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POEMA: ANINHA E SUAS PEDRAS 

(CORA CORALINA) 
 

INTRODUÇÃO 

  Ser mulher no século XX, período em que Cora Coralina, (pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto 

Bretas) escreve seus textos literários, era ser desafiada por uma sociedade que estava dividida entre a 

cultura patriarcalista e os ideais femininos, nascidos com a sociedade moderna. Muitas mulheres deste período 

passaram a questionar a condição de subordinação a que se encontravam perante a figura masculina do pai e, 

posteriormente, do esposo. “Excluídas do processo de criação cultural, as mulheres estavam sujeitas à 

autoridade/autoria masculina” (TELLES, 2010, p. 408). 

Com o crescimento das cidades, com o acesso a escrita e a leitura, a mulher brasileira começa a ter outros 

ideais, dando início a luta pela conquista de visibilidade no cenário brasileiro.  Nesse trabalho, será realizada a 

analise do poema “Aninha e Suas Pedras”. Este chama a atenção pela mensagem das possibilidades de 

reinicio na vida. Através dele percebemos a dificuldades enfrentadas pelas mulheres em meio a tantas 

adversidades sociais. 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Através da leitura do poema Aninha e suas pedras  

pode-se observar que, das pedras é possível 

percebermos referências aos obstáculos que as 

mulheres tiveram que superar para assim conquistarem 

seus direitos e espaço em meio às adversidades sociais. 

Segue o fragmento do poema, “Aninha e suas Pedras”, 

Cora Coralina.   
 

“Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha um poema. 

E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir.”  

 

 O eu poético, no poema, assume a condição feminina e 

assim o reveste de um lirismo, inspirado na superação 

dos limites impostos pela sociedade.  As pedras 

representam os obstáculos e a força das lutas travadas 

no cotidiano feminino. Dessa forma,  ao lermos somos 

convidados a refletir sobre os caminhos que muitas 

mulheres trilharam para recriar suas vidas e assim, 

mudarem seus caminhos e destinos.  

  O poema aponta três alternativas para a recriação da 

vida: remover pedras, plantar roseiras e fazer doces. 

“Remover as pedras” pode-se interpretar como, “a 

coragem" para enfrentar as contrariedades. Além disso, 

ele ressalta a necessidade de cada um se colocar como 

responsável pela ação de remover suas pedras.  

 Plantar roseiras e fazer doces metaforizam a 

opção por um caminho de beleza e prazer, com 

muitas cores, cheiros e sabores. Dessa forma, 

com a beleza das rosas e o prazer dos doces, a 

vida pode ser recriada com uma nova perspectiva.  

 

 A dureza da pedra dá lugar à delicadeza das 

rosas. Os doces tiram o azedo e o amargo que 

muitas vezes marcam a vida da mulher.  

  

 Para recriar a vida e dar novas cores, cheiros e 

sabores, fazer da vida “mesquinha” um poema 

para viver nos corações dos jovens e nas 

memórias das próximas gerações, nos faz refletir 

sobre a importância de se viver uma vida, e deixar 

seus aprendizados para o presente e futuro. Cada 

vez que lutamos contra nossas angústias, e as 

desigualdades, por menor que seja o gesto, 

deixamos uma parte desse sonho já construído, 

possibilitando a realização concreta e futura dele. 

Cora, além de toda a doçura em seu poema, nos 

deixa claro a importância do amadurecer para ser 

possível se reinventar e tornar tudo mais leve e 

bonito.  
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