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         Este Melhores poemas Cora Coralina (Global Editora, 264 

páginas, R$ 35) traz a seleção especial dos mais célebres poemas 

da poeta. Organizado por Darcy França Denófrio, mestre em 

Teoria Literária, a obra apresenta-se em formato pocket. 

          Simples, muito próxima do gosto do povo, fluindo com 

naturalidade, a poesia de Cora Coralina encontrou uma imensa 

receptividade popular. O segredo talvez esteja no fato de que os 

seus versos dizem o que as pessoas sentem, mas não conseguem 

expressar, e na grande simpatia pelo semelhante, sobretudo os 

humilhados e perseguidos. 

          “Não depende dela e nem de nós: Cora dos Goiases 

esplende agora, não mais na solidão de seu ‘aquém-Paranaíba’. 

Isto já não lhe basta. Ela resplancede no universo dilatado da 

poesia brasileira, e já força passagem. Não se pode mais dizer: este 

é o seu lugar.” (Darcy França Denófrio) 

 
 

Sobre a autora: 

Cora Coralina nasceu em Villa Boa de Goyaz, agora apenas Goiás, em 

1889. Embora escrevesse desde mocinha, seu primeiro livro foi publicado 

em 1965, quando tinha 76 anos. Em prosa e poesia, seus livros revelam uma 

sábia mulher contando de sua terra e de sua gente, com paixão. Ao 

escrever sobre seu mundo, consegue ser entendida por todos. Carlos 

Drummond de Andrade escreveu: “Cora Coralina é a pessoa mais 

importante de Goiás. Mais que o governador, as excelências, os homens 

ricos e influentes do estado...Cora Coralina, um admirável brasileiro 
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Assista ao vídeo sobre 

Cora Coralina: 

 

https://goo.gl/31px5Q 
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