que está ligada a vida e  
a saúde humana. 
(CORALINA, 1976, p.12). 

 

 

Cora apreciava as visitas que recebia de pessoas que a procuravam pelos seus 

poemas e para comprar doces, e embora vivesse sozinha em seus últimos anos, sua 

casa estava sempre cheia.  

Dividia seu tempo entre a vida de doceira e vida de poeta, porém chegou à uma 

situação em que a hora de receber as visitas era o único momento que lhe 

possibilitava ser a Cora poeta. A atividade de doceira já ocupava a maior parte de seu 
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tempo, o que não mais a permitia se dedicar integralmente à escrita. Assim mesmo, 

Cora sabia que ao menos poderia transmitir seus sentimentos através do paladar: 

 

Já que não posso comunicar com o sentimento, através dos meus versos, 
comunico-me com a habilidade culinária, nos meus doces. De uma forma ou 
de outra, sempre proporcionarei uma sensação estética, um prazer àqueles 
com quem me comunico, embora lhes atinja o estômago e não o coração”, 
conforme o livro “Cora Coralina: raízes de Aninha. (O Popular, Goiânia, 
02/04/71). 

 

 

Os tropeços de sua infância não a deixaram mesmo diante da mulher forte que 

se tornou, no qual após uma queda na cozinha e fraturar o fêmur, Cora Coralina 

precisou abandonar seu lado doceira. O destino a fez, abruptamente, levá-la de volta 

à literatura. Passou então, a dedicar-se exclusivamente à escrita, mas sem esquecer 

do ofício que fez com tanto amor. 

A simplicidade de sua vida lhe dava inspiração para os versos, até mesmo as 

muletas, a quem ficou dependente, foram razão de um de seus poemas:  

 

Muletas novas, prateadas e reluzentes.  
Apoio singelo e poderoso  
de quem perdeu a integridade  
de uma ossatura intacta,  
invicta em anos de andanças domésticas.  
Muletas de quem delas careceu  
depois de ter vencido longo  
tempo e de ter dado voltas ao mundo  
sem deixar a sua casa. (...) (CORA CORALINA, 1977, p.132). 
 

 

Cora agora podia dedicar-se a publicação de seus escritos, na qual segundo 

Britto (2009), enquanto seus braços estavam apoiados nas muletas do tempo, 

observava pela janela as águas do Rio Vermelho pensando na ordenação de suas 

memórias. Sua obra já havia sendo formada por Cora enquanto já estava em São 

Paulo, mas de acordo ainda com Britto e Seda, o retorno para Goiás proporcionou a 

vivência das memórias de seu passado no qual foi fundamental para aprimorar as 

versões anteriores e elaborar a melhor parte de sua obra. 

Cora nunca desanimou, mesmo as tantas dificuldades que encontrou para os 

seus sonhos tomarem forma de papel. Uma parte importante para tal, foi a ajuda 

significante do escritor Tarquínio Oliveira, onde conheceu Cora em uma visita à sua 

casa e se propôs a levar os escritos de Cora para uma editora paulista. Contudo, seus 

manuscritos não eram aceitáveis à editoração da obra, assim era preciso que fossem 
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entregues datilografados. 

A poetisa recebeu de presente uma máquina datilográfica do próprio Tarquínio 

e ingressou em um curso para aprender a técnica de datilografia. Aos 71 anos, mas 

com o mesmo vigor que os jovens que ali frequentavam as aulas, Cora demonstrava 

sua dedicação e disposição para com seu propósito. 

Após anos guardados sob as censuras da vida, enfim Cora conseguiu reunir 

seus escritos e enviá-los para publicação. Ao título de “O Poema dos Becos de Goiás 

e Estórias Mais”, a obra foi publicada em 1965 pela mesma editora a quem anos atrás 

a poetisa trabalhou vendendo seus livros de porta em porta. Os versos assinavam o 

estilo da autora que a consagraram na literatura moderna.  

Digno de uma reedição, em 1978, a obra foi impressa pelas Oficinas Gráficas 

da Universidade Federal de Goiás em sua segunda edição, no qual a poetisa enviou 

exemplares para vários escritores, inclusive à Carlos Drummond de Andrade, o 

responsável pela descoberta de Cora Coralina para o Brasil. O reconhecimento 

nacional se dava pelas palavras de Drummond que aclamava a poetisa em uma carta 

enviada à Universidade Federal de Goiás, dado que não havia conhecimento de seu 

endereço:  

 

Rio de Janeiro, 14 de Julho de 1979.  
Cora Coralina. Não tenho o seu endereço, lanço estas palavras ao vento, na 
esperança de que ele as deposite em suas mãos. Admiro e amo você como 
alguém que vive em estado de graça com a poesia. Seu livro é um encanto, 
seu verso é água corrente, seu lirismo tem a força e a delicadeza das coisas 
naturais. Ah, você me dá saudades de Minas, tão irmã do teu Goiás! Dá 
alegria na gente saber que existe bem no coração do Brasil um ser chamado 
Cora Coralina. Todo o carinho, toda a admiração do seu Carlos Drummond 
de Andrade. (BRITTO, SEDA, 2009, p. 382). 
 
 

No início de sua carreira como escritora oficialmente com obras publicadas, a 

poetisa não foi muito bem aceita e recebeu duras críticas ao seu estilo de narrativa 

declarado que para eles era duvidosa. Contudo, assim como as demais subjugações 

já vividas ao longo de toda uma vida, Cora soube se impor e não as aceitar para si e 

o resultado foi se tornar uma das grandes contribuições para a literatura brasileira e 

ainda, “a pessoa mais importante de Goiás” segundo Carlos Drummond de Andrade 

(1980): 

 

Cora Coralina, para mim a pessoa mais importante de Goiás. Mais do que o 
Governador, as excelências parlamentares, os homens ricos e influentes do 
Estado. (...) Cora Coralina, pouco conhecida nos meios literários fora de sua 
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terra, passou recentemente pelo Rio de Janeiro, onde foi homenageada pelo 
Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, como uma das dez mulheres que 
se destacaram durante o ano. Eu gostaria que a homenagem fosse também 
dos homens. Já é tempo de nos conhecermos uns aos outros sem 
estabelecer critérios discriminativos ou simplesmente classificatórios. Cora 
Coralina, um admirável brasileiro.” (BRITTO, SEDA, 2009, p. 384). 
 

 
Drumonnd não só foi responsável pela descoberta da excepcional Cora, 

conferindo-lhe o reconhecimento literário, mas também, como escritor aclamado que, 

através da poetisa, reconheceu e trouxe o reconhecimento da mulher e suas 

capacidades diante de uma sociedade permeada por valores discriminatórios, como 

tal escreve: 

 

Entre as brasileiras de hoje, merecedoras da mais viva admiração, peço 
licença para destacar Cora Coralina - aquela que, pela tocante criação 
poética e ainda pela corajosa atuação humana, trouxe contribuição para o 
reconhecimento da dignidade da condição da mulher, em meio ainda tão 
cheio de preconceitos como o do nosso país. (BRITTO, SEDA, 2009, p. 385). 
 
 

Não somente por Drummond a poetisa foi reconhecida, Cora também recebeu 

notoriedade de Jorge Amado, a qual enviou alguns de seus poemas e doces ao 

escritor que afirmou serem “sublimes e divinos”. O prestígio de escritores de grande 

renome foram o gatilho para que Cora Coralina se tornasse conhecida e procurada 

pela mídia, sendo convidada para participar de diversas entrevistas, eventos, ministrar 

palestras, além de ver a movimentação da sua casa aumentar repentinamente e 

passar a ser condecorada às mais diversas homenagens. 

O reconhecimento recebido não foi suficiente para tirar de Cora a sua 

humildade e simplicidade inerentes ao seu caráter e denotados ao longo de toda a 

vida. A poetisa em nenhum momento se vangloriou da fama conquistada, pelo 

contrário, relatos de vizinhos e amigos mais próximos afirmam que sempre se 

manteve em sua humildade, na sua vida habitual. Sem dúvida sentiu orgulho, mas 

distante de qualquer vaidade. 

No perpassar de sua vida, Cora Coralina colecionou admirações que lhe 

renderam prêmios e títulos14, seleção por Fenske (2011): 

 

1970 - Membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Goiânia-GO. 

                                                           
14 FENSKE, Elfi. Disponível em: http://www.elfikurten.com.br/2011/12/cora-coralina-venho-do-seculo-

passado-e.html. Acesso em: 27/08/2018. 
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1973 – Prêmio de Contribuição à cultura goiana – Literatura – UBE. Goiânia-GO. 

1976 - Intelectual do Ano - Grêmio Litero Teatral Carlos Gomes, Goiânia-GO. 

1977 - Medalha Ana Néri – Sociedade Brasileira de Educação e Integração – São 

Paulo-SP. 

1978 - Comenda do Mérito Anhanguera – Governo do Estado de Goiás, Goiânia-GO. 

1978 - Medalha do Sesquicentenário da Fundação de Jaboticabal – Jaboticabal-SP. 

1980 - Dez Mulheres do Ano, Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, Rio de 

Janeiro-RJ. 

1981 - Recebe o Troféu Jaburu, doado pelo Conselho de Cultura do Estado de Goiás, 

pelo seu trabalho literário. 

1982 - Prêmio Fernando Chinaglia – UBE – Rio de Janeiro. 

1983 - Recebe o título de doutora honoris causa, conferido pela Universidade Federal 

de Goiás. 

____ . Mulher do Ano, Grêmio Litero Teatral Carlos Gomes, Goiânia-GO. 

1984 - Recebe o Troféu Juca Pato, da União Brasileira de Escritores (UBE) e Folha 

de São Paulo, São Paulo. 

____ . É reconhecida como Símbolo Brasileiro do Ano Internacional da Mulher 

Trabalhadora pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação). 

____ . Membro da Academia Goiana de Letras, Goiânia-GO. 

1985 - Personalidade do Ano - Literatura, Rotary Club de São Paulo, São Paulo - SP. 

 

Em seus últimos anos de vida, Cora, mesmo estando debilitada continuou 

recebendo visitas de turistas, amigos e imprensa em sua casa. 

A situação de sua saúde se agravou, onde precisou ser internada às pressas. 

Contudo, a poetisa não resistiu e veio a falecer aos 95 anos de idade, no dia 10 de 

abril de 1985. Junto ao túmulo de seu pai, Cora foi sepultada na Cidade de Goiás. Em 

sua lápide está gravado o poema “Meu Epitáfio” que por ela escrito, expressa toda a 

essência de mulher vivida entre lutas, limitações, a busca pela liberdade conquistada 

tardiamente, mas que consegue se impor e deixa enraizada seu espírito: 

 

Morta… serei árvore 
Serei tronco, serei fronde 
E minhas raízes 
Enlaçadas às pedras do meu berço 
São as cordas quebradas de uma lira.  
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Enfeitai de folhas verdes 
A pedra do meu túmulo 
Num simbolismo 
De vida vegetal.  
Não morre aquele 
Que deixou na terra 
A melodia de seu cântico 
Na música de seus versos. (CORALINA, 1976, p.19). 
 
 

Após a morte da poeta, houve um esforço dos amigos e vizinhos para 

transformar sua casa em museu, com o objetivo de preservar sua memória através do 

local onde Cora Coralina esteve tão ligada desde seu nascimento até o fim de sua 

vida. Para tal, em 27 de setembro de 1985, foi fundada a Associação Casa de Cora 

Coralina, sem fins lucrativos, o Museu procura imortalizar sua história e evocar sua 

presença em cada objeto e a cada canto da Casa Velha da Ponte. Conforme Delgado 

(2003, p. 26) a casa institui-se como templo do passado e santuário da memória. 

Cora se tornou símbolo da Cidade de Goiás e protagonista principal na 

transformação do município em Patrimônio da Humanidade pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 2001. A poetisa 

reverberou seus versos, sua história e seus ensinamento de vida. Seu lirismo 

transbordou as paredes da casa, excederam as grandiosas serras e arraigou-se pela 

extensão brasileira. 

 

Que riqueza de experiência humana, que sensibilidade especial e que lirismo 
identificado com as fontes da vida! Aninha hoje não se pertence. É patrimônio 
de nós todos, que nascemos no Brasil e amamos a poesia. (DRUMMOND, 
1983). 

 

 

Cora Coralina redigiu em seus versos sua própria biografia construída pelas 

memórias do passado e grafados em papel. Além de narrar sua trajetória de vida, 

Cora sabia perceber o mundo a sua volta e absorver o desamparo àqueles que eram 

excluídos da sociedade a qual eram transcritos em seus poemas. A poetisa manifesta 

inquietude diante ao descaso dos menos favorecidos, como as mulheres de sua época 

que se escondiam nas limitações, submissas à um sistema patriarcal, no qual ela 

mesma se viu circunscrita. 

Mesmo não reconhecendo explicitamente enquanto viva, suas atitudes são 

consideradas por muitos estudiosos e pesquisadores como defensoras de ideais 

feministas. O feminismo como movimento político possui diferentes vertentes, cada 
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qual na defesa de seus princípios. Mesmo acreditando na essência libertária de Cora 

Coralina, não é de intenção da autora deste trabalho vincular a poeta ao movimento, 

abstendo-se da dedução adicional aos fatos de sua vida. Mas aqui deseja-se colocar 

a sua eloquente importância para a emancipação das mulheres através da sua luta e 

resistência aos rígidos preconceitos da sociedade da época. 

Sua personalidade como uma mulher forte e destemida, despontaram logo em 

sua infância, no cultivo de seus anseios pela leitura e escrita, o que ia contra aos 

preceitos estabelecidos ao papel feminino naquela época, mas que não foram o 

bastante para impedir seu gênio. 

Cora Coralina cresceu em meio as repreensões da cidade que a viam com 

maus olhos, e até mesmo pela própria família não foi apoiada. Naquele tempo, era 

esperado das mulheres que se cumprisse o destino reservado a um espaço doméstico 

como uma boa esposa e mãe, pois para uma mulher casada havia muito mais valor 

que uma solteira. Por muito tempo, Cora foi vista como aquela que nunca se casaria, 

pois usava seu tempo para cultivar suas predileções e intelecto, o que era considerado 

inútil, uma vez que eram os homens que estavam a cargo de exercer os papéis de 

influência e detenção de conhecimento na sociedade, e para as mulheres era 

resguardado ao cargo de submissão ou como expresso por Cora Coralina (2003) em 

um de seus versos: “mulheres, querem-nas resguardadas e a sete chaves”.  

A “menina feia da ponte da Lapa”, assim como era chamada, revela as 

exigências de as mulheres estarem dentro de um padrão estético socialmente 

imposto, sendo o corpo feminino estabelecido como parâmetro de qualificações e 

capacidade das mulheres de realizarem ou serem algo.  

Cora ainda relata em outros de seus poemas as várias imposições de uma 

sociedade permeada por valores misóginos, onde a rua não era um local em que as 

mulheres deveriam frequentar, e quando o faziam, era aconselhado que utilizassem o 

xale, como forma de guardar sua pureza, pois, para as mulheres, mostrar o corpo era, 

e ainda é considerado algo ofensivo e motivo que leva os homens aos desejos imorais: 

 

[...] Era ótimo presente de aniversário.  
Muito estimado e de longa duração.  
Ajudava o velho estatuto  
das mulheres se resguardarem,  
embuçadas, disfarçadas. (CORALINA, 1977, p.69). 
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Cora Coralina revestiu-se dos seus versos como uma armadura para enfrentar 

e denunciar as desigualdades e limitações, encorajando as futuras gerações a 

fazerem o mesmo. A poetisa sabia que não estaria escrevendo para sua época, mas 

sim para as próximas que viriam.  

Ela se inspirava e inspirava os jovens e continua sendo exemplo para aqueles 

que ficaram, ela acreditava na juventude e se emocionava com a ousadia, sobretudo 

com as jovens mulheres que começavam a se desvencilhar das limitações da época, 

como afirma em seus depoimentos:  

 

Acredito piamente na juventude de hoje, esses moços barbados e cabeludos, 
essas moças alegres, de saias curtas, que beijavam os namorados de dia, no 
meio da rua, sem hipocrisia e sem se preocupar com o que os outros possam 
dizer. Eles me contagiam, me emocionam. (BRITTO, SEDA, 2009, p. 343). 

 

 

Cora nunca foi compreendida pelos vilaboenses, sua postura externa aos 

moldes do tradicionalismo da sociedade, lhe rendia juízos, críticas e censuras. Uma 

personalidade feminina diferente de qualquer outra e a que fazia se considerar 

“nascida antes do tempo”, como dizia em um de seus poemas na obra “Vintém de 

Cobre”: 

 

(...) Nasci antes do tempo. 
Alguém me retrucou. 
Você nasceria sempre 
antes do seu tempo. 
Não entendi e disse Amém. (CORALINA, 1983, p.31) 

 

 

Talvez Cora precisasse “nascer antes do tempo” para que pudesse dar o passo 

na defesa dos marginalizados, ser porta-voz dos obscuros e para que, hoje, a mulher 

continuasse a conquistar seu espaço socialmente, antes reservado unicamente aos 

homens.  

Cora foi força e ousadia, seus versos desafiaram ao tempo vivido e ao tempo 

transpassado nas gerações, contando sua história e nas entrelinhas anunciando as 

injustiças que estavam e deveriam permanecer caladas sob o domínio de um sistema 

patriarcal.  

Seu amor pela literatura e persistência tornaram-na a mulher almejada nos 

devaneios da “menina inzoneira”. Permitiu-se lançar no mais fundo do saber e libertar-

se da ignorância fadada as mulheres e inspirou outras “Anas” a realizarem o mesmo.  
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4 PROJETO EDITORIAL 

 

4.1 Metodologia 

 

A utilização de uma metodologia é de grande importância para o 

desenvolvimento de um projeto a fim de se organizar as etapas do processo, 

definindo-se uma ordem de prioridade entre eles e facilitando a visualização da melhor 

solução para o problema de modo a estar em concordância com o que se espera para 

o projeto e reduzindo possíveis erros. Para tanto, o presente trabalho utilizou-se de 

uma adaptação da metodologia proposta por Bruno Munari (2008). 

Em seu livro “Das coisas nascem coisas”, o autor apresenta seu processo 

metodológico, no qual é dividido em 12 etapas, comparando-a à uma receita que é 

realizada segundo uma ordem ditada pela experiência. 

 

Figura 12 - Metodologia de projeto por Bruno Munari 

 

Fonte: autora. 

  

 

Tal metodologia parte da identificação de um problema advindo de uma 

necessidade. Uma vez identificada, é feito uma melhor definição do problema de 

forma a delimitar o projeto. Em seguida, o problema é dividido em seus componentes, 

permitindo que outros pequenos problemas possam ser encontrados e solucionados. 

Posteriormente, é realizada a coleta de dados necessários para o estudo de cada 
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componente, no qual serão levadas a análise a fim de se descobrir qualidades e 

defeitos de modo a orientar o que não deve ser feito no projeto. Com informações 

suficientes reunidas, o projeto pode ser iniciado. 

Segundo Munari (2008) a ideia imediata e intuitiva é deixada de lado, para se 

colocar em prática um modo mais criativo, pois enquanto a ideia se forma sobre 

soluções difíceis, a criatividade, correspondente à fase seguinte, se desenvolve dentro 

dos limites do problema, levando em conta os dados encontrados antes de uma 

solução concreta. 

Na etapa de materiais e tecnologias, refere-se a uma pequena coleta de dados 

a respeito dos materiais e as tecnologias que estão a serviço do projetista. Feito isso, 

parte-se para a fase de experimentação destes insumos para se descobrir novas 

funções e aplicações para estes e outros dados que possam ser úteis ao projeto. Da 

experiência, resulta-se amostras e informações para o desenvolvimento de um 

modelo. Em seguida, é feita a verificação, no qual é corrigido possíveis falhas 

identificadas no protótipo. Depois de verificado, realiza-se os desenhos de construção, 

com as medidas definidas e aspectos necessários para a produção do protótipo. Por 

fim, chega-se a solução, onde a produção é de fato concluída. 

O método não se encontra em uma estrutura rígida, podendo ser modificada e 

adaptada de acordo com o projeto, mas é importante que seja realizada em tal ordem, 

como o autor propõe ao dizer que: 

 

o esquema do método de projeto (...) não é fixo, não é completo, não é único 
nem definitivo; é aquilo que a experiência ensinou até agora. É preciso 
esclarecer, no entanto, que, embora seja um esquema elástico, é melhor 
realizar as operações citadas pela ordem indicada: na preparação do arroz 
verde, por exemplo, não se pode pôr a panela no fogo sem água, nem 
preparar o condimento depois que o arroz estiver cozido. (MUNARI, 2008, 
p.54). 
 
 

Desse modo, para fins deste trabalho, decidiu-se por fazer uma adaptação da 

referida metodologia para melhor se adequar a estrutura do projeto, no qual foi optado 

por remover algumas das etapas apresentadas acima e ainda, outras foram 

agrupadas, mas priorizando e mantendo a ordem lógica do fluxo, assim conforme 

recomendado pelo autor. 

Para uma melhor compreensão da adequação realizada, foi desenvolvido um 

esquema simples do método que tem por objetivo guiar o projeto, em que pode ser 

vista na figura 13. 
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Figura 13 - Metodologia adaptada 

 

Fonte: autora. 

 

A metodologia projetual adaptada se inicia com a problematização, no qual 

reúnem-se as etapas relacionadas ao problema, tal como sua identificação, definição 

e divisão de seus componentes. Em seguida, é realizada as pesquisas, coletando 

dados relevantes aos componentes, tal como o referencial teórico já apresentado nos 

primeiros capítulos deste trabalho. Com as informações apuradas, procede-se a etapa 

de análise dos dados e de produtos similares ao projeto, no qual, também já exposto 

anteriormente, utilizou-se da ficha de análise proposta por Munari (2008) em sua 

metodologia. Estas três etapas iniciais e suas particularidades compõem o processo 

de compreensão, necessárias para a subsequente realização do projeto. 

As demais etapas são referentes a esta realização, onde com os dados em 

mãos segue para a experimentação, apresentando as decisões projetuais, bem como 

o desenvolvimento de alternativas e falhas que levaram a definição das escolhas, esta 

etapa foi constituída pela junção da criatividade, materiais e tecnologias e 

experimentação. Em seguida, faz-se a modelação de um protótipo, a fim de se 

identificar erros através de testes de impressão e então chegar a fase de 

implementação, traçando as definições técnicas para a impressão final. Por fim, 

conclui-se com a etapa de aprendizagem apresentada nas considerações finais para 

uma eventual continuidade do projeto, retomando ao método com a instituição dos 

apontamentos de melhoria. 
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4.2 Experimentação e decisões 

 

Para o início da realização prática do projeto, foi feita a experimentação e a 

tomadas das decisões projetuais, estabelecendo, assim, os elementos que irão 

compor o livro enquanto solução do projeto. 

 

4.2.1 Conteúdo textual 

 

Considerando a importância do texto narrativo para a definição dos aspectos 

físicos que o livro irá abarcar, decidiu-se no primeiro momento, redigir a narrativa a 

ser contada antes da estruturação. Adaptado pela autora, a história narra a vida da 

poetisa Cora Coralina de forma concisa, ressaltando alguns dos principais 

acontecimentos que marcaram sua trajetória em uma linguagem adequada ao público-

alvo definido, correspondente ao estágio do leitor fluente, a partir dos 10 e 11 anos, 

onde nesta fase os mecanismos de leitura já se encontram consolidados e ainda, esta 

linguagem se encontra na primeira pessoa, dando a ideia da própria personagem 

contando sua história. 

A fim de se obter uma narrativa eficiente, capaz de transmitir às crianças a 

valorização feminina e a identificação através da representatividade da mulher como 

protagonista e que também seja interessante de modo a prender a atenção do leitor, 

esta foi desenvolvida de acordo com as noções e elementos básicos do Storytelling, 

que, segundo XAVIER (2015, p.10), em sua definição pragmática, “é a tecnarte de 

elaborar e encadear cenas, dando-lhes um sentido envolvente que capte a atenção 

das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia central.”  

O Storytelling pode ser concebido através de diferentes técnicas, uma das mais 

conhecidas é a “Jornada do Herói”, apresentado por Joseph Campbell, onde em seus 

estudos identificou um padrão narrativo, no qual as histórias giram em torno de um 

herói, este não precisa ser necessariamente um super-herói, mas de acordo com 

Campbell (1989, p.15), “o herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu 

vencer suas limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente 

válidas, humanas.”. 

Ainda segundo o autor, neste percurso que a história faz, é preciso que o herói 

realize duas tarefas, no qual: 
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a primeira tarefa do herói consiste em retirar-se da cena mundana dos efeitos 
secundários e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, onde 
residem efetivamente as dificuldades, para torná-las claras, erradicá-las em 
favor de si mesmo (isto é, combater os demônios infantis de sua cultura local) 
e penetrar no domínio da experiência e da assimilação [...]. Sua segunda e 
solene tarefa e façanha é, por conseguinte [...], retornar ao nosso meio, 
transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu. (CAMPBELL, 
1989, p.15). 

 

 

Logo, para a narrativa ser estruturada através das “Jornada do Herói”, o 

primeiro ponto a ser pensado está na imagem do herói através de um personagem 

principal, é ele quem irá orientar o leitor ao longo da história, no qual neste projeto se 

encontra na figura de Cora Coralina. A etapa do mundo comum é parte fundamental 

para conquistar o leitor, apresentando o local e os personagens dentro do contexto. 

Neste caso, as primeiras páginas contam sobre o cenário, passado essencialmente 

na Cidade de Goiás e a apresentação da protagonista. 

O chamado à aventura, apresenta na narrativa o problema ou o desafio que 

será resolvido ao longo do livro, o qual foi mostrado através da luta de Cora para 

alcançar o sonho de escritora. O próximo quesito está na recusa ao chamado, aqui é 

mostrado os obstáculos enfrentados pelo personagem, onde na história corresponde 

às limitações para com a mulher, os julgamentos das pessoas e da própria família que 

a poetisa precisou encarar. Em seguida, a protagonista se deparada com provas, 

aliados e inimigos. Cora Coralina, desde sua infância, precisou encontrar força interna 

e acreditar em si mesmo para prosseguir, pois diante de uma sociedade patriarcal, 

grande parte de sua vida foi marcada pela falta de apoio das pessoas, mas quando 

idosa, ela conhece Tarquínio, um grande amigo que ajuda na publicação de seus 

escritos, presenteando Cora com uma máquina de datilografia, além de sua 

professora, Mestra Silvina, a quem ensinou a poetisa a ler e escrever e teve um papel 

importante na descoberta de sua paixão pela literatura. 

Outro elemento apresentado na narrativa, corresponde a provação, onde aos 

poucos as conquistas são alcançadas, mantendo a perseverança em busca do 

objetivo. Embora, Cora encontre uma situação mais favorável somente quando já 

estava idosa, nesta fase de sua vida ela foi conquistando êxitos que ajudaram na 

realização do seu sonho. O penúltimo ponto a ser ressaltado está na recompensa do 

desafio enfrentado pelo personagem, onde em relação a história aqui desenvolvida se 

encontra na conquista do reconhecimento literário como poetisa. Por fim, encerra-se 

com o retorno com o elixir, apresentando a moral da história, no livro concebido 
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através do incentivo na busca dos sonhos e acreditar na capacidade independente do 

gênero. 

 

4.2.2 Estrutura do Livro 

 

Para um projeto gráfico eficiente, é necessário que se conheça a estrutura que 

os livros possuem. Dessa forma, foi definido as partes que compuseram o livro infantil 

desenvolvido neste trabalho, no qual foi constituído pela capa, folha de rosto, ficha 

catalográfica, dedicatória, miolo, apêndice e contracapa. 

A capa contém o título do livro, o nome do autor e ilustrador, editora, coleção e 

a arte. Logo em seguida, vem a folha de rosto, onde possui somente o título, nesta 

geralmente é mantido a mesma arte da capa do livro, sobretudo quanto a tipografia 

utilizada. A ficha catalográfica foi inserida no verso da folha de rosto, nela está 

registrado as principais características da obra. Já a dedicatória é escrita em poucas 

palavras, sendo reservado uma página para ela. O miolo são as páginas internas que 

contam a narrativa e o apêndice consiste em um adicional que não é necessariamente 

preciso para a história, pois nele contém informações extras sobre a obra. Por fim, se 

têm a contracapa, no qual consiste no verso do livro, contendo o resumo da narrativa. 

  

Figura 14 - Estrutura do livro 

 

Fonte: autora. 
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4.2.3 Formato 

 

Os livros podem tomar formatos variados, no qual segundo Haslam (2007) “o 

formato é determinado pela relação entre a altura e a largura da página”, não podendo 

se confundir com as dimensões que o livro possui. Ainda de acordo com o autor, os 

formatos mais comuns são o retrato, paisagem e o quadrado. Em primeira instância, 

foi idealizado que o livro configurasse um formato quadrado, pois é um padrão comum 

nos livros infantis e que permite maior liberdade quanto a disposição dos elementos 

internos, contudo ao realizar testes, viu-se que as linhas de texto ficaram longas, 

podendo tornar a leitura cansativa.  

Dessa forma, optou-se pelo modo retrato, onde a altura sendo maior que a 

largura, diminui o comprimento das linhas de texto. Porém, foi pensando em uma 

medida que pudessem se aproximar do formato quadrado, não muito estreito, para 

um equilíbrio entre o ritmo de leitura e os elementos a serem dispostos na página. 

Portanto, para a dimensão do livro, decidiu-se utilizar o tamanho fechado de 20x24 

cm. O formato em retrato também foi uma escolha em ambos os livros infantis 

analisados, onde o conteúdo apresenta uma quantidade de texto mediana. A decisão 

também colaborou com a proposta de um diário da própria poetisa, que junto a 

linguagem da narrativa em 1ª pessoa, possibilitou a idealização da proposta e 

definição do título do livro: “Diário de Cora Coralina”. 

 

4.2.4 Layout 

 

Em se tratando de um livro infantil ilustrado, é importante se pensar na relação 

texto e imagem concebidos nas páginas, de forma a conciliar ambas as partes para 

se obter uma diagramação harmônica. De acordo com Haslam o layout possui dois 

polos, no qual: 

 
o texto é organizado em torno de uma sequência de leitura; e as imagens, 
cujos arranjos são determinados pelas considerações relativas à 
composição, derivadas da produção de imagens. É o equilíbrio entre esses 
dois princípios que orienta a descrição dos vários modelos de layout de 
página. (2007, p.140). 
 
 

Esta relação pode se dar em diferentes disposições de modo a orientar a leitura, 

sendo esta definida pelo autor de acordo com a sua finalidade desejada e a maneira 
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como se quer apresentar a história. De acordo com Neyck (2007), existem quatro 

exemplos de diagramação que são mais utilizados quanto a relação entre a página da 

ilustração e o texto: a ilustração aplicada em uma área separada do texto; aplicação 

parcial da ilustração em conjunto com o texto; o texto se relacionando com a forma da 

ilustração; o texto aplicado dentro da área da ilustração. 

Neste projeto, foi realizado a adequação de dois tipos de layout, para as 

páginas da direita foi escolhido a ilustração quando aplicada em uma área separada 

e para as páginas da esquerda, a ilustração é colocada junto ao texto, onde este se 

relaciona com a forma da ilustração, acompanhando a forma ilustrativa. Para melhor 

compreensão, a idealização foi esquematizada na figura abaixo. 

 

Figura 15 - Layout adaptado 

  

Fonte: autora. 

 

4.2.5 Grid e Mancha Gráfica 

 

De modo geral, a utilização do grid auxilia na estruturação, orientando para uma 

distribuição das informações e elementos de forma harmônica e adequada. Assim, 

Levando-se em conta a quantidade de texto e elementos ilustrativos a serem 

colocados, a disposição dos mesmos foi feita a partir da construção de um grid 

hierárquico, no qual segundo Samara: 

 

se adaptam às exigências da informação, mas se baseiam mais numa 
disposição intuitiva dos alinhamentos, posicionados conforme as várias 
proporções dos elementos, do que na repetição regular dos intervalos. A 
largura das colunas e entrecolunas costuma variar. (2007, p.29). 
 
 

A intenção neste projeto não era criar um grid rígido, uma vez que alguns 

elementos ilustrativos poderiam afetar a forma como a organização foi estruturada, 
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mas procurou-se manter uma margem lateral de 2,5 cm, tanto para o lado esquerdo 

quanto direito, a medida foi pensada para que a mão do leitor, ao segurar o livro, não 

fique sobre o texto, além disso as margens mais largas ajudam no foco visual e 

provoca uma sensação de calma e estabilidade (SAMARA, 2007). Ainda foi 

estabelecido uma margem superior e inferior de 2,3 cm, para que não haja diferenças 

entre as páginas quanto ao posicionamento vertical dos elementos e também para 

garantir segurança no momento da impressão, evitando o risco de o conteúdo ser 

cortado. A estrutura do grid e as delimitações da mancha gráfica podem ser vistas na 

figura abaixo. 

 

Figura 16 - grid e mancha gráfica 

 

Fonte: autora. 

 

4.2.6 Separação do Texto 

 

A fim de se definir o conteúdo textual para cada página, foi realizado a 

separação do texto. Para esta tarefa, considerou-se a princípio, a divisão levando-se 

em conta a cronologia da vida de Cora Coralina, os acontecimentos mais importantes 

e a possibilidade de ilustração. 

Desse modo, utilizando um esquema de afunilamento partindo do todo textual, 

chegou-se a divisão de seis blocos, sendo o primeiro bloco correspondente a 

introdução da narrativa, e o último, referente aos anexos fotográficos. Os demais 

blocos foram definidos a partir das fases da vida da personagem, uma vez que a sua 



58 
 

 

trajetória é contada ao longo da história, portanto, estes se dividiram pelo conteúdo 

relativo a infância, jovem, adulta e velhice.  

Em seguida, realizou-se outro refinamento para se chegar a separação textual 

de cada página, tendo alguns destes blocos permanecido como estava, sem passar 

por uma nova divisão. Os critérios agora utilizados foram em relação aos 

acontecimentos mais importantes e a possibilidade de ilustração. O resultado se deu 

na permanência dos blocos ‘introdução’, ‘adulta’ e ‘anexo’, a segmentação ‘infância’ e 

‘adolescência’ em dois novos blocos e a divisão da ‘velhice’ em quatro novos blocos, 

visto que nesta fase se dão os acontecimentos mais importante para a personagem, 

possuindo, assim, maior quantidade de texto. O modo como foi feita a divisão está 

representa no esquema da figura 17. 

 

Figura 17 - Separação de texto 

 

Fonte: autora. 

 

Ao ser desenvolvida a diagramação do modelo do livro, percebeu-se que seria 

necessário voltar a esta etapa para modificar o volume textual de cada página, 

buscando padronizá-las devido à alguns conteúdos ultrapassarem os limites da 

mancha gráfica e também a efeito estético, por isso definiu-se uma quantia de 

aproximadamente 200 palavras, contudo podendo haver variação de acordo com o 

comprimento das palavras e o tamanho das ilustrações. 
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4.2.7 Cores 

 

A escolha das cores em um projeto de design não se dá de forma aleatória ou 

definida de acordo com os gostos pessoais do autor, mas é pensada de modo ao que 

se quer transmitir através dela, uma vez que elas possuem significados, capazes de 

comunicar e provocar emoções. Contudo, ela pode se manifestar de diferentes formas 

dependendo de onde é aplicada, o que é afirmado por Heller ao dizer que: 

 

a impressão causada por cada cor é determinada por seu contexto, ou seja, 
pelo entrelaçamento de significados em que a percebemos. (...) O contexto é 
o critério que irá revelar se uma cor será percebida como agradável e correta 
ou errada e destituída de bom gosto. (2013, p. 23). 
 
 

Em vista disso, utilizou-se da Psicologia das Cores para contribuir quanto às 

decisões do padrão cromático a ser empregado no livro, auxiliando na criação de uma 

identidade visual.  

Pela narrativa abordar o passado de Cora Coralina em uma cidade histórica, 

foi idealizado que o livro fosse concebido por uma aparência antiga. Dessa forma, era 

desejado que as cores colaborassem para esta intenção. Durante a pesquisa visual, 

viu-se que os tons amarelados e amarronzados seriam essenciais para transmitir a 

sensação desejada, e Heller (2013) alega que o amarelecimento corresponde a marca 

da idade e da decadência, de mesmo modo quando o papel amarelece e na velhice 

os dentes amarelam, a autora ainda relata que quando se pensa no envelhecimento 

logo se remete ao marrom. Portanto estas tonalidades, os quais compõem ao conjunto 

das cores quentes, foram utilizados para orientar a composição cromática do projeto. 

Para que não se limitasse somente a estes tons, buscou-se utilizar as cores 

complementares do círculo cromático (Figura 18) para criar um contraste. Logo, foi 

pretendido definir uma paleta que permitisse uma harmonização entre as cores 

quentes e as cores frias, mas que ainda pudessem aludir a ideia do antigo. Para este 

fim, considerou-se a concepção de que as cores podem se apresentar de diferentes 

formas de acordo com a sua temperatura (quentes ou frias), intensidade (vibrantes ou 

suaves) e profundidade (escuras ou claras). À vista disso, chegou-se a uma 

composição baseada nas cores do outono (Figura 19). Esta paleta é formada por 

cores suaves, porém mais escuras e que pendem para os tons quentes, mas que não 

exclui a presença dos tons como o azul, verde e violeta. 
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Figura 18 - Círculo Cromático 

 

Fonte: TreinaWeb15. 

 

Figura 19 - Paleta “Outono” 

 

Fonte: Pinterest16. 

 

4.2.8 Tipografia 

 

A escolha tipográfica é fundamental para que um projeto se integre de forma 

harmônica e a mensagem que se deseja transmitir possa ser feita de forma clara e 

agradável ao leitor. Dessa forma, é preciso considerar alguns aspectos quanto à 

                                                           
15 Disponível em: https://www.treinaweb.com.br/blog/circulo-cromatico/. Acesso em: 15/10/2018. 
16 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/799529740066650180/?lp=true. Acesso em: 15/10/2018. 
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fisionomia e formatação que a tipografia concebe. Para tanto, o processo de escolha 

se deu a partir de pesquisas e as referências obtidas na análise de similares, sendo 

pensada três tipos destinados ao bloco de texto, os capítulos e o título do livro. 

Ao bloco de texto, foram realizados testes com uma tipografia sem serifa e outra 

com serifa, foi estabelecido para ambas o tamanho de corpo de 16 pontos. As fontes 

em questão correspondem a Gill Sans Std e Palatino Linotype, respectivamente. 

Contudo, após ser feito um teste de impressão, percebeu-se que o tamanho do corpo 

estava grande, assim a fonte foi diminuída para 12 pontos. 

Quanto à escolha entre as duas tipografias, optou-se pela Palatino Linotype, 

por ser um tipo baseado nas formas clássicas do renascimento italiano, esta 

apresentou um design mais adequado a proposta antiga do livro, além disso a fonte 

possui proporções maiores, o que facilita a leitura. A fonte serifada também possui 

uma melhor legibilidade em manchas de texto e na forma como conduz o olhar do 

leitor (MARTINS, 2007). Pensando na legibilidade do texto, foi estabelecido também 

as medidas das entrelinhas em 19 pontos e as entreletras foi sendo adaptada 

conforme o layout definido, no qual o texto acompanha as formas das ilustrações. 

 

Figura 20 - Tipografia para texto 

 

Fonte: autora. 

 

Para o título do livro, buscou-se tipografias decorativas, pois estas são 

caracterizadas pelos seus diferentes estilos temáticos e são apropriadas para 

transmitir um caráter histórico ou cultural. Dessa forma, foi escolhido a fonte Valeria, 

no qual possui ornamentos nos terminais das letras, ela integra as fontes com temática 

‘retrô’, o que contribui para a intenção estética do diário. A tipografia também foi 

escolhida para constituir as capitulares do texto de cada página.  
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Figura 21 - Tipografia para título e capitulares 

 

Fonte: autora. 

 

4.2.9 Cenários e Fotografia 

 

Os cenários são parte fundamental de um livro ilustrado, pois são eles que 

orientam a narrativa de forma a situar o leitor no tempo e espaço, ou seja, o momento 

em que a história se passa e onde ela ocorre, contribuindo, assim, para que o leitor 

se sinta inserido no contexto.  

Para tanto, se faz necessário que o ambiente forneça características que 

informem onde e em qual situação o personagem se encontra. Isto se dá através dos 

elementos que irão compor o cenário, tal como as cores, texturas, objetos e tudo 

aquilo que de certo modo contribuirá para definir a identidade visual. 

Neste trabalho, foi idealizado que os cenários fossem concebidos através da 

fotografia, com a intenção de trazer o aspecto realista das imagens junto ao conteúdo 

ilustrativo do livro, acreditando-se na relevância desta combinação para promover um 

sentimento de identificação entre a criança e o personagem, bem como pela sua 

história. E ainda, segundo Werneck (1986) as ilustrações de caráter realista e 

figurativa, se tornam importantes, de igual modo, para o desenvolvimento visual da 

criança, sendo a primeira estando relacionada à análise e a segunda, à síntese, ou 

seja, ao desenvolvimento do intelectual e do imaginário do leitor, respectivamente. 

A fotografia como linguagem é capaz de transmitir mensagens, se tornando, 

assim uma forma de leitura pelo receptor, pois enquanto representação do real, ela é 

carregada de significações expressas através do olhar fotográfico. De acordo com 

Santaella: 

 

o simples ato de olhar já está carregado de interpretação, visto que é sempre 
o resultado de uma elaboração cognitiva, fruto de uma mediação sígnica que 
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possibilita nossa orientação no espaço por um reconhecimento e 
assentimento diante das coisas que só o signo permite. (1983, p.11). 
 
 

Em um primeiro momento, pode-se perceber a fotografia apenas enquanto 

aparência, deixando de lado a mensagem contida em sua subjetividade. Contudo, a 

fotografia, com sua capacidade de registrar o que é esquecido, pode ir além, se 

tornando um registro cultural ao passo que leva o espectador à um passado que não 

pode mais ser visto, revelando, assim, um tempo histórico com suas características 

locais, hábitos e comportamentos sociais de uma determinada época. Para Kossoy: 

 

Uma única imagem contém em si um inventário de informações acerca de um 
determinado momento passado; ela sintetiza no documento um fragmento do 
real visível destacando-o do contínuo da vida. O espaço urbano, os 
monumentos arquitetônicos, o vestuário, a pose e as aparências elaboradas 
dos personagens estão ali congelados [...]. (2012, p. 113). 
 
 

Dessa forma, as imagens fotográficas utilizadas como cenário no projeto, 

contribuíram para apresentar aspectos da época vivida por Cora Coralina, o que foi 

possível devido à grande parte da arquitetura local ter sido preservada ao longo do 

tempo, constituindo-se atualmente como uma cidade histórica e patrimônio da 

humanidade. As fotografias ajudaram a contar a história da poetisa, retratando os 

principais locais que fizeram parte de seu cotidiano, tal como seu quintal, a escola que 

frequentou, a ponte sobre o Rio Vermelho e a rua de sua casa. 

E para além disso, as fotografias de mesmo modo, criam um diálogo entre o 

presente e o passado, uma vez que o registro naquele momento é feito para contar 

ali um acontecimento do passado, e ainda, essa relação se estabelece também por 

meio do olhar do autor sobre o que aconteceu naquele local de registro, e 

consequentemente, o leitor terá uma outra visão ao ler a imagem, tentando reconstituir 

o passado através dela, ou seja, o diálogo ocorre no decurso do passado e o olhar do 

presente. Por meio de tais fotografias realizadas, elas também ajudam a rememorar 

um importante acontecimento para Goiás, no qual através de uma história pertencente 

ao íntimo do estado pôde ser reconhecido nacionalmente. 

O processo para o registro das imagens foi engendrado através de uma 

expedição fotográfica com destino à Cidade de Goiás. Para tanto, foi feito um 

planejamento prévio, a fim de identificar as condições mais favoráveis para sua 

realização, como clima, data, período e transporte. Ainda foram estabelecidos os 

locais a serem registrados para compor os cenários do livro e determinadas as etapas 
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a serem seguidas no decorrer da atividade. 

 

Figura 22 - Planejamento dos locais para fotografia 

 

Fonte: autora. 

 

Ao chegar no local, as fotos começaram a ser registradas, aproveitando a luz 

do dia para os cenários diurnos do livro. Contudo, ao longo da expedição foram 

encontradas algumas dificuldades: logo no início, observou-se que havia uma 

expressiva quantidade de carros e turistas, o que afetou a produção das imagens e o 

tempo para se fazer o registro, visto que era preciso aguardar os espaços serem 

desocupados. E ainda, alguns dos locais foram difíceis de serem encontrados, mesmo 

tendo em mãos um mapa da cidade, pois haviam lugares específicos ligados a vida 

de Cora que não estavam mapeados, também não foi possível receber suporte do 

Centro de Apoio ao Turista (CAT) que se encontrava fechado. Outra dificuldade 

apresentada, mas que já era prevista, consistiu na impossibilidade de fotografar o 

interior da casa de Cora Coralina, onde hoje é um museu, devido aos direitos autorais 

pertencentes à sua família. Antecedentemente a viagem, foi realizada uma tentativa 

de contato por meio de uma carta direcionada a diretoria do museu, porém, não se 

obteve resposta por parte dos mesmos.  

Para o acabamento dos cenários, as fotografias foram tratadas por meio de 

programas de edição de imagens. Foram feitos alguns ajustes de iluminação e 

correção de imagens quanto a objetos indesejados, porém tentando não alterar 

significativamente a fotografia original. Também foi realizada a aplicação de filtros de 

cores em tons amarelados com o intuito de trazer o aspecto antigo às imagens, como 
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explicado anteriormente neste capítulo. 

 

Figura 23 - Fotografia cenário original 

 

Fonte: autora. 

Figura 24 - Fotografia cenário editada 

 

Fonte: autora

 

 A fotografia, sem dúvida, foi um desafio para este projeto, todavia, os resultados 

foram satisfatórios para a composição ilustrativa do livro, contribuindo para o objetivo 

de aproximar o leitor à realidade, e consequentemente a identificação do mesmo com 

a protagonista, através das imagens fotográficas. 

 

4.2.10 Ilustração 

 

A importância da ilustração nos livros infantis começa no fato de atrair a criança 

para a leitura, fazendo com que tenham um maior interesse e a façam de maneira 

divertida. A partir do momento em que o leitor é conquistado, as ilustrações darão 

suporte para o acompanhamento da história, complementando e enriquecendo-a. 

Além disso, permite que a criança imagine novas histórias, a partir daquelas imagens. 

Tudo isso contribui para o desenvolvimento da percepção visual da criança, podendo 

educar seu olhar para um senso crítico e reflexivo, que amplie sua perspectiva de 
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mundo. E quando estas desconstroem rótulos, permitem enxergar para além dos 

padrões sociais de gênero. Tal como, Werneck relata: 

 

A variedade de ilustrações desde que sejam de boa qualidade, aguça a 
percepção, desenvolve a observação e forma no jovem leitor uma espécie de 
proteção contra o bombardeamento diário de materiais visuais 
estereotipados. [...] algumas ilustrações desenvolvem a compreensão da 
relatividade, favorecendo com isso, o desenvolvimento de múltiplos pontos 
de vista. (1986, p.43). 
 
 

As ilustrações para este trabalho, tem o intuito de acompanhar as fotografias, 

complementando o conteúdo visual e reforçando o textual. Buscou-se utilizar um estilo 

simples, a fim de trazer equilíbrio em meio aos detalhes da fotografia. Desse modo, 

criou-se um painel semântico como referência às ilustrações do livro. 

 

Figura 25 - Painel semântico 

 

Fonte: autora. 

 

O processo de criação parte do desenvolvimento de esboços elaborados a 

partir das fotografias escolhidas, que em seguida são escaneados, vetorizados, onde 

são ajustados os detalhes e por fim, coloridos. A ilustração se mistura a elementos 

reais, tal como a aplicação de texturas na composição das roupas dos personagens e 

objetos fotográficos recortados, posteriormente, é realizada a junção da ilustração 

com a fotografia. De mesmo modo, foram concebidas as ilustrações incorporadas a 

parte textual, representando algo do que é contado na narrativa. 
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Figura 26 - Processo de criação 

 

Fonte: autora. 

 

4.2.11 Diagramação 

 

A partir das definições de grid e layout já apresentadas, deu-se início a 

diagramação das informações textuais e ilustrativas. A cada dupla de páginas no 

miolo, corresponde a um capítulo do livro, resultando em um total de 10 capítulos, 

incluindo a introdução narrativa. As páginas ímpares foram destinadas as imagens, 

ocupando toda a sua área, enquanto as pares, reservadas ao conteúdo textual junto 

a outras ilustrações, assim como idealizado no layout. 

Primeiramente a diagramação foi feita de acordo com a visualização final das 

duplas de página, mas após finalizadas, realizou-se o processo de imposição das 

mesmas, sendo necessário para se obter um acabamento em grampo, no qual foi 

definido como o mais adequado para o livro em vista da sua pouca quantidade de 

páginas, este tipo de acabamento é feito através da junção sobrepostas dos cadernos 

e capa, em seguida são fixadas por meio de grampos na lombada. A imposição de 

páginas consiste em organizá-las na ordem onde o conteúdo siga a sequência correta 

de leitura após grampeadas.  

O resultado da diagramação como modo visualização final da página, sem 

considerar a imposição, pode ser vista a seguir na figura 27. 
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Figura 27 – Resultado da diagramação das páginas internas do livro 

 

Fonte: autora. 

 

Os diagramas esquemáticos “são recursos úteis, que auxiliam tanto o editor 

quanto o designer a planejarem a estrutura e o layout” (HASLAM, 2007, p.101). Dessa 

forma, foi realizado um diagrama esquemático (figura 28) incluindo a realização da 

imposição de páginas, para uma melhor visualização da estrutura idealizada. 

 

Figura 28 - Imposição de páginas 

 

Fonte: autora. 
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4.2.12 Título e Capa 

 

As decisões finais abrangem definições relacionadas ao título livro, como já dito 

anteriormente, diferentes fatores contribuíram para a escolha do nome “Diário de Cora 

Coralina”, sobretudo a construção da narrativa em primeira pessoa. Dessa forma, a 

personagem conta a sua própria história, assim como um diário pessoal. O título para 

a capa foi desenvolvido por meio de uma dinâmica com a mesma tipografia das 

capitulares, criando através dela uma arte para a capa juntamente com o acréscimo 

de ornamentos ilustrativos nos cantos. 

Na contracapa, se encontra o título e abaixo a sinopse do livro. Para a 

composição do fundo, foi pensando em uma mesma estampa para ambas as partes. 

Dessa forma, escolheu-se aplicar uma imagem de textura em couro, remontando ao 

acabamento dos diários e cadernos antigos, o que, de mesmo modo, se relaciona as 

texturas aplicadas nas ilustrações do livro. 

 

Figura 29 – Capa e contracapa do livro 

  

Fonte: autora. 

 

4.3 Modelação e Testes de Impressão  

 

Foi criado um protótipo do projeto para serem realizados testes de impressão, 

a fim de verificar se todos os componentes estão de acordo com as expectativas e 
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identificar erros, solucionando-os antes da impressão final. Para a verificação, seguiu-

se três avaliações como critério: prova de layout, de imposição e de cor.  

Para explicar de forma breve, a prova de layout consiste em aferir a 

diagramação e possíveis erros ortográficos. Com a prova de imposição, foi averiguado 

o posicionamento e a ordem sequencial das páginas do livro. Por fim, a prova de cor 

é necessária para examinar as cores finais na impressão. 

O teste de impressão foi realizado em modelo de cor CMYK17, no papel couché 

semi brilho de gramatura 150g. Os resultados dos testes foram propícios para 

perceber e corrigir aspectos destoantes, tal como a tipografia e tamanho de fonte 

utilizados, no qual já foram apresentados no tópico 3.2.7. Além disso, viu-se que o 

papel utilizado, apresentava reflexos da luz o que poderia prejudicar a leitura e ainda, 

outro ponto levantado consiste na falta de uma maior qualidade na impressão 

fotográfica, observando a presença de granulação nas imagens, mas que ainda coube 

a um resultado satisfatório. Os demais testes foram positivos para prosseguir à 

finalização do projeto. 

 

4.4 Finalização 

 

Após feito os testes e corrigir os erros, pôde-se encaminhar o modelo para a 

impressão final. O material escolhido para o miolo do livro foi alterado, utilizando o 

papel couché fosco de gramatura 150g, por oferecer alta qualidade na reprodução de 

imagens e textos, e também o aspecto fosco do papel evita que o reflexo da luz possa 

atrapalhar na visualização. Para a capa foi escolhido o papel couché fosco de uma 

gramatura maior de 300g, pois assim permite mais resistência e durabilidade para o 

livro. A capa também foi submetida à laminação, que consiste em um processo de 

acabamento gráfico, no qual é aplicado um material plástico transparente e fino, dando 

uma aparência diferenciada à superfície do papel. 

Para a impressão foram utilizadas 8 folhas A3, correspondente a uma dupla de 

páginas por folha, sendo uma delas corresponde a capa e contracapa. A 

encadernação do material foi feita pelo método em grampos, no qual as páginas são 

sobrepostas e fixadas por meio de grampos colocados na dobra do livro. As 

especificações técnicas definidas para o livro estão apresentadas nas tabelas abaixo. 

                                                           
17 Sigla que corresponde as cores ciano, magenta, yellow e black, compondo um sistema de cores 
utilizadas nas produções gráficas. 
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Tabela 3 – Especificações técnicas capa e contracapa 

Capa e contracapa 

Dimensão 20 x 24 cm 

Papel Couché fosco 300g 

Impressão A laser 

Cor CMYK 4x4 

Acabamento Laminação fosca 

Encadernação Grampos 

Fonte: autora. 

Tabela 4 – Especificações técnicas miolo 

Miolo 

Dimensão 20 x 24 cm 

Papel Couché fosco 150g 

Impressão A laser 

Cor CMYK 4x4 

Encadernação Grampos 

Nº de páginas 28 

Fonte: autora. 

Como resultado final, disponível em formato digital18, o livro atendeu as 

propostas idealizadas no projeto e se mostra em acordo com o público definido ao que 

corresponde ao estágio do leitor fluente (a partir dos 10 anos), uma vez que cumpre 

com os pontos de interesse dessa fase, apresentando uma narrativa que explora uma 

personagem que luta por seus sonhos e busca espaço no meio em que vive, se 

demonstrando uma figura em que os leitores podem se identificar.  

E ainda, através da composição técnica, pôde se apresentar uma história real 

de forma criativa, desenvolvendo, assim, a ludicidade no livro por meio das 

                                                           
18 Diário de Cora Coralina, formato digital. Disponível em: 
https://issuu.com/larikuramoto/docs/diario_de_cora_coralina 
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ilustrações, que de forma subjetiva, com seus traços simples, cores e texturas, 

contribuíram para estimular a criatividade do leitor, convidando-o a despertar o 

imaginário que vai além do ilustrado, buscando descobrir outros aspectos dos 

personagens e como aquela situação mostrada se desdobrou naquele tempo, através 

de uma imaginação visual. De mesmo modo, a proposta de um diário contribui para 

isso, promovendo de forma lúdica, a proximidade entre o personagem e o leitor, no 

qual este se sente parte de uma relação pessoal, onde o protagonista compartilha 

seus segredos e acontecimentos de sua vida particular com o leitor.  

Os aspectos do livro como um todo, colaboraram para a constituição de um 

material paradidático capaz de se tornar um apoio ao desenvolvimento da criança, 

fornecendo outros conhecimentos e aprendizagens, que as vezes os livros didáticos 

não podem alcançar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante a temática de representação da mulher, torna-se imprescindível a 

discussão sobre como a figura feminina tem sido abordada em nossa sociedade, este 

tema ganha ainda mais relevância quando se trata da representação nos livros 

infantis, sendo um material de grande auxílio no desenvolvimento da criança, este 

pode estabelecer referências para a realidade do leitor. Nesse sentido, o presente 

trabalho se propôs ao desenvolvimento de um livro infantil ilustrado, tendo uma mulher 

como protagonista de sua própria história, com intuito de contribuir para representação 

das mulheres no campo literário infantil. 

O objetivo foi alcançado através do desenvolvimento de uma narrativa que 

conta a história de vida da poetisa Cora Coralina, que desde sua infância vivenciou as 

duras limitações impostas às mulheres naquele tempo, no qual precisou enfrentá-las 

para realizar seu sonho. Isto foi possível mediante a pesquisa sobre a vida de Cora 

Coralina, onde, por meio de seus escritos pôde se perceber tais limitações advindas 

de uma sociedade patriarcal. A escolha da poetisa como protagonista permitiu atender 

ao propósito de aproximar o leitor à sua realidade por meio da história de uma mulher 

brasileira, contribuindo para um maior sentimento de identificação com o personagem. 

O desenvolvimento do presente trabalho, uniu conhecimentos e técnicas nas 

áreas de Fotografia, Design Editorial e Ilustrações, contribuindo com a produção de 

um livro que utiliza fotografias, de própria autoria, como cenário, em conjunto com 

ilustrações para a representação de cada cena. Além disso, a fundamentação teórica 

levantada contribuiu para a compreensão das noções de literatura infantil, bem como 

sua história e particularidades, que foram fundamentais para o desenvolvimento de 

um material literário voltado para o público infantil. De mesmo modo, se torna uma 

forma de contribuição para aqueles que pretendem elaborar projetos semelhantes, 

tanto na questão técnica, quanto em relação ao tema, podendo ainda servir de apoio 

para outros tipos de conteúdo que se pretenda desenvolver. 

Como sugestão de trabalhos futuros, o livro poderia ser adaptado para uma 

versão mobile interativa, dado o aumento do número de pessoas que passaram a 

utilizar o celular desde a infância, podendo desta forma, alcançar mais pessoas e 

ampliar a consciência sobre o tema. 

Ao longo do desenvolvimento, observou-se algumas limitações para o projeto 

relacionadas à impossibilidade de realizar os registros fotográficos no interior da casa 
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de Cora Coralina, o que poderia contribuir e enriquecer o conteúdo visual do livro. 

Houve ainda, os limites financeiros, que poderiam ajudar no custeio de ferramentas, 

como uma mesa digitalizadora que facilitaria o processo da criação ilustrativa. Além 

disso, devido ao projeto visual envolver vários elementos, como a fotografia e as 

ilustrações, o computador e softwares utilizados não desempenharam de maneira 

fluída a edição dos arquivos, demandando mais tempo que o necessário para o 

desenvolvimento. 

Apesar das limitações, os resultados obtidos no presente trabalho foram 

satisfatórios, e acredita-se que podem contribuir para a sociedade, de modo a 

desconstruir antigos padrões sociais, ampliando a representação das mulheres e 

influenciando as crianças e adolescentes para a valorização feminina, e, 

consequentemente trazendo prestígio ao meio acadêmico, sendo onde o trabalho se 

originou. Como contribuição para a formação da autora, pôde se aplicar 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, permitindo abordar práticas de interesse 

e gostos pessoais, sendo um grande prestígio poder contribuir para uma causa tão 

nobre como a representação da mulher. Por fim, este trabalho colaborou para um 

amadurecimento particular da autora que, como mulher, a inspirou a olhar seus 

objetivos pessoais e profissionais de outra forma. 
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APÊNDICE A – Roteiro do Livro 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Em meio a um vale rodeado por morros verdes e ao pé da grandiosa Serra 

Dourada, ali está a cidadezinha que sem querer tomou forma pelas seus encantos e 

riquezas, que chamou a atenção de uma expedição de bandeirantes que passava por 

ali. Com tamanha sorte, lá encontraram uma farta quantidade de ouro e decidiram se 

instalar na região que foi nomeada como Vila Boa de Goiás, para os mais chegados 

é conhecida como “Goiás Velho”, mas hoje oficialmente é chamada Cidade de Goiás.  

Uma cidade singela e graciosa, onde as ruas de pedra e as casas feitas de pau a 

pique estão unidas como uma só, sem muros ou grades. Foi aqui onde eu criei minhas 

raízes, como uma árvore que depois de tanto ser podada, conseguiu dar seus frutos. 

 

CAPÍTULO 2 - EU QUEM? 

 

Meu nome é Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mas quem eu sou mais 

tarde você saberá. Eu cresci nessa cidade, na Rua Cândido de Moraes, número 20, 

quando se atravessa a ponte de madeira esticada sobre o Rio Vermelho, ali está a 

minha casa às margens das águas e com longas janelas quase convidando o rio a 

entrar. 

Fui apelidada de Aninha ou a menina feia da ponte da Lapa, aquela de pele 

amarelada que com pernas finas e moles andava toda atrapalhada. Fiquei órfã de pai 

aos 2 anos de idade, então minha mãe precisou batalhar para sustentar nossa família. 

Sou a penúltima das quatros filhas de Dona Jacynta, não era tão esbelta quanto 

minhas irmãs, por isso, muitas vezes fui deixada de lado nas brincadeiras, no carinho 

e na atenção.  

Mas isso não me afastou da diversão, eu quase não estive sozinha, era como 

se aquela casa me chamasse para brincar todos os dias. Os insetos, os pomares do 

quintal, com seus frutos deliciosos, o meu mundo imaginário se fazia ali, mas se 

acabava quando eu me via no chão junto à dor do joelho machucado. Chorava e 

reclamava por ajuda e atenção, mas lá de dentro escutava “Levanta, moleirona!”, as 

pernas moles desajudavam, mas enfim eu me levantava sozinha. 
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NOTA: No quintal de Cora há uma bica d’água potável que vem da nascente 

de um morro e está ali há mais de 200 anos. 

 

CAPÍTULO 3 – PAIXÃO PELA ESCRITA 

 

Havia também uma outra casa, essa era diferente, não me chamava para 

brincar, mas sim para estudar. As aulas eram na casa da Mestra Silvina, que além de 

minha professora, era também minha madrinha. A casa-escola ficava logo ali do outro 

lado da ponte, mesmo assim eu sempre estava no banco das mais atrasadas, durante 

o caminho eu me distraía com todas as coisas da cidade que eu só podia ver pela 

janela.  

Eu não me dava muito bem com a escola ou ela que não se dava bem comigo. 

Tive muita dificuldade em aprender, mas com esforço e tempo fui melhorando minhas 

notas e fui passando para o banco da frente. 

Ali tão cedo, havia encontrado meu destino, o mundo da escrita e da leitura 

se abriu para mim. Nessa paixão eu tracei minha vida e me dediquei a ela, porém 

ainda haveria muitas pedras pelo caminho.  

No meu tempo livre eu me dedicava a ler e escrever e aí não parei mais. 

Comecei a grafar meus primeiros escritos e por vezes me arriscava a declamá-los nos 

saraus e nas quermesses da cidade. Eu estava muito animada, mas as pessoas não 

viam com bons olhos, pois naquele tempo isto não era algo que se esperava de uma 

mulher. 

 

NOTA: O escritor Hugo de Carvalho Ramos foi colega de classe de Aninha, na escola 

da Mestra Silvina. 

 

CAPÍTULO 4 – NOVA IDENTIDADE 

 

Recebi muitas críticas e julgamentos, mas eu não poderia desistir de fazer o 

que gostava, eu sabia que ali na escrita era meu lugar, por isso não parei. Eu e umas 

outras amigas tivemos a ideia de criar um jornal impresso em papel cor-de-rosa com 

espaço para as mulheres escreverem, o chamamos de jornal “A Rosa”. 

Nesta época, em homenagem à padroeira local, Sant’ Ana, o nome “Ana” era 

muito comum. Toda menina que nascia numa casa, logo já davam o nome de Ana. A 



79 
 

 

cidade era cheia de Anas, e eu não queria ser apenas mais uma, então, aos 14 anos, 

eu criei um pseudônimo para mim mesma: Cora Coralina.  

Não era um nome qualquer que eu tinha inventado, “Cora” vem de coração e 

“Coralina” representa a cor vermelha, ou seja, o nome significava “Coração Vermelho”, 

uma homenagem também ao rio que passava ao lado de minha casa. 

Ainda havia um significado maior por trás, eu queria deixar a Ana no passado, 

aquela menina boba e feia que todos criticavam. Assim, comecei a assinar meus 

escritos pelo nome de Cora Coralina. 

 

NOTA: Pseudônimo: nome fictício assinado por um autor em suas obras, que deseja 

ser reconhecido por ele no lugar de seu nome civil verdadeiro. 

 

CAPÍTULO 5 – UM ADEUS BREVE 

 

Fui me tornando moça velha, mas era vista pela vizinhança como aquela que 

não se casaria, porque para eles estava perdendo meu tempo lendo e escrevendo 

enquanto deveria estar procurando um marido que me sustentasse como era o 

esperado para todas as mulheres daquela época. Eu não me conformava com isto, 

não queria me casar pelo sustento, mas depois de muito pensar, tive uma ideia, 

percebi que o casamento poderia ser um caminho para a minha libertação. 

Então, meu objetivo se tornou, naquele momento, encontrar um companheiro 

que aprovasse minha vocação, assim continuaria a fazer o que eu gosto e ainda 

conseguiria me livrar das restrições e as pressões daquele tempo. Nessa busca, 

conheci Cantídio nas rodas literárias que eu participava. Mas como era de se imaginar, 

ele não foi muito bem aceito pelos meus familiares, por isso não aprovaram o nosso 

casamento.  

Decidi fugir com Cantídio para viver minha própria vida, em busca da liberdade 

que esperava. Na manhã silenciosa, montei no cavalo e partimos rumo ao estado de 

São Paulo. 

 

NOTA: Roda literária acontece quando as pessoas se reúnem para ler e contar 

histórias umas para as outras. Uma leitura compartilhada. 

 

 



80 
 

 

CAPÍTULO 6 – MAPA TRAJETÓRIA EM SÃO PAULO 

 

CIDADE DE GOIÁS - Deixei minha terra e com ela uma grande parte de mim ficou. 

Parti levando na bagagem alguns pertences, meus sonhos e a vontade de viver minha 

própria vida. 

JABOTICABAL - Depois de 15 dias cheguei a cidade de Jaboticabal. Nasceram meus 

filhos e me casei oficialmente com Cantídio. Aqui cultivei folhas e flores e vendi-as. 

SÃO PAULO - Na capital, fui em busca de melhores condições de estudo para os 

meus filhos. Participei da Revolução Constitucionalista de 1932, me alistando como 

enfermeira e costureira. Defendi a criação de um partido feminino. Fiquei viúva e lutei 

sozinha pelo sustento de meus filhos. Abri uma pensão e aluguei quartos, também 

vendi livros de porta em porta. 

PENÁPOLIS - Na bagagem trouxe minhas sementes e aqui continuei a cultivar minhas 

plantas e vendia para a prefeitura para a arborização da cidade. Abri uma loja de 

tecidos, o que era raro para uma mulher daquela época se tornar comerciante e 

participei na fundação da Associação Comercial de Penápolis, sendo a única mulher 

a integrar. 

ANDRADINA - Vim arriscar viver na nova cidade que nascia. Trouxe comigo minha 

loja de tecidos. Comprei um pedaço de terra, virei chacareira. Publiquei alguns 

poemas e me tornei colunista no jornal local, escrevi em defesa do voto feminino. Me 

candidatei a vereadora da cidade, não fui eleita, mas o fato de, naquela época, uma 

mulher conseguir se candidatar na política já era uma grande vitória. 

Após 45 anos, decidi voltar à minha terra... 

 

CAPÍTULO 7 – DE VOLTA ÀS RAÍZES 

 

As lembranças viveram comigo todos os dias enquanto estive fora, eu amo São 

Paulo e toda sua gente, mas meu coração estava em Goiás. As raízes me chamaram 

e voltei na procura do meu maior tesouro, minha Casa Velha da Ponte. Custei 16 dias 

para ir à São Paulo e a minha volta demorou 45 anos. Sozinha e febril, embarquei no 

ônibus numa noite de chuva para voltar à minha terra.  

Sai de Goiás, jovem, com o brilho no rosto e nos olhos e voltei vestida de 

cabelos brancos. Aquela moça que foi embora levando o sonho da liberdade, retornou 

junto com ela. Me enganei ao pensar que alcançaria a liberdade através do 
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casamento, pelo contrário, acabei encontrando mais limitações. Esperava um príncipe 

encantando como lia nos livros quando era criança, mas na realidade me casei com 

um marido ciumento, que proibia de publicar meus escritos.  

Durante todos esses anos me dediquei ao meu marido e aos meus filhos, vivi 

para eles. Agora, com os meus filhos já encaminhados, voltei à Goiás para viver o 

pouco que restava da minha vida, sem mais restrições. Não há nada que valha mais 

para mim do que a minha liberdade. 

 

NOTA: Cora levou 20 anos para comprar de volta a Casa Velha da Ponte. 

 

CAPÍTULO 8 – O PRESENTE 

 

Decidi que esse seria o momento de construir meu livro. Em meio a solidão da 

casa vazia, mas cheia de sonhos, escrevia com o desejo de um dia publicar. Não foi 

fácil, vi muitos jornais fecharem as portas, porque eles tinham medo da minha 

liberdade de opinião. Mas eu não desisti, passei dias e noites escrevendo, reuni 

dezenas de folhas com meus escritos que eram inspirados nas memórias de minha 

vida. 

Um dia conheci Tarquínio que se tornaria um grande amigo, ele chegou em 

minha casa e disse que queria levar meus escritos para publicá-los em uma editora, 

mas para isso era preciso que eles estivessem datilografados, mas eu não tinha uma 

máquina. Tarquínio, então, veio em outro dia e me trouxe de presente uma máquina 

de escrever. 

Ingressei em um curso de datilografia e enfim consegui organizar e enviar meus 

escritos. Quando tinha 75 anos, meu livro “Poema dos becos de Goiás e estórias mais, 

foi publicado. A minha alegria transbordava. Mas logo na minha estreia, recebi duras 

críticas. Não desanimei, mas antes precisava me preocupar com as dificuldades 

financeiras. 

 

NOTA: Datilografia é a técnica de escrita nas antigas máquinas de escrever. 

 

CAPÍTULO 9 – DOCE ESCRITA 

 

Eu precisava arranjar uma forma de sustento, lembrei então de minha infância, 
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no tempo que as famílias vilaboenses se dedicavam à fabricação dos tradicionais 

doces goianos. Assim, comecei a fazer doces e vender em caixinhas. Eu colhia os 

frutos diretamente do meu quintal e eram feitos com muito carinho nos tachos de cobre 

e no fogão à lenha.  As pessoas vinham me visitar para comprar meus doces e 

aproveitava para falar meus poemas, ou então, vinham para ouvir meus poemas e 

saiam dali levando meus doces. Apesar de viver sozinha, minha casa estava sempre 

cheia. Eu ainda tinha o desejo de publicar outros livros, mas agora me faltava tempo 

para dedicar à carreira literária.  

Certo dia, enquanto estava indo para meu quintal aconteceu um inesperado 

trambolhão, me senti tonta, caí nas escadas e quebrei o fêmur. Com o tempo me 

recuperei, consegui voltar as minhas atividades diárias, mas a saúde já não estava 

tão boa. Num outro dia, de novo eu caí. Dessa vez não teve mais jeito, precisei 

abandonar meu lado doceira. Voltei a me dedicar à escrita, mas nunca esqueci meu 

ofício de doceira que fiz com tanto amor. 

 

NOTA: O doce de abóbora e a geleia de uva eram as especialidades de Cora Coralina. 

 

CAPÍTULO 10 – RECONHECIMENTO 

 

As muletas eram minhas novas companheiras e me ajudaram na organização 

da minha segunda obra “Meu livro de cordel”, publicado em 1976 e também na 

segunda edição do meu primeiro livro, desta vez publicado pela Editora da 

Universidade Federal de Goiás em 1977. Enviei exemplares para vários escritores e 

inclusive para Carlos Drummond de Andrade que após um ano chegou às suas mãos. 

Sem esperar nada em troca, Drummond escreveu à um jornal um artigo de elogios à 

minha poesia e me revelou para o Brasil. A partir daí, vi a minha casa mais 

movimentada do que nunca. Dei muitas entrevistas, fui convidada para dar palestras, 

participar de eventos, recebi prêmios e homenagens. 

Apesar de todo o prestígio que estava recebendo, sempre mantive o olhar e 

coração humildes, mas aqui dentro eu tinha muito orgulho da mulher que tinha me 

tornado. Deixei meus escritos para as gerações futuras como uma lição de coragem 

e otimismo.  

Acredite em si e não permita escreverem o seu destino pelo o que você é, mas 

enfrente o mundo para fazer aquilo que ama. E à todas as meninas, lembrem-se: nós 
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somos incríveis e totalmente capazes. 

 

NOTA: Cora foi a primeira mulher a receber o prêmio Juca Pato, o prêmio nacional 

mais importante concedido a um escritor. 


