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Resumo

A partilha do sensível é um conceito estético-político sistematizado por Jacques Rancière. O propósito
deste artigo é pensar a relação educação e estética do cotidiano na poesia de Cora Coralina à luz do
pensamento ranciereniano considerando sobretudo, suas proposições acerca da categoria partilha do
sensível.Metodologicamente, trata-se de um estudo fenomenológico como modo de conhecer e
compreender a realidade dada e suas intencionalidades. As questões centrais do qual este estudo se
ocupa, são: O que significa partilha do sensível É possível identificar termos relativos à partilha do
sensível na poesia de Cora Coralina Que relações existem entre a educação e a estética do cotidiano
na poesia de Cora Coralina

Palavras-chave: Partilha do sensível, educação, estética do cotidiano, Cora Coralina.

1 Decifrando conceitos: partilha do sensível e estética do cotidiano

A partilha do sensível é uma categoria que perpassa toda a obra de Rancière, mas foi em Politicas da
escrita que ele a tornou evidente pela primeira vez. Para Rancière (2017, p. 7) a partilha do sensível é
aquilo que constitui esteticamente a comunidade, aquilo que lhe dá forma. A partilha é “o modo como
a relação entre conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas se determina no sensível
(grifo nosso)” (RANCIÈRE, 2017, p. 8). Este modo de partilha não é uma carta magna de um país, ela
é antes de tudo “uma ordem política” constituída pela “distribuição dos quinhões” (RANCIÈRE, 2017,
p. 8).

De acordocom este filósofo, a partilha do sensível é um conceito no qual não há nada que não seja ao
mesmo tempo esteticamente político e politicamente estético. Ela é “ao mesmo tempo um comum
partilhado e partes exclusivas” (RANCIÈRE, 2009, p. 15). Em outras palavras ela é o próprio
desentendimento e, não acordo, porque pressupõe o conflito, o respeito àquilo que é diferente. A
partilha do sensível se constitui no tempo e no espaço das ocupações que os sujeitos exercem suas
atividades (RANCIÈRE, 2009, p.16). É na ocupação, no agir, que os sujeitos se fazem políticos, isto
porque, para Rancière a política é um modo de ser, sentir, viver que exige a igualdade entre os
sujeitos sem nega-lhes suas subjetividades (RANCIÈRE, 1996).

Rancière (2017) pensa a partilha dosensível como um elemento capaz de contribuir com uma nova
forma de visibilidade do humano. Para ele a relação estética-política postanão se reduz ao plano
metafísico dos gregos, mas é possibilidade de os homens viverem a igualdade. Em Rancière o Estado
estético não é somente o pensado, é também um modo de ser, de ver, de sentir e de viver dos
sujeitos que estão inseridos no mundo. A partilha traça as divisas entre as ocupações dos sujeitos,
não para exclui-los, mas para permitir que todos possam participar das decisões da comunidade.

Outro conceito importante a esta discussão é o de estética do cotidiano. Por estética devemos
entender a ciência que reflete sobre o belo como elemento constituidor de seu edifício científico.
Cotidiano refere-se sobre aquilo que é o comum da vida, aquilo que ocorre no dia-a-dia, o humano
dado em seu fazer e no seu ser. Por isso, a estética do cotidiano trata de ver os aspectos do belo na
vida mesma, em suas lutas, labutas, silêncios, diálogos, fazeres, saberes, sabores, existir. Assim, a
casa, a bica, a escola, as ruas de pedras, as igrejas, o palácio, os pássaros, a boiada, o milharal, os
roceiros, as mulheres, o rio, a ponte, tudo se torna elemento de compreensão do mundo para a velha
poetisa. Tudo ela transforma em poesia, e toda sua poesia, mediada pelo olhar, se transforma em
pensamento sobre o cotidiano. O cotidiano visto na ótica da estética ressignifica a vida, o mundo e dá
força para a autora continuar sua escalada.

Duarte Júnior (1981) aponta para a necessária relação ente estética e cotidiano. Para ele,esta
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aproximação promove o equilíbrio e a coerência entre o sentir, o pensar e o agir humano e, é esta a
principal característica da estética do cotidiano. Pensar o cotidiano pelo viés da estética é dar-se
conta do quanto a vida e a arte estão interligadas. É perceber que a beleza da vida se manifesta nas
mais singelas ações do agir humano; é ser capaz de perceber o humano em cada uma de suas
ações. O cotidiano está no plano do vivido. Por isso falar em estética do cotidiano é perceber o belo
no universo do vivido, da experiência, daquilo que nos acontece, que nos toca (LARROSA, 2002).

2 A partilha do sensível, educação e estética do cotidiano na poesia de Cora Coralina

Adentrar o universo estético da poesia de Cora Coralina requer saber também quem foi esta mulher.
Muitos são as temáticas que perpassam seus escritos: educação, infância, memória,entre outros.
Cora Coralina é o pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, escritora goiana, nascida
em 20 de agosto de 1889, sendo a segunda filha do casal Jacyntha Luiza do Couto Brandão Peixoto e
Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, falecido um mês e quinze dias após o nascimento de
Anna (SIQUEIRA, 2017, p. 53-56). Diane Valdez (sd., p. 12) explica, em nota, no seu artigo A infância
escolar nas lembranças de Cora Coralina a razão do pseudônimo da poetisa.

O pseudônimo “Cora Coralina” foi eleito pela poetisa considerando que na
Cidade de Goíás havia muitas “Anas”, em função do nome da santa padroeira
de Goiás, Santa Ana. No período que Ana nasceu, muitas crianças morriam no
parto, ou até por volta dos seis anos. Cora nasceu frágil e doente, por isso foi
batizada, por invocação, pela Santa Ana e recebeu seu nome como forma de
proteção. Algo cotidiano em uma sociedade católica e sem recursos médicos.

Cora de coração, de coragem... Coralina Um modo de poetizar a rima, mas que para a poetisa
significava vermelho. Jogada no mundo pelo nascer Cora foi mulher de “todas as vidas”. Vendo e
participando de cada lance do jogo da vida, viu como não é fácil viver. Mulher simples, Cora nunca se
deixou vencer pelas tramas do cotidiano, mas ao contrário, fez delas degraus para a escalada da
vida. Mulher de muitos mundos, de sensibilidade aflorada, de grande desejo de uma sociedade
humanizada, Cora denunciou em muitas de suas poesias os preconceitos sociais de seu tempo.
Segundo Nelly Novaes Coelho

mulher nascida no século XIX, dotada de grande vitalidade e liberdade interior,
Cora Coralina está entre as pioneiras que, anônima ou publicamente, se
insurgiram contra os preconceitos de toda ordem que alicerçavam a sociedade
tradicional. Preconceitos que ainda hoje não desapareceram de todo (…) Toda
sua obra poética testemunha o que foi a luta dessa mulher diferente das
demais, em seu tempo, determinada a viver de acordo com sua própria verdade
e que encontrou na palavra poética o caminho da realização mais plena e
definitiva (COELHO, 2013, n. 108).

A poesia de Cora Coralina está atravessada de temas sociais que apelam para a consciência dos
indivíduos modernos convocando-os à sensibilidade com o outro. Cora parece tomar a defesa dos
marginalizados: lavradores, mulheres, menores abandonados, pequeno delinquente e presidiários.
Sua poesia reclama a igualdade que para Rancière “deve ser um ponto de partida, não um ponto de
chegada ou o objeto da política”[1]. A igualdade não é direito a ser conquistado, mas um dever ser,
algo constitutivo do agir humano.Cora sentiu a força das desigualdades sociais na própria pele. Em
Mulher da vida a poetisa, julgada como prostituta, sente as dores de sua irmã, vive suas lutas, e a
torna igual a todos os homens.

Mulher da vida, minha irmã/ De todos os tempos/ De todos os povos/ de Todas
as latitudes/ Ela vem do fundo imemorial das idades/ e carrega a carga pesa/
dos ais torpes sinônimos/ apelidos e apodos:/ Mulher da zona/ Mulher da rua/
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Mulher perdida/ mulher à toa./ Mulher da vida, minha irmã (CORA CORALINA,
1990, p. 203).

À modo de Rancière, Cora Coralina faz da vida dos anônimos, dos que estão à margem da sociedade
a razão de muitas de suas poesias. Para ambos a vida destes é tão extraordinária e bela quanto a
vida dos notórios da sociedade burguesa. Ao dar vez e voz aos pequenos e desvalidos: lavradores,
prostitutas, entre outros, Cora anseia por uma sociedade verdadeiramente democrática, capaz de
superar as desigualdades entre os homens. Desse modo, o estético pressupõe o político e vice-versa.

Para o filósofo e a poetisa, guardadas as diferenças, é a igualdade o princípio fundamental para a
constituição de um Estado estético. Cora é o retrato, a figuração, o visível desejo da igualdade entre
os homens dada pela “repartição das parcelas” (RANCIÈRE, 1996, p. 11).Assim, a poesia de Cora
revela sua beleza humana e o seu desejo de uma sociedade mais humanizada, rompendo com os
preconceitos sociais de sua época.

Em seu Poema do milho Cora Coralina metaforiza a vida humana. Para a poetisa o milharal é o
símbolo da sua própria existência, como também da condição humana de todos os homens. Lendo,
ouvindo o poema somos levados a pensar a vida à modo da roça. Jogados no mundo pelo nascer,
somos como sementes jogadas na terra, há de ser algo “seis grão na cova/ quatro de regra, dois de
quebra” (CORA CORALINA, 1990, p. 166). De acordo com Moreira (2016, p. 106) o Poema do milho
está repleto de “vozes anônimas. Vozes de homens e mulheres roceiros que sabem o quanto a vida é
dura”.

Os poemas mencionados acima transmitem uma estética do cotidiano que está profundamente
relacionada com a formação do homem em Cora Coralina. Segundo Moreira (2016, p. 106) “a artesã
de palavras cria para si um universo estético que ela quer compartilhar com seus leitores ao dizer:
“Vai, meu pequeno livro. Que possa sobreviver à autora e ter a glória de ser lido por gerações que
hão de vir, de gerações que vão nascer” (CORA CORALINA, 1990, p. 37).

Em A escola da mestra Silvina, a poetisa relembra o lugar onde aprendeu as primeiras letras. Escola
rigorosa, não somente na disciplina física, mas sobretudo, naquilo que diz respeito a alma: o respeito,
a formação do caráter, a autonomia que a fez livre para sair da casa velha da ponte para depois voltar
para lá e ressignificar sua história, que outros tentaram sufocar. Escola do “tempo não cronometrado,
não medido, não forçado, não vazio” (MOREIRA, 2016. p. 102), muito parecida com o mundo da roça
e dos roceiros tantas vezes poetizados pela a “artesã de palavras” (MOREIRA, 2016, p. 101) e doces.

Cora,mulher de muitos saberes e sabores... Cora,mulher culta, sábia, rude e briguenta; doce e
amarga ao mesmo tempo, assim como suas poesias. Cora sem saber de Rancière, nas contradições
da vida, partilhava com os seus o comum sensível de sua existência. Em Cora podemos encontrar um
que da partilha dosensível, conceito caro a Rancière como já fizemos notar.

A artesã de palavras e de doces pouco foi à escola enquanto instituição. A vida mesma é que foi sua
grande escola. Mas, foi a mestra Silvina que fez nascer, de tempos em tempos, de banco em banco,
em Cora a sensibilidade a ser partilhada anos depois em poesias e doces, formas desse Ser-tão
próprio da poetisa,reconhecido por Carlos Drummond (1979):

Não tendo o seu endereço, lanço estas palavras ao vento, na esperança de que
ele as deposite em suas mãos. Admiro e amo você como a alguém que vive em
estado de graça com a poesia. Seu livro é um encanto, seu lirismo tem força e
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.

A carta escrita por Drummond, lançada ao vento, chegou de certo às mãos de Cora. Carta afetuosa,
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amorosa, repleta de existência, de vida, de comum partilhado, e de divisas, pois Drummond escrevera
a carta quando estava morando no Rio de Janeiro. Mas a poesia de Cora parece atravessar as
fronteiras da existência e faz chegar não somente à cidade maravilhosa. A poesia de Cora chega
mais longe ainda!Chega ao âmago, ao coração do poeta mineiro. Drummond entende Cora Coralina
porque a poetisa fala do cotidiano também vivido por ele.Para Cora a vida foi uma lição, certamente a
maior delas como podemos perceber nos versos do poema Assim eu vejo a vida:

A vida tem duas faces:/ Positiva e negativa/ O passado foi duro/Mas deixou o
seu legado/Saber viver é a grande sabedoria/ Que possaignificar/ Minha
condição de mulher,/ aceitar limitações/ e me fazer pedra de segurança/ dos
valores que vão desmoronando./ Nasci em tempos rudes/ Aceitei contradições/
Lutas e pedras/ como lições de vida/ e delas me sirvo/ Aprendi a viver (CORA
CORALINA, 2001)[2]

A poesia de Cora não nasceu da idealização, mas na realidade dada, vivida, experienciada, porque
sua vida mesmo foi um “afastar-se da costa”, do porto seguro, ser como pirata, como lembra
Canguilhem (1956, p. 2):

Mais la vie est court – fût-elle fois plus longue – du moment qu’elle enferme sa
limite spécifique. Ele est maturation, c’estàdire, dèsle premier instant,
vieillissement. De là procede Le besoin de susbtituerà l’expérience comme
tentative, l’expérience comme leçon, en vue de réduire lês essais, d’écarter lês
périls, de gagner sur Le temps, de dominer l’evénement au lieu de l’affronter.
L’expérience serait alors une sagesse qui nous dispenserait de l’aventure, um
savoir qui ferait l’economie de l’épreuve[3].

Cora deixou a cidade de Goiás fugindo com o advogadoCantídio Tolentino Bretas, em 1911, com
quem veio a se casar. Retornou à cidade de Goiás em 1956 aos 67 anos. Cora conheceu “as lutas e
pedras” da vida, mas como ela mesmo sempre dizia: “Fiz a escalada da montanha da vida removendo
pedras e plantando flores”. À semelhança do mestre ignorante de Rancière, Cora Coralina não explica
a lição, mas a vive. E neste gesto emancipa-se, constrói seu lugar no mundo, escrevendo poesias e
fazendo doces. É do lugar onde está que se torna mestra de muitos, não com as palavras da ciência,
mas com a sabedoria da vida. Estética da vida, do cotidiano que Cora Coralina faz tanta questão de
com ela dialogar, porque para ela a vida é uma lição. Cora não se negou viver os perigos de seu
tempo, pelo contrário, feito pirata deixou o “porto seguro” de sua casa e foi navegar em outros mares
aceitando os desafios que a vida lhe propusera. Mulher de tempos futuros foi ela mesma vanguardista
do feminismo no Brasil.

Sua poesia revela uma perspectiva, uma visão de educação a qual aprendeu nas durezas dos bancos
da escola da mestra Silvina, como ela mesma afirmava: “Minha escola primária, fostes meu ponto de
partida, dei volta ao mundo, criei meus mundos...” (CORA COLARINA, 2004, p. 124).A escola pode
ter controles dos corpos e da mente, mas não do espírito. Estática, imobilizada ali no banco, ou com a
mão em chamas de bolo de palmatória Aninha não se deixou prender pelas armadilhas das
desigualdades, da pobreza, da dureza da vida. Aninha juntou pedras, fez delas o alicerce de seu agir,
de seu viver.Na escola primária de Coraa aula parece uma liturgia, enquanto ação sagrada. Ali a
mestra Silvina parecia dirigir um culto ao sagrado. Culto repleto de sacrifícios, é verdade! Marcas que
penetraram a alma de Cora tornando-a mulher livre construtora de outros mundos. Há que dizer que o
traumático não pode ser superado, mas reelaborado por meio de processos analíticos cada pessoa
pode ressignificá-lo e dar sentido outro a ele. Cora não ficou remoendo dores, nem lamentando a
vida, ao contrário, assumiu-a, juntou-se a ela e salvaguardou dias felizes. A menina feia da ponte da
Lapa percebia, compreendia e elaborava tudo isso em seu espírito e transformou tudo em versos.
Não obstante isso, a escola da velha mestra estava preocupada com a formação, um tipo de paideía
isto é, em imprimir no humano os valores fundamentais à vida feliz ou como afirma Fernandes (2017,
p. 80) “Antes de tudo, esta paideía seria compreendida em sentido ontológico, como tarefa da
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essencialização do homem humano”. Assim, diz a poetisa sobre sua escola “Não havia chamada e
sim o ritual de entradas, compassadas. _Bença, Mestra...” CORA CORALINA, 1990, p. 76), uma
sinergia que marcou a vida e a existência de Cora, porque lhe imprimiu valores, formou sua existência
de mulher esposa, mãe, cidadã.

Que escola foi essa que marcou tanto a vida de Cora Coralina, que nem a palmatória a fez esquecê-la
O que tinha essa escola Quem foi essa mestra tão fundamental à sua vida Qual a semelhança entre a
escola de Cora e a escola atual Estas são questões que nos surgiram ao longo deste caminho. Assim,
precisamos revisitar as poesias de Aninha, a menina feia da ponte da lapa, e descobriro que fez essa
escola e sua mestra de tão importante na vida desta menina.

A escola de Aninha não erauma escola como a da sociedade do espetáculo tão presente nos dias de
hoje. A mestra “tinha já ensinado a uma geração antes da minha” (CORA CORALINA, 1996, p. 75). É
verdade que a pedagogia de ontem não se impõe hoje e que seus instrumentos não se justificam no
contexto histórico em que vivemos. Mas, é também verdade que a escola de hoje deixou de pensar a
universalidade do sujeito, para construir o sujeito subjetivado caracteristicamente individualista,
egoico, desprovido do senso de humanidade, de fraternidade. Recordamos aquia caracterização
bastante lúcida de Enrique Rojas acerca do homem ligth:

Assistimos hoje ao fim de uma civilização, e podemos dizer que ela se encerra
com a queda em bloco dos sistemas totalitários nos países do Leste Europeu,
embora ainda existam redutos a serem desmantelados nessa mesma linha
política e ideológica e se anunciem novas prisões para o homem, com outra
roupagem e faces bem diversas.Assim como nos últimos anos entraram em
moda certos produtos ligth – o cigarro, algumas bebidas ou certos alimentos –
também foi sendo gerado um tipo de homem que poderia ser qualificado de
homem ligth. Qual é seu perfil psicológico Como poderia ser definido Trata-se
de um homem relativamentebem informado, mas de escassa educação
humanista, muito voltado ao pragmatismo, porum lado, e a vários assuntos, por
outro. Tudo lhe interessa, mas de forma superficial; não é capaz de fazer uma
síntese daquilo que percebe e, como consequência, se converte numa pessoa
trivial, superficial, frívola, que aceita tudo, mas que carece de critérios sólidos
em sua conduta. Tudo nele se torna etéreo, leve, volátil, banal, permissivo
(ROJAS, 1996, p. 13).

As palavras de Rojas podem ser adicionadas ao pensamento filosófico, sociológico e histórico sem
nenhum receio de está cometendo erro. A escola da mestra Silvina visava a formação do homem
como um todo. Cora ao passar à frente da casa da “Rua Direita, n. 13”recorda a velha escola que ali
funcionava e faz a “chamada da saudade dos colegas” (CORA CORALINA, 1990, p. 77),
demonstrando que aquela escola dos tempos de sua infância a marcou profundamente. Ainda que “o
papel da escola, em que se pese sua função primeira seja ensinar” (FURTADO, 20013, p. 224) a
escola da velha mestra fez Cora ir além do instituído, do acabado. O pouco tempo que Cora foi à
escola parece ter sido suficiente para ele ter apreendido o sentido do ato de educar.

Educar, é em especial, formar, é tornar concretamente possível, trabalhar para
realizar o movimento instituinte de criação da autonomia, da liberdade, da
humanidade, da sociedade, das instituições, dos grupos e indivíduos
autônomos, livres e justos. Essa formação só se efetiva no e pelo exercício e
cultivo do pensamento na vida coletiva e individual, sem jamais abrir mão de
pensar as ideias, os valores, os hábitos, os costumes, a teoria, a prática, a ação
humana, sobretudo sem sua dimensão pública, coletiva (Furtado apud
COÊLHO, 2009, p.21).

De acordo com Furtado (2013, p. 224):
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A escola , em todos os seus níveis de ensino, mesmo não sendo o único
espaço de formação, visto que não é representativa de todos os espaços
sociais pelo qual o ser humano transita, indubitavelmente é o espaço mais
significativo de experiências no que se refere às questões antropológicas,
epistemológicas e axiológicas, no qual todos aquele que a frequentam
constituem, assimilam, modificam e constroem cotidianamente a relação do
individual, do singular e do coletivo.

Aninha carregava em si mesma as marcas da “escola antiga de antiga mestra”. Escola de “bancos
compridos, escorridos, sem encosto”. Escola de bancos de madeira crua, não talhadas, nãolixadas,
não envernizadas como as carteiras de hoje constantemente modificadas para seduzir os pais e
alunos com suas estéticas mobiliárias. Bancos permanentes e desconfortáveis, contrário às carteiras
almofadas, formatadaà lei do mercado para atrair mais clientes. Na escola de Aninha já havia
passado “uma geração antes” dela. E mesmo sem os quadros virtuais, com uma velha à frente do
processo educativo, sem carteiras, “nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias. Semcânticos,
sem merenda...” (CORA CORALINA, 1990, p. 75) e onde se “lia alto lições de rotina: o velho
abecedário, a lição salteada. Aprendia a soletrar” (CORA CORALINA, 1990, p. 75) a formação se
impunha como constituição do homem como explica Coêlho:

Para o filosofo grego Aristóteles (384-322 a. C.), diferentemente do mundo
físico, em que as coisas são sempre do mesmo jeito, no mundo dos homens
tudo depende de pensamento, decisão, escolhas e ação. São escolhas feitas e
os atos excelentes praticados conforme reta razão, o sentido orientador,
orthòslógos,[...] que forma o homem, a cidade, a sociedade e a humanidade
excelentes, virtuosos. A existência coletiva, a humanidade e, portanto, também
a educação e a escola, serão boas, éticas e justas, ou ruins, antiéticas e
injustas, por exemplo, dependendo de como as criarmos e recriarmos em e por
nossas ações. Daí seu significado e importância como formadora de homens
hoje e de amanhã que, pensando e agindo, possam instituir e afirmar o primado
do que é de todos, da vida comum (COÊLHO, 2013, p. 24).

Mesmo frente as desigualdades de seu tempo, ali na escola “de antiga mestra”, Aninha foi se
configurando como pessoa. A partilha do sensível é um “dar-se a”. Partilha que se institui no plano da
universalidade, da práksis, do comum partilhado, da fraternidade, da justiça. Partilha que é constituída
pela beleza de dar, mesmo quando não se tem nada para oferecer. Partilha que é participação, que
evoca o direito de todos terem uma ocupação, um lugar, uma voz e, que se constitui através da
igualdade. No Estado estético, que é também político,não há espaço para desigualdades; pode existir
diferenças, mas não divisões, exclusões. O Estado estético prima por dar voz e vez a todos que o
constitui. Sendo estético o Estado recolhe para si a obrigação de distribuir os valores arrecadados
através de impostos a fim de garantir saúde, educação, moradia, segurança pública, não no sentido
policial, mas como possiblidade de salvaguardar o direito de todos. Tal sentido pode ser percebido no
poema intitulado Mestra Silvinaonde a poetisa evoca das fontes da memória a importância da escola
e de sua professora.

Minha escola primária, foste meu ponto de partida/ Dei voltas ao mundo/Criei
meus mundos.../ minha escola primária. Minha memória reverencia minha velha
Mestra / mas minhas festivas noites de autógrafos, minhas colunas de jornais/ E
livros, está sempre presente minha escola primária./ Eu era menina no banco
das mais atrasadas./ Minha escola primária.../ Eu era um casulo, informe,
inexpressivo./ E ela me refez, me desencantou./ abriu pela paciência e didática
da velha mestra/ Cinquenta anos mais velha do que eu, o meu entendimento
(CORA CORALINA, 2004, p.124).
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Mesmo frente as intempéries da vida na sua “escola primária”, Cora nunca deixou que as marcas da
palmatória, instrumento utilizado pela sua velha mestra, pudesse fazer dela uma mulher amargurada.
Das dificuldades da escola, Cora construiu pontes outras para atravessar feliz os mundos que ela
criou. Cora aprendeu a dar “voltas ao mundo” e criar seus mundos na temporalidade da escola da
mestra Silvina. A menina que era “do banco das mais atrasadas” aos poucos ia saindo de seu “casulo
informe, inexpressivo”. O tempo da escola é o tempo do necessário, do essencial, contrário ao tempo
medido do relógio. Naquela escola a professora sabia o tempo certo do fim da aula, não precisava do
relógio e nem mesmo do sino. Era a velha mestra que dava o tom ao tempo, quase que como numa
orquestra. O tempo da escola primária de Cora não é um tempo acelerado, pois nas palavras de
Furtado (2013, p. 215) “a aceleração do tempo dificulta a expressividade autêntica, ligada à
individualidade e à singularidade”. Cora foi se descobrindo como pessoa no existir da sua escola
primária. Ali ela ia criando seus mundos e ultrapassando as fronteiras da vergonha de ser a menina
feia e das mais atrasada.

Mestra Silvina não tinha muito a dar. Já de idade avançada ainda queria partilhar os saberes que
tinha. Bem verdade que o salário de outrora e também o que recebe não é o que mais lhe vale.
Apesar dos bolos de palmatória, a velha mestra tornou-se uma constante na vida de Cora Coralina a
ponto de dedicar a ela um de seus poemas. Mestra Silvina se fez especial mesmo não tendo os
modernos instrumentos pedagógicos de hoje. Era especial não porque ensinou Aninha a decodificar
os códigos da escrita, mas porque a fez ser a mulher que nas suas “festivas noites de autógrafos”,
nas suas “colunas de jornais e livros” (CORA CORALINA, 2004, p. 124) não deixava de falar da
importância de sua escola primária. Diane Valdez explica:

Apesar da sujeição no ambiente escolar, tão bem descrita em seus versos, Cora
não negligenciou a importância da escola. Em meio a queixas, denúncias,
reclames e reparos anotados em seus poemas, nota-se um lugar de relevância
ocupado por esse ambiente na vida da autora. A leitura, aprendida com
dificuldade, foi algo que segundo a biógrafa Tahan, deu outro lugar para a
menina tão rejeitada (VALDEZ,sd., p. 10).

Cora não se recorda da escola somente por ter aprendido a ler e escrever, massobretudo, por causa
da velha mestra que a fez dar voltas ao mundo e criar outros mundos diferente do habitual
(LARROSA, 2003). Quando Cora foi para a escola ela estava marcada pelos estigmas sociais de seu
tempo e de sua família. Em Minha Infância Cora retrata toda a sua condição social: feia, sem pai,
triste, nervosa, amarela, pernas moles, medrosa, abobada., entre outras. A escola de dona Silvina foi
o único espaço que Cora encontrou para se livrar dos preconceitos sociais de sua casa, de sua gente
e do povo da rua. Árdua luta, caminhos dolorosos, triste vida que somente “a biquinha d’água” parecia
entender. Estética do cotidiano que Cora foi desenhando na palma de sua mão “escaldada” ao som
da casa falante: “é pro seu bem, pra ocê aprender, senão aprender, fica burra, só servindo pro pilão”
(CORA CORALINA, 2004, p. 119).

Por fim, é possível dizer que educar se constitui no movimento de compreender o mundo e recria-lo
através do pensamento, da criatividade, da sensibilidade do humano pelo humano. Foi assim que
Cora entendeu a importância de sua escola. Aquela velha mestra a fez percorrer caminhos outros
para além do abecedário. Cora tornou-se uma devoradora de livros à modo de Menocchio em O
queijo e os vermes, de Carlo Ginzburg. Pela sua poesia de caráter estético-político Cora nos convida
a pensar a vida, a educação, a formação do homem pelo viés daquilo que é fundamental à escola: a
autonomia, a liberdade, a justiça, a verdade, a fraternidade. A escola jamais pode ser transformada
em mordaça, em instrumento de reprodução das desigualdades. Ao fazer a chamada da saudade
Aninha deixa transparecer que agora é ela mesma a mestra. A escola enquanto instituição não é algo
pronto e acabado, mas um fluxo continuo próprio do instituinte da criação. Oxalá a poesia de Cora
continue nos evocando sabores, odores e saberes singulares, significativos e formativos e suscitando
questões outras sobre educação
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[1]O texto é um comentário do Editor da Boitempo. Cf. RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia.
São Paulo: Boitempo, 2014, p. 125.
[2] Este poema foi publicado pela primeira vez no jornal Folha de São Paulo, em 201 – caderno Folha
Ilustrada e encontra-se disponível em: www.releituras.com/coracoralina_vida.asp. Acesso em
15/06/2018.
[3] “A vida é curta, mesma a mais comprida. Ela é maturação, isto é, desde o primeiro instante,
envelhecimento. Daí vem a tentativa de substituir a experiência como lição, para escapar dos perigos,
tentativas, fracassos, para ganhar tempo, dominar o acontecimento e não enfrentá-lo. A experiência
se tornaria então, uma sabedoria que nos poupa da aventura, um saber que se elabora sem esforço,
sem dor e sem tentativa” (CANGUILHEM, 1956, p. 2).
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