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Introdução  

 
A infância pode ser definida como o tempo de experimentações. É nesse 

período que conhecemos a maior parte das sensações pela primeira vez, e, 
muitas vezes, durante nossa vida adulta, procuramos novamente aqueles 
lugares ou as pessoas que estavam presentes no nosso tempo de criança. 

Nos textos literários, essa busca pelas lembranças da infância é comum. 
Diversos autores e autoras, desde os pertencentes ao cânone literário a outros 
que a crítica sequer tomou conhecimento, nos falam desse tempo mágico. 

A obra da coletânea mourãoenses é rica em conteúdo para análise, faz 
referência a vários temas universais da literatura, sendo um deles a infância, 
porém ainda permanecia intacta do ponto de vista da pesquisa. 

A intenção de comparar os textos das autoras de Campo Mourão com 
parte da rica produção de Cora Coralina foi motivada não apenas pela 
temática, mas também devido às condições de produção em que as poesias 
dessas mulheres surgiam. 

RESUMO: O tema da infância é universal e podemos 
verificar suas recorrências em milhares de textos 
literários em qualquer época. Neste trabalho, analisamos 
comparativamente  a forma como é tratada essa temática 
em cinco poemas, sendo três de autoras  mourãoenses, 
da coletânea Caminhos In Versus e Prosa IV (2006) e 
dois poemas da consagrada autora goiana Cora 
Coralina, da coletânea Melhores Poemas (2004). Dentre 
os muitos autores que retratam este magnífico referencial 
de sensações, relacionado ao tempo de criança, optamos 
por pautar a pesquisa nas reflexões de Gaston Bachelard 
(1994, 1996, 2003). Também foi importante fonte para a 
compreensão dos sentidos simbólicos dos poemas as 
definições do Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e 
Alain Gheerbrant (1982).. 
 
PALAVRAS-CHAVE: infância; poesia; literatura 
comparada. 
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Nesse trabalho, procuramos estabelecer de forma comparativa as 
diferenças na maneira de abordar a temática entre a autora Cora Coralina, 
referência no cânone literário brasileiro, nascida durante o período da 
sociedade patriarcal e a de três autoras mourãoenses contemporâneas que 
retomam, cada uma a seu modo, a temática da infância em suas líricas. 

 
 

1. As sensações da infância 
 

Uma das formas de rememorar o passado é por meio da lembrança 
sinestésica. É possível encontrar em dois dos poemas analisados das autoras 
mourãoenses e no poema Antiguidades de Cora Coralina essa volta. 

Em Cora Coralina, a lembrança do passado sinestésico aparece por 
meio da visão de um bolo: 

 
Quando eu era menina  
bem pequena, 
em nossa casa, 
certos dias da semana 
se fazia um bolo, 
assado na panela 
com um testo de borralho em cima. 
 
Era um bolo econômico, 
como tudo, antigamente. 
Pesado, grosso, pastoso. 
(Por sinal que muito ruim.) 
 
Eu era menina em crescimento. 
Gulosa, 
abria os olhos para aquele bolo 
que me parecia tão bom 
e tão gostoso. 
 
(...) (DENÓFRIO, 2011, p.137) 

 
Percebemos que o eu-lírico, apesar de se lembrar da visão e da vontade 

de comer o bolo, reconhece que a sobremesa não era gostosa, mas como é 
comum às crianças, que costumam gostar muito de doces, sentia muita 
vontade de comê-lo.  

Essa vontade muitas vezes não se concretizava, ou pelo menos, não era 
satisfeita da maneira esperada pela criança, conforme verificamos no trecho 
que segue: 
 

(...) 
 
A gente mandona lá de casa 
cortava aquele bolo 
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com importância. 
Com atenção. Seriamente. 
Eu presente. 
Com vontade de comer o bolo todo. 
Era só olhos e boca e desejo 
daquele bolo inteiro. 
Minha irmã mais velha 
governava. Regrava. 
Me dava uma fatia, 
tão fina, tão delgada... 
E fatias iguais às outras manas. 
E que ninguém pedisse mais ! 
E o bolo inteiro, 
quase intangível, 
se guardava bem guardado, 
com cuidado, 
num armário, alto, fechado, 
impossível. 
 
(...) (DENÓFRIO, 2011, p.137 e 138) 

 
A partir desse ponto do poema, a lembrança que o eu-lírico tem do bolo 

não lhe é agradável, é uma lembrança dolorida do tempo em que não podia 
satisfazer suas vontades de criança.  

O poema segue denunciando os abusos cometidos pelos adultos, 
mostrando que o eu-lírico guarda uma lembrança desagradável acerca de seu 
passado de criança. 

Já o poema Recordações, da autora mourãoense Ana Aparecida Ceola 
Ribeiro, resgata pelo eu-lírico a lembrança do passado, utilizando-se do sentido 
da audição ao evocar a mãe cantado pela manhã: 

 
Ah! Os tempos de outrora... 
Eu podia acordar e ouvir, 
Bem ao romper da aurora, 
Mamãe cantar e sorrir.  
 
(...) (OLIVEIRA, 2006, p. 20) 

 
O poema, depois de mostrar a figura da mãe cantando, deixa marcado 

que sente falta desse tempo e, principalmente, sente falta da figura materna 
entoando canções, como evidenciamos nos versos seguintes: 

 
(...) 
 
Sei, minha mãe querida, 
Já não posso tocá-la; 
Só resta a saudade doída, 
Cada vez que recordá-la 
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Certamente a verei entre os anjos, 
Quando eu estiver dormindo; 
Ao som de harpas e talvez de banjos, 
Cantando no meu sonho mais lindo. (OLIVEIRA, 2006, p. 20) 

 
Buscamos no Dicionário de Símbolos algum esclarecimento sobre 

música que, entre outras informações, traz:  
 

Em todas as civilizações, os atos mais intensos da vida social 
ou pessoal são decompostos em manifestações, nas quais a 
música desempenha um papel mediador para alargar as 
comunicações até os limites do divino. (CHEVALIER E 
GHEERBRANT 1999, p. 627).  

 
A música da mãe, na poesia da autora Ribeiro, demostra um grande fato 

da vida pessoal do eu-lírico que se lembra da mãe cantando ao acordar. Assim, 
tenta capturar pela memória a figura materna, ativada pelo som da melodia, na 
tentativa de se conectar com a lembrança do passado, divinizando a mãe, que 
segundo o eu-lírico, será encontrada entre os anjos cantando. 

No poema Olhar do velho pai, também da coletânea mourãoense, 
escrito por Dalva Helena de Medeiros, há a recordação do passado pelos 
cheiros e pelas visões que o eu-lírico guardou na memória: 

 
(...) 
Liberdade esperança sonhos, 
vento na face nas madrugadas, 
cheiro do milho quebrado, 
sol do meio dia, 
é o que vejo e sinto.  
 
(...) 
 
Porque eu, meu filho, não o entendo... 
Tenho saudades, 
anacrônica, 
de um tempo bom. 
Onde gente conversava com gente, 
havia paz e harmonia. 
Que saudades... 
da minha enxada... 
do cheiro de vela... 
do cheiro de mato... 
(...)(OLIVEIRA, 2006, p. 42) 

 
Percebemos que o passado que o eu-lírico recorda, quando posto em 

contraste com o presente, o faz se sentir frustrado, pois sente falta do mundo 
em que vivia anteriormente. 

Essas referências sinestésicas revelam importantes pistas dos tempos 
idos. Bachelard sobre os cheiros afirmou, “No passado como no presente, um 
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odor amado constitui o centro de uma intimidade. Os poetas vão fornecer-nos 
testemunhos sobre esses odores de infância, sobre esses cheiros que 
impregnam as estações da infância.” (2011, p. 132). 

A autora Medeiros recorda o período da infância também pela ativação 
dos cheiros que ficaram impregnados em reminiscências que deixaram 
saudade. 

Além de Medeiros, as outras autoras mourãoenses destacadas nesse 
estudo têm seus eu-líricos recordando um passado longínquo, porém é 
possível notar a oposição entre as posições das autoras mourãoenses e de 
Cora Coralina com relação a sua infância.  

Se por um lado temos Cora Coralina e seu eu-lírico denunciando um 
passado infeliz, por outro, as autoras de Campo Mourão são unânimes quanto 
à saudade das coisas de criança. Enquanto as autoras Ribeiro e Medeiros têm 
seus eu-líricos sentindo falta de suas lembranças e desejam poder reaver o 
que foi perdido, não se nota essa vontade por parte do eu-lírico de Coralina. 

Essa oposição pode ser explicada pela diferença de épocas vividas por 
cada uma das autoras. Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos 
Guimarães Peixoto Brêtas, nasceu no final do século XIX, pouco antes da 
proclamação da república no Brasil. Nesse tempo, as mulheres e as crianças 
eram pouco valorizadas. Muitas vezes, na obra de Coralina, os maus tratos 
recebidos na infância, que eram reflexo daquela sociedade, são denunciados. 
Já as autoras de Campo Mourão, mulheres nascidas no final do século XX, 
mostram uma realidade bem diferente da encontrada nos poemas de Coralina, 
relacionada a um mundo cada vez mais tecnologicamente integrado, as 
pessoas tomaram distância umas das outras, contudo, os poemas não 
desprezaram as boas lembranças da infância que permitiram resgatar lugares, 
coisas, feitos e pessoas deveras importantes na história de cada uma. 

 
 

2. As pessoas 
 

As pessoas que encontramos no nosso passado são de extrema 
relevância, as autoras estudadas não as deixam de fora em suas memórias de 
criança.  

A segurança, tanto material, quanto intelectual é um fator muito 
importante durante a infância de qualquer um, sendo que a falta ou o excesso 
de segurança podem causar marcas profundas na vida de uma pessoa. 

Bachelard (2009, p. 123) ainda afirma “É a vida dos outros que traz para 
a nossa vida os acontecimentos. Diante dessa vida ligada a sua paz, a vida 
sem acontecimentos, todos os acontecimentos arriscam-se a ser “traumas” 
(...)”. Geralmente a pessoa mais presente na vida da criança é a mãe e a ela 
são dedicados milhares de textos literários. 

Nos poema intitulado Recordação encontramos, como já visto 
anteriormente, a figura materna, são dele os versos: “Ah! Os tempos de 
outrora.../ Eu podia acordar e ouvir,/ Bem ao romper da aurora,/ Mamãe cantar 
e sorrir”. (2006, p. 20) 
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Nos texto de Coralina, a figura da mãe também se apresenta, mas ao 
contrário da recordação da autora mourãoense Medeiros, a autora goiana se 
lembra da mãe distante, que não lhe dispensava amor, como notamos na 
confidência expressa em Minha Infância: Freudiana: "Sem Carinho de Mãe./ 
Sem amor de Pai.../ - melhor fora não ter nascido" (2011, p.100). 

O Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, no verbete mãe 
traz, entre outros, os seguintes sentidos: 

 
Mãe: (...) A mãe é a segurança do abrigo, do calor, da ternura e 
da alimentação; é também, em contrapartida, o risco da 
opressão pela estreiteza do meio e pelo sufocamento através 
de um prolongado excessivo da função alimentadora e guia: a 
genitora devorando o futuro genitor, a generosidade 
transformando-se em captadora e castradora.(CHEVALIER E 
GHEERBRANT, 1999, p. 580). 

 
Nesse texto, há uma divisão entre os possíveis tipos de mães, aquela 

que ajuda o crescimento biológico e mental, e aquela que, apesar de manter o 
cuidado com o aspecto biológico de sua criança, por excesso ou falta de 
cuidados, dificulta o amadurecimento intelectual e espiritual. 

De acordo com a biografia de Cora Coralina, por Darcy França Denófrio, 
a mãe de Cora, não foi presente: 

 
Sobre sua infância, Cora Coralina constrói versos 
autobiográficos em que nos fala fartamente dessa quadra 
dolorosa da sua vida em que sofreu a indiferença da mãe 
(viúva por três vezes e sempre fechada no universo da leitura 
de jornais de romances ou dos negócios) (...) (DENÓFRIO, 
2011, p. 339). 

 
Se considerarmos que é durante a infância que o homem levanta o 

problema que irá repercutir durante toda a sua existência (BACHELARD, 
2011). É provável, então, que a falta da figura materna e da figura paterna na 
vida de Aninha teve grandes ecos durante toda a sua vida. 

Nesse sentido, outro poema de Coralina, Minha Infância, também 
confidencia que essas faltas sofridas na infância e que a seguiram pela vida 
inteira:  

 
E nunca realizei nada na vida. 
Sempre a inferioridade me tolheu. 
E foi assim, sem luta, que me acomodei 
na mediocridade de meu destino. (DENÓFRIO, 2011, p. 100). 

 
Já para a autora mourãoense Ana Aparecida Ceola Ribeiro, a figura 

materna representou a segurança e o abrigo, ajudando no seu 
desenvolvimento biológico e mental. Ao partir deixa saudades imensas ao eu-
lírico, conforme explicita no poema Recordações:  
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Mas o tempo passa e passou; 
E com ele, sem piedade, 
Mamãe para sempre levou; 
Deixando tanta saudade (OLIVEIRA, 2006, p. 20). 

 
Novamente podemos encontrar uma oposição entre o poema de Cora e 

da autora Ribeiro. Esta lembra-se da mãe exaltando essa lembrança, aquela 
afirma que a mãe não a incentivou na vida. 

Outra figura constantemente presente na obra de Cora e que também 
aparece em um dos poemas das autoras mourãoenses é o pai. No Dicionário 
de Símbolos o verbete pai traz, entre outros significados, o seguinte: 

 
O pai atinge uma grandeza cultural nos mitos sobre as origens; 
sua simbologia se confunde com a do céu e trai o sentimento 
de uma ausência, de uma falta, de uma perda, de um vazio, 
que somente o autor dos dias poderia preencher. (CHEVALIER 
E GHEERBRANT, 1999, p. 678). 

 
O pai é, então, aquele que preenche vazios, pois com sua autoridade 

mostra o “caminho correto” ao filho, fornecendo à criança segurança e 
proteção. Cora Coralina cresceu sem a figura paterna, pois ele faleceu pouco 
depois da menina nascer, deixando-a assim, desprotegida em seu tempo de 
infância, conforme evidenciam os versos:  

 
Quando nasci, meu velho Pai agonizava, 
logo após morria. 
Cresci filha sem pai, 
secundária na turma das irmãs. (DENÓFRIO, 2011, p. 95). 

 
Já na poesia da coletânea mourãoense, o poema O olhar do velho pai, 

de autoria de Dalva Helena de Medeiros, nos mostra um eu-lírico que sente 
saudade do tempo em que era criança, especialmente porque podia contar 
com a proteção tanto do pai como da mãe:  

 
Que saudades... 
da minha enxada... 
do cheiro de vela... 
do cheiro de mato... 
dos gritos no terreiro: 
Paiêê!!Manhêê!! (OLIVEIRA, 2006, p. 44). 

 
A partir da análise da temática dos poemas de Cora Coralina e das 

autoras mourãoenses, pudemos perceber que, embora retomem o mesmo 
tema, as autoras apresentam visões diferentes sobre a tempo de criança. 

Enquanto Cora se refere a uma infância sofrida, regada de múltiplas 
decepções e infelicidades, as autoras mourãoenses retratam um ideal de 
infância, em que a felicidade era muito maior do que a vivenciada nos tempos 
de “hoje”.  
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Sobre essa falta de felicidade, Bachelard, em A Terra e os Devaneios do 
Repouso, afirma que quando perdemos este sentimento que nos move, 
voltamos a buscá-lo em nosso passado: 

 
(...) a felicidade é expansiva, tem necessidade de expansão. 
Mas também tem necessidade de concentração, de intimidade. 
Assim, quando a perdemos, quando a vida proporcionou “maus 
sonhos”, sentimos saudade da intimidade da felicidade perdida. 
Os primeiros devaneios ligados à imagem íntima do objeto são 
devaneios de felicidade.” (BACHELARD, 2003, p. 13, 14). 

 
É o que fazem as autoras mourãoenses, como no trecho a seguir da 

autora Medeiros:  
 

Tenho saudades, 
anacrônica, 
de um tempo bom. 
Onde gente conversava com gente, 
havia paz e harmonia. 
Que saudades... (...) (OLIVEIRA, 2006, p. 44). 

 
Coralina, de certo modo, também sente a falta de sua infância, porém as 

recordações ruins desse tempo sobrepõem-se a sua saudade, é o que 
percebemos no poema Minha Infância: Freudiana: “Eu era triste, nervosa e 
feia./ Amarela de rosto empalamado./ De pernas moles caindo à toa.” (2011, 
p.95). 

A menina Anna Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas, conhecida nos 
poemas por Aninha, teve uma infância marcada pela pobreza somada à falta 
de compreensão familiar, Ramón (2003, p. 40), no livro Cora Coralina o Mito de 
Aninha, conta um pouco sobre a dureza que a autora vivenciou: “A vida de 
Aninha não foi mole, não. Psicologicamente, sobreviveu às dificuldades 
ambientas e familiares, por sua teimosia prometéica.” De forma diferente, as 
autoras de Campo Mourão, encontram no passado da infância, fonte 
inspiradora de versos que se ligam a um tempo de segurança e para onde 
desejam voltar. 

 
 

Considerações finais 
 

Nesse estudo, comparamos mulheres que compõem versos motivadas 
por suas identificações com o texto literário, pois não vivem do ofício literário. 
Outro detalhe que aproxima as condições de produção dos textos está 
relacionado à formação acadêmica, Cora Coralina não estendeu seus estudos 
em escola formal além dos primeiros anos, assim como várias autoras 
mourãoenses que se juntam para publicar com o apoio da Associação 
Mourãoense de Escritores (AME). 
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A partir da análise e comparação dos poemas de Cora Coralina e das 
autoras mourãoenses foi possivel notar que há uma oposição entre a visão de 
infâcia idílica, sustenta pelos três eu-líricos das autoras de Campo Mourão, e a 
visão dura e realista, sustentada pelo eu-lírico de Cora Coralina. 

Esses fatores em seu tempo de menina geraram em Cora uma 
infelicidade sobre o seu passado. O que Aninha passou na infância é reflexo 
dos valores sociais e ideológicos, que permearam o Brasil quando Cora era 
criança. Essa infelicidade marcou também sua poesia. 

Diferente sorte tiveram as autoras de Campo Mourão, que embora 
também mulheres, filhas da classe trabalhadora, viveram em um tempo 
diferente, um século diferente, o que permitiu que essas autoras sugerissem 
em seus poemas maiores agruras já na vida adulta e, por isso, demonstram o 
desejo de retornar ao passado, tempo que revela boas recordações. 
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