
  
 
 
 
 

PARA GOIANDIRA E CORA DOIS POEMAS PERFORMATIVOS DE 
GILBERTO MENDONÇA TELES 
  

Maria de Fátima Gonçalves Lima  (PUC Goiás)1 
 

Resumo: Gilberto Mendonça Teles é um poeta que aciona o imaginário coletivo, em poemas 
musicalizados por grandes compositores. O poeta-crítico possui vários construídos com uma 
perspectiva musical, outros foram musicados posteriormente. Este estudo  considera os poemas 
Cora  e  “Para Goiandira” musicados por Marcelo.  Nesse sentindo a poesia, desse artista da 
palavra, adota performances poéticas movidas pela vocalidade sedutora e forças do imaginário, 
que envolvem a coletividade, cativam o ouvinte espectador e popularizam os textos,  perante as 
redes sociais e outras mídias, combinadas com os leitores da poesia dos autores.  
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A poesia Performativa do poeta-crítico-professor 

 

Gilberto Mendonça Teles é um poeta-crítico-professor. Pesquisador incansável,  é  

agil nas ações, realiza com propriedade tudo que se propõe. Está continuamente em  

conecção com a contemporaneidade. Seu trabalho é pautado pelo estudo da Literatura, 

da Crítca literária e a busca incessante do poético.  

O poeta-crítico possui vários poemas que estão ligados à performance musical,  

construídos a partir dessa  perspectiva  ou foram musicados posteriormente. Dentro 

dessa discografia, o presente estudo analisa dois poemas musicados e  interpretados pela 

voz de Marcelo Barra (um dos mais importantes  cantores do cenário da música popular 

brasileira produzida em Goiás). Coral/https://youtu.be/-jLS3OxLotQ e “Pra Goiandira”: 

https://youtu.be/y-R_4UmiLms .  

A performance  está relacionada “acontecimento”, traduzido do inglês happening. 

Além disso, é uma forma de expressão das artes visuais, consubstanciada com 

características das artes cênicas, em especial, improvisação e espontaneidade, na qual o 

                                                             
1 Possui graduação em Letras (1985) e Direito pela (PUC/GO) (1987), mestrado em Literatura Brasileira pela UFG 
(1992) e doutorado em Letras (Área de Teoria da Literatura) pela UNESP - São José do Rio Preto (2004) e pós-
doutorado pela PUC do Rio de Janeiro (PUC/ Rio)(2009), Pós-doutorado pela PUC São Paulo (2014). É Docente do 
Curso de Letras da PUC Goiás, Coordenadora do Mestrado em Letras - Literatura e Crítica Literária da PUC Goiás. 
Tem experiência na área de Letras e Linguagem Jurídica, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura 
brasileira, crítica literária e teoria do texto poético. É ensaísta e autora de obras de crítica e Literatura Infanto juvenil. 
É líder de dois Grupos de Estudos Literários. Desenvolve um estudo sobre teoria da linguagem poética e membro 
efetivo do GT- Teoria do texto poético (ANPOLL). É membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de Goiânia e pertence a várias associações culturais. 
 CV: http://lattes.cnpq.br/8056641507047911 fatimma@terra.com.br  
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espectador participa da cena proposta pelo artista, e a diferença é que, na performance, a 

realização artística é cuidadosamente elaborada, e, normalmente, não há participação do 

público ou espectadores de forma direta.  

Nesse sentido, o termo “performance”, combinando elementos do teatro, das artes 

visuais e da música, tem hoje seu conceito globalizado.  Sua percepção reflui ideias 

intercultural e étnica, atemporal e histórica, ritual e estética, política e sociológica, um 

tipo de abordagem à experiência humana, um modo de comportamento  um exercício 

lúdico, teatro experimental, entretenimento popular, esporte e estética.  

Goldberg, Roselee, em seu livro A arte da performance (1988), esboça uma “pré- 

história” desse gênero artístico, vinculando o seu aparecimento formal, nos anos setenta, 

a diversos movimentos e ações anteriores como o Futurismo, o Dadaísmo, o 

Surrealismo e a Bauhaus, dentro do contexto ocidental.  

Performance também está intimamente ligada à oralidade e vocalidade. A voz é a 

expansão do corpo que se integra à poética interpretada. Projeta uma ação que anima a 

transmissão de ideia. Segundo Paul Zunthor: a performance é a ação complexa pela qual 

uma mensagem poética é simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. 

Locutor, destinatário e circunstâncias se encontram concretamente confrontados, 

indiscutíveis. Na performance se redefinem os dois eixos da comunicação social; e 

aquele em que se unem a situação e a tradição. (ZUNTHOR, 2010, p. 30).  

Nesse sentido, conceito de “performance” tem se revelado, no decorrer dos anos, 

cada vez mais adequado ao estudo de tradições orais e de vocalidades, à medida que 

propõe a observação dos fenômenos culturais,  numa perspectiva experimental e 

múltipla.  

Paul Zunthor (1993) orienta que, para reconhecermos a performance de um texto, 

basta que nos situemos no lugar em que vibra o eco da história narrada, cuja 

comunicação está centrada na ação produzida pelo som - expressão e fala juntas, que é a 

performance. Assim, “performance” é reconhecimento. Ela desempenha, concretiza, 

transmite um conceito que pode ser reconhecido, no passado ou na atualidade, no 

universo virtual ou na realidade. Nessa acepção, é situado num contexto tempo cultural 

e situacional; é um fenômeno que sai dessa conjuntura, ao mesmo tempo em que nele 

encontra lugar.  
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É, ainda, o comportamento verbal dos indivíduos, interpretados, reiterados em 

forma de ação, vivencia e dinamiza o “texto oralizado – na medida em que, pela voz que 

o traz, engaja um corpo” (ZUNTHOR, 1993, p. 160) – Eis a performance. Zunthor 

defende o conceito de que uma nova era da oralidade, na sociedade tecnológica e de 

consumo é bem distinta daquela vivida pelas sociedades ágrafas, no entanto é capaz de 

reintroduzir a voz no funcionamento do corpo social. Para o homem de nosso fim de 

século, a leitura responde a uma necessidade, tanto de ouvir quanto de conhecer. O 

corpo aí se recolhe. É uma voz que ele escuta e reencontra, permeada na sensibilidade 

do sentir. A invenção das máquinas de gravar e reproduzir restituiu à voz uma 

autoridade perdida na cultura letrada. O microfone, a tecnologia - disco, gravador,  

rádio, a televisão e outros meios midiáticos interferem nas condições de produção e 

recepção, na dimensão do espaço vocal.  

 

A performatividade de Coral/Cora 

 

O poema inserido na obra  gilbertina Saciologia Goiana,  “Arco-íris” também 

denominado Coral/Cora foi  lançado  no CD, Minha aldeia, em 2015:https://youtu.be/-

jLS3OxLotQ:    

CORA 
 
Cora Cora Coralina 
cora o verde da campina 
cora o vento dos gerais 
cora o peito da camisa 
cora o elo desta brisa 
na divisa de Goiás. 
  
Cora Cora Coralina 
cora o  ouro dessa mina 
cora a terra e seus cristais 
cora o tudo que não tenho 
cora a moenda do engenho 
moendo o som de Goiás. 
Cora Cora Coralina 
cora o peixe da piscina 
cora a festa dos pardais 
cora tudo que me inspira 
cora as cordas desta lira 
cora o tempo de Goiás. 
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Cora Cora Coralina 
cora  a lâmina mais fina  
cora a ponta dos punhais 
cora a força deste tema 
cora a letra do poema 
na escritura de Goiás. 
  
Cora Cora Coralina 
cora a face da menina 
cora a cor dos arrozais 
cora o nome que desliza 
cora a coisa mais precisa 
na divisa de Goiás. 
(TELES,  2013, p.139) 

 

Esse poema, denominado originalmente como “Coral”, exprime uma balada  que 

traduz a pintura da poesia de Cora Coralina, poetisa dos  encantos  de Goiás.  

Esse traçado é anunciado por meio  de um ritmo musical interpretado pela  bela 

voz de Marcelo Barra que canta Goiás, sua gente, seus rios, suas montanhas, seus 

costumes.  

  A interpretação do cantor ampliou ainda mais a carga poética com uma voz 

poemática  que transcende a escrita. O ato de vocalização-anunciação da poesia é o aqui 

e agora; uma preseça viva de um cantor  se atua no ritmo da canção. A poesia opera aí, 

na extensão da própria linguagem, porque ela não informa, não é veículo de uma 

mensagem, mas se faz ouvir enquanto corpo, presença expressiva que impõe no tom, no 

peso das palavras, nos intervalos de silêncio do ritmo do poema. 

Essa ideia se confirma nas palavras de Paul Zunthor (2010):  

O ouvinte faz parte da performance, o papel que ele ocupa, na sua 
constituição, é tão importante quanto o do intérprete. A poesia é então o 
que é recebido; mas sua recepção é um ato único, fugaz, irreversível... e 
individual... A componente fundamental da “recepção” é assim a ação 

do ouvinte, recriando, de acordo com seu próprio uso e suas próprias 
configurações interiores, o universo significante que lhe é transmitido. 
As marcas que esta recriação imprime nele pertencem a sua vida íntima 
e não se exteriorizam necessária e imediatamente. Mas pode ocorrer que 
elas se exteriorizem em nova performance. (ZUNTHOR, op. cit., 
p.258.)  

 
O poema valoriza o ritmo poético, realçando também o semântico que é  

desenvolvido por uma oralidade particular, para enfatizar  a marcação sonora de cada 

verso. Nesse sentido, no texto do poeta goiano, o complexo ritmo e sintaxe não existem 
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separadamente, eles andam juntos e criam uma estrutura rítmica e semântica particular 

que os diferencia da língua falada, segundo as leis do verso.  

O poema, ao ganhar a voz do cantor,  aguça ainda mais a fascinação da poesia  e 

da imaginação provocada pela imagética do ritmo poético, sintático e semântico dos 

versos:   

Ora, a voz é querer dizer e vontade de existência, lugar de uma 
ausência que, nela, se transforma em presença; ela modula os 
influxos cósmicos que os atravessam e capta seus sinais: 
ressonância infinita que faz cantar toda a matéria... Como o 
atestam tantas lendas sobre plantas e pedras enfeitiçadas que, um 
dia, foram dóceis. (ZUNTHOR, 2010, p.9) 
 

O poema é ditado pela voz da consciência de um eu poético que descreve a 

poética de Cora Coralina, com sua Goiás Velha e quintais, seus doces, força, 

determinação  vencendo todas as pedras e perdas. Mulher de força e vontade, sempre 

cantada por Marcelo Barra. Essa voz que reflete a realidade poética  de Cora, nos faz 

compreender as palavras de  Zunthor quando certifica: 

“Não se duvida que a voz constitua no inconsciente uma forma 
arquétipal: imagem primordial e criadora, ao mesmo tempo, 
energia e configuração de traços que predeterminam, ativam, 
estruturam em cada um de nós as experiências primeiras, os 
sentimentos e pensamentos. (ZUNTHOR, 2010, p.10). 
 

A mesma voz que impulsiona a criação poética é reconstituída no inconsciente do 

leitor.  Mas o que é a voz? Para Paul Zunthor (2010), ela ultrapassa o sentido linguístico 

de comunicaçao por meio da fala. O fenômeno da voz está na história do próprio 

homem, desde as origens vocais da poesia nos cantos, nas danças rituais, nas fórmulas 

de magia e nas narrativas. A voz é: Lugar simbólico e alteridade eu-outro; Presença de 

dois ouvidos: o do enuncidor e a do ouvinte; nomandismo e movência; seu lugar: a 

linguagem; a presença vocal é plena, apenas, na experiência poética. (cf. ZUNTHOR, 

2000, p. 83-87).  

Dessa forma, a voz funda-se no sujeito, pois os ouvidos estão na presença de 

quem fala e do ouvinte. A voz é nomandismo, é passagem, relação, movimento nômade, 

encontro de presenças que se tocam por um instante para se deslocarem logo depois, em 

proceso de movência e transformação. A voz atravessa o limite do corpo. “Enquanto 
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falo, minha voz me faz habitar a minha linguagem” (ZUNTHOR, op.cit, p. 84), porque 

a presença vocal é plena na poesia, é extensão da própria linguagem. 

A oralidade está fundamentada no ir e vir do relato. É possível vislumbrar a 

oscilação entre a narrativa do caráter oral e a perda desse tipo de narrativa. O poema 

apresenta o encantamento da própria poesia, a experiência dos poetas goianos, Cora 

Coralina e Gilberto Mendonça Teles, o apelo à memória, o dom de construir/tecer 

versos, o ofício manual de fiar (tecer), características próprias das histórias orais e 

mitos, o  recontar poeticamente em forma de canto que encanta, o arte de descrever as 

belezas da terra, em forma de objeto artístico, a presença em forma de canção/poema, 

que continua até depois da ausência física do poeta e a imortalidade de uma voz, que 

nunca vai parar seu canto. 

No poema, “Cora”, a presença da oralidade é o contar/cantar  e descrever memória 

da poetisa Cora Coralina,  que vivificou,  por meio do texto poético, o verde da campina 

(...) vento dos gerais/ sua cidade Goiás Velha, seu Estado, seu canto, seus rios, sua lira 

das pedras. Poetizou o ouro de Goiás,  o milho, os arrozais, a inspiração e imortalizou as 

mulheres de goianas. A voz expressa no poema está vinculada à história da poesia de 

Goiás, implicando não apenas a articulação oral de uma língua ou a expressão do canto 

de um povo, mas de um corpo vivo em ação (performance), que  ultrapassa o sentido 

linguístico da comunicação por meio da fala, do pensamento, do mover do sangue e da 

inquietude. É a voz da poesia de Goiás que emerge do silêncio, cujo caminho se espraia 

no tempo e perfura os espaços, expandindo-se, para além da oralidade e realizando-se 

como poesia universal. 

 

        Um musica Pra Goiandira  
 

“Pra Goiandira” é outro poema selecionado para expressar a musicalidade dos 

poemas de Gilberto Mendonça Teles. Esse poema – escrito em 6 de junho de 2001, no 

Rio de Janeiro e publicado, em Goiânia, na sétima edição de Saciologia goiana em 

2013, com o título “Arco-íris” (TELES, 2013, p.135)   –  foi musicado, em 2001.  Veja 

o clipe da música https://youtu.be/y-R_4UmiLms  enriquecido pela presença da pintora 

que criava paisagens com as areias coloridas da Serra Dourada de Goiás: 
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Pra Goiandira  
  
Cava a beleza dourada 
Na serra encontra a jazida 
Da areia bem colorida 
Para os teus quadros reais. 
  
Exibe o ritmo sereno 
Na tela simples artista, 
Essa pintura que a vista 
Só pode ver em Goiás. 
  
Pinta e no cerrado 
das linhas, forma e cores, 
desenha o tempo das flores 
no cenário e nos gerais. 
  
Olhe, no silêncio 
De tudo que se admira,  
Olhe bem a Goiandira 
Pintando o céu de Goiás. 
  
(TELES,  2013, p.80) 
 (Musicada por Marcelo Barra, em 2001)                                                            
  https://youtu.be/y-R_4UmiLms 
 

Cada palavra que compõe “Pra Goiandira” direciona a  musicalidade do texto. 

Os vocábulos, além de serem regulados  pelos ritmos que orientam  o movimento dos 

acentos em seu interior, trazem a carga semântica do signo poético. Isso presentifica  

uma carga emotiva e poética no texto e induz o receptor-leitor/ ouvinte da canção  a 

sentir  corpo e alma vibrarem, principalmente se o interprete tiver uma   voz  que 

fascina, como é o caso do cantor Marcelo Barra. De acordo com Zunthor (2010) “A 

identidade de um intérprete manifesta-se com evidência tão logo abre a boca: ele se 

define em oposição às outras identidades sociais que, com relação à sua, são dispersas, 

incompletas, laterais, e as quais assume, totaliza, magnífica”. (ZUNTHOR op.cit. p. 68). 

A voz poética canta, por meio de imagens, o espaço goiano vivenciado pela  

pintora Goiandira Ayres do Couto, goiana de Catalão, falecida em 2011. Iniciou-se na 

pintura ainda criança, mas apenas aos  52 anos começa a pintar com as areias da Serra 

Dourada, técnica única e exclusiva que a torna reconhecida internacionalmente. 

Goiandira trabalhava com 551 tonalidades de cores diferentes de areias (cor natural), o 

que podia  ser visto em seu atelier.  

1786

https://youtu.be/y-R_4UmiLms


  
 
 
 
 

No inicio não pensava usar as areias coloridas como elemento pictórico, porém 

um dia teve um Insight, uma intuição sem explicação objetiva.  Teve a impressão de 

ouvir uma voz determinando que ela fizesse uma casa com areia. Sem saber como 

iniciar a pintora utilizou uma lâmina de Duratex, embasado a óleo branco. Desenhou  

linhas que serviam de guias, foi  detalhando de improviso a pintura de  sua primeira tela 

com areia.  

O segredo reside na técnica de semear com os dedos os grãos de areia e a criação 

de cores, luz, sombra, arte e manha de uma grande artista. As areias são recolhidas na  

Serra Dourada de sua terra Goiás.  

Esse trabalho singular de Goiandira é poetizado no texto intitulado Arco-íris,  

publicado em Saciologia Goiana. O poema descreve os quadro reais da arte de 

Goiandira, o cerrado/ das linhas, forma e cores,/ desenha o tempo das flores/no cenário 

e nos gerais” e o céu de Goiás formando o arco-íris da poesia da artista.  

Os quadros pintados no poema não são apenas imagens, são imagináveis, ele 

tem a possibilidade de produzir uma sucessão de figuras: a beleza dourada da e(na) 

serra, a cena do encontro da jazida das areias na serra, a construção dos quadros, o estilo 

de vida e da arte da pintora, são imagens formadas sobre outras, despertando a 

imaginação do ouvinte, de maneira que o virtual oscila entre o real,   num caleidoscópio 

de imagens,  despertando o imaginário do receptor da mensagem poética por meio da 

voz do cantor.  

O músico Marcelo Barra enche todo espaço da voz  com a presença da poesia de 

Gilberto e da pintora Goiandira.  Mesmo depois de sua morte, ela permanece viva no 

cenário das suas obras, nas areias coloridas da Serra Dourada,  nas telas e  na história de 

Goiás. A artista permanece viva também no imaginário provocado pela performance da 

canção que é a presentificação de um mundo real ou imaginário, provocando a 

recordação e a vivência reiterada,  na ritmo dos versos redondilhas maiores, que 

facilitam a retenção do sentimento na memória do ouvinte.   Memória, por sua vez, 

significa   re-sentir,  é reexperimentar sensações do prazer antigo diante do desconforto 

do tempo presente. Memória é a tentativa de reviver um momento, recordar os 

acontecimentos que, de alguma forma,  marcaram nossa vida. Heidegger assinala que a 

repetição não significa nada menos do que re-petir o princípio de nossa existência 
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espiritual, Histórica, a fim de transformá-la num outro princípio. (HEIDEGGER, 1969 

p. 300).  

Recordar é a reiteração desejada de momentos importantes da existência.  A 

linguagem do ritmo poético e musical dos versos serve, principalmente, para exaltar a 

potência da voz do cantor em sua performance que é o “único modo vivo de 

comunicação poética” (ZUNTHOR op.cit. p. 69) e também maneira arrebatadora de 

imortalizar alguém.  A voz da memória é perfeita.  

O poema é um signo em rotação acionado por outro signo que é a canção. “O 

canto é signo: ele diz a verdadeira natureza da voz, presente em todos os seus efeitos: 

significa seu acordo com a harmonia das esferas celestes” ( Zumthor op. cit. p.184). A  

ação performática do cantor faz o texto poético e  ouvinte vibrarem,  nas imagens 

fascinantes que a música embala.  

O intérprete é uma presença e a letra do texto agora é pura canção. É o “autor 

empírico de um texto cujo autor implícito, no instante presente, pouco importa, visto 

que a letra desse texto não é mais letra apenas, é o jogo de um indivíduo particular, 

incomparável” (ZUNTHOR, op. cit. p.71). Esse teórico defende também que  a 

linguagem humana se liga, com efeito, à voz. A linguagem sonhada é vocal. Tudo isso 

se diz na voz.  

A voz é uma forma arquetipal, ligada ao sentimento de sociabilidade. Mitos 

sobre a voz sem corpo, perturbadora, exigindo que nos interroguemos sobre ela e sobre 

nós, a ninfa Eco.  Voz implica ouvido. E, ainda garante que “O fenômeno da voz 

humana, dimensão do texto poético, determina e,  ao mesmo tempo, o plano físico, 

psíquico e sociocultural” (ZUNTHOR, 1993, p.21).  

Esta conexão analógica é o ponto de partida para a presentificação do mundo 

real de um presente ou passado, a ser performatizado pela voz do cantor, unificando os 

tempos e revelando o espaço, enquanto materializa, no texto artístico, uma reflexão   

sobre a ilusão que é própria da arte, sobre  a metáfora do mundo da arte.   

Por meio da canção o poema diz o indizível letra e voz, na performance da 

entonação vocálica e no ritmo da música. O poema exprime o inexprimível  por meio da 

vibração do sentimento do  cantor e do ouvinte, num lirismo que faz pasmar o 

momento. 
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