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Resumo 
 
Este artigo analisa a narrativa do projeto de pesquisa “As cantoras de rádio em 
Goiânia entre de 1950 e 1960”, e que tem como objetivo, reconhecer e registrar 
a trajetória dessas cantoras do determinado recorte temporal. A metodologia 
aplicada percorre pela investigação de arquivos em museus de imagens e 
sons; acervos públicos e particulares; institutos históricos; bibliotecas; 
emissoras de radio de Goiânia e redes de comunicação em geral e para 
ampliação a pesquisa a integra com a história oral. O resultado desta pesquisa 
é o reconhecimento e enriquecimento de mais um capítulo da história da 
música em Goiânia articulada pela categoria mulheres. 
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 O artigo “As cantoras da era do rádio em Goiânia nas décadas de 50 e 

60” é um tema que busca raízes na historia da musica cantada ao vivo nas 

emissoras de rádio. Ao propor uma análise-narrativa do objeto de pesquisa do 

referido recorte temporal em que se insere a jovem capital Goiânia, o artigo 

apresenta obras literárias de narração historiográfica que possibilitam novas 

perspectivas de reconhecimento sócio cultural de Goiânia. 

  As relações bibliográficas e seus respectivos autores são de suma 

relevância, pois infere que o grupo de autores são comprometidos com 

trabalhos de reconhecimentos sobre a importância de registros históricos sócio-

culturais de Goiânia. 

 Obras literárias como “A música em Goiás” de Belkiss Spenciare, 

pianista goiana de reconhecimento internacional, não só a caracteriza como 

uma das primeiras pioneiras sobre o registro histórico musical existente em 

solo goiano, mas, como sendo uma das maiores referências de registro 

histórico sobre a musicalidade Goiana. 

  Em sua obra, “A música em Goiás”, Belkiss leva o imaginário do leitor 

ao possível embrião da música feita ainda na antiga capital Goiana, 

denominada Vila Boa, tomando como ponto de partida à segunda metade do 

século XVIII, quando a música neste século era principalmente representada 

por obras sacras, pelo caminho de sua pesquisa, Belkiss percorre até o início 

do século XX, quando o contexto histórico musical deste momento estava 

vinculado ao surgimento do cinema nesta Capital, a música utilizada  para 

efeito de sonorização das cenas mudas. . 

 Um outro autor de referencial significativo para a pesquisa é Hélio 

Rocha, escritor, jornalista, colunista, editorialista do Jornal o Popular e membro 

da Academia Goiana de Letras, ocupando a cadeira número 7, este autor em 

uma de suas obras, Sete décadas de Goiânia, publicada em 2003,  contribui 

com a história de Goiânia entre 1930 até 1990, esta obra trás o 

reconhecimento da existência das cantoras de rádio em Goiânia, entre elas, 

como o autor faz referência  a cantora e violonista Lurdinha Maia, conhecida a 

partir de 1950 como “O canário de Goiás” foi uma grande atração artística em 

Goiânia, esta artista aos 16 anos já era compositora e pela  na Record de São 

Paulo representou Goiás. 
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  Em sua outra obra, “Rádio Brasil Central 60 anos no ar”, publicada em 

2010, Hélio Rocha registra a história de comunicação social em Goiânia, a 

radiocomunicação, o autor textualiza a sua inserção na história das lutas pelo 

fortalecimento da democracia, trazendo o reconhecimento deste complexo de 

comunicação que teve origem no Cerne, Consórcio de Empresas de 

Radiodifusão e Notícias do Estado de Goiás, e que continua nos dias de hoje 

com a Agecom, Agência Goiana de Comunicação. 

 Em seus primeiros anos, a Rádio Brasil Central levou muito ao ar 

gravações de cantoras brasileiras mais populares, como as que foram eleitas 

as “Rainhas do Rádio”: Linda e Dircinha Batista, Dalva de Oliveira, Marlene, 

Mary Gonçalves, Vera Lúcia, Doris Monteiro, Julie Joy e a campeoníssima de 

fãs , Emilinha Borba, sendo a rainha do rádio de 1953. 

 Uma outra importante personalidade literária que trás significância à 

pesquisa é o importante estudioso de cultura popular, Bariane Ortenci, esta 

personalidade conserva um valioso acervo literário em sua casa de cultura em 

Goiânia. 

 Além de seus importantes estudos sobre cultura e personalidades 

artísticas goianas, Bariane Ortenci é um grande compositor e o primeiro 

divulgador das primeiras empresas de gravações musicais que adentraram em 

Goiânia. 

 Recentemente, em 2010, Bariane contemplou a sociedade goianiense 

com o registro histórico de uma coleção de seis CDs contendo suas  

composições desde a década de 1950, a maioria dessas gravações não foram  

feitas em estúdios, originalmente gravadas ao meio do improviso, gravações 

feitas em sua própria casa e por falta de espaço técnico ouvia até os toques de 

telefone, muitas reproduções musicas exigiram a reconstrução artesanal de 

materiais que diante de uma frente tecnológica de sonorização já se 

encontravam em desuso, como foi o caso das   fitas  K-7, dos discos de 78 rpm 

e LPS antigos. 

  Esta coleção é uma grande fonte de estudo para o registro da pesquisa 

“As cantoras de Rádio em Goiânia nas décadas de 1950 e 1960" e demais 

pesquisas referentes à música em Goiânia. Gravações das “As Goianinhas”, 

com Ely Camargo e Onorina Barra, por exemplo, foram retiradas de discos 78 
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rpm, da Gravadora Colômbia do Brasil, e que se encontravam danificados. As 

Goianinhas foram atuantes na musica de auditório radiofônico em Goiânia. 

 No âmbito de uma literatura nacional, Maria Izilda Santos de Matos, vem 

trazer contribuições significativas para a pesquisa.  Com sua obra “Dolores 

Duran” experiências boêmias em Copacabana nos anos 50, editado em 1997, 

pela Bertand Brasil, ela faz um referencial a música popular brasileira 

sublinhando como a mulher cantora aborda em suas músicas seus sentimentos 

e seu cotidiano relacionado ao homem amado, bem como aproxima de uma 

das raras instâncias públicas em que o homem no Brasil se permite falar com 

sinceridade de seus sentimentos.  

 Maria Izilda assinala que os anos 50 foi uma década marcada pela 

ambigüidade, ainda há uma naturalidade de papeis sexuais: à mulher caberia a 

maternidade e a casa; ao homem, o sustento da família, mas começam a 

aparecer modificações no mercado de trabalho e maior liberdade de 

expressão.  

 Uma outra bibliografia que contribui com o artigo e que abrange o fluxo 

intenso de mudanças de experiências sociais no Brasil é a obra “História da 

Vida Privada no Brasil, vol. 3, República: da Belle Époque à Era do Rádio, pela 

Companhia das Letras, 1998”., esta obra,  dirigida por Fenando A. Novais, 

professor aposentado no Departamento de História da Universidade de São 

Paulo e que tem como organizador  Nicolau Sevcenko, professor de história da 

cultura na USP, professor visitante da Universidade de Londres, membro do 

Centro de Estudos de Cultura Latino-Americana do King’s College da 

Universidade de Londres, esta coleção apresenta obras textuais de 

historiadores que trabalham  contextos em mudanças e dinamismo que se 

concentrou nos fins do século XIX até meados do século XX, quando a 

economia industrial desencadeada pelo advento da chamada Segunda 

Revolução Industrial, trás aos lares brasileiros a música radiofônica em 1940. 

  Já por uma ótica científica historiográfica, o trabalho de pesquisa é 

articulado por referenciais teóricos para o auxílio crítico quanto a uma 

pretensão de registro histórico e o objeto de estudo está ligado a um modelo de 

história renovadora, e dá a idéia que a pesquisa sobre a música das cantoras 

de rádio em Goiânia é uma história nova que busca uma história em ascensão 

e notável. 
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 A história é o campo do conhecimento do tempo, o texto “entre história e 

memória” de Pierre Nora, da obra Projeto História, SP 1993, é um modelo 

teórico que trata que a história tem uma perspectiva própria, e sua perspectiva 

é moldar o tempo, partindo do presente para a materialização da memória, ir 

para além da metáfora ao encontro de uma coisa desaparecida, nesta 

perspectiva com a pesquisa sobre as cantoras de rádio em Goiânia a história é 

reconstruída no arrancar do que ainda restou do calor do vivido, buscando uma 

reconstrução de uma história consistente, ver quais os ganchos que o objeto 

abre e se seus personagens retomam alguma coisa, permitindo uma 

compreensão prazerosa aos leitores. 

 Com uma determinada presença de teóricos, a pesquisa percorre por 

uma análise sem preocupações com a retórica, longe desta arte de narrar bem, 

e sim preocupada em narrar o objeto de forma clara e objetiva sendo articulada 

com a presença crítica, tendo como recorte elementos contribuintes com a 

estrutura sócio-cultural, neste campo de idéias a pesquisa busca contextos 

históricos da música em especial a música goianiense que possam dar 

subsídios a história pretendida intercalando com a história-narrativa, uma 

prática que procura conservar vivo a escolha de um determinado passado e 

revesti-lo de um fato histórico.  

 Para uma escala de conhecimento da pesquisa, o texto de François 

Furet “Da história narrativa à história problema” auxilia com o compromisso de 

sua narrativa, contar como que na realidade aconteceu na música das cantoras 

de rádio em Goiânia entre 1950 e 1960, é dizer que a história é filha da 

narrativa, é o discurso a ser utilizado, porém a pesquisa é ampla e não a define 

só pelo o objeto de estudo, também pela narrativa sendo objeto de estudo  o 

caminho para a narração historiográfica.  

 Ao propor uma análise-narrativa da uma determinada história da música 

em Goiânia sendo articulada pelo o gênero categoria mulheres, soma-se a 

outras aplicabilidades teóricas que contextualizam estudos feministas e que 

trazem para o conhecimento reflexões referentes ao cotidiano dessas  

mulheres cantoras de rádio em um pré-momento de articulações políticas 

feministas que já vinham ocorrendo em países como nos Estados Unidos e 

Europa, ocorrendo assim um diálogo entre o feminismo histórico e a narração 

do  objeto de estudo. 
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 Estudiosas feministas vem propondo discurso epistemológicos e 

argumentativos quanto a pretensão de escrita da história das mulheres, entre 

elas, Margareth Rago, esta feminista argumenta a dualidade, há um “sim” e um 

“não”, quanto a possível história das mulheres, uma referência quanto a escrita  

do universo  histórico da mulher, esta estudiosa  pensa em  uma aproximação 

se não uma afirmação quanto a prática  historiográfica das mulheres, em suas 

palavras argumenta: que ainda está vago quanto à forma de produção 

academia que problematiza as relações entre sexos, bem como quando 

levanta a seguinte questão: existe uma maneira  feminina de escrever história, 

radicalmente diferente da masculina? 

 Joan Scot em “História das Mulheres”, texto selecionado na obra de 

Peter Burke, “A escrita da história novas perspectivas”, 1992, é uma outra 

importante obra contemporânea de investigação histórica. 

 Segundo Scot, a história das mulheres apareceu como um campo 

definível nas ultimas décadas em diferentes partes do mundo, apesar das 

enormes diferenças nos recursos por ela alocados. 

 Portanto neste, trabalho além de haver interrogação de uma cantora, há 

além de tudo interrogações de uma pesquisadora de história. A princípio ao 

investigar este objeto surgiram cada vez mais perguntas sobre a musicalidade 

desta Capital nas décadas de 1950 e 1960. 

 O eixo estruturante do presente objeto de pesquisa está voltado para 

questões que venham preencher determinadas lacunas da história música feita 

por mulheres em Goiânia, alguns questionamentos são feitos para a ampliação 

e riqueza do trabalho, identificar, por exemplo: Quais foram as cantoras 

pioneiras da era do rádio em Goiânia?;  Qual foi a importância da musicalidade 

feminina na era do rádio em Goiânia?; Suas práticas culturais estavam 

inseridas em fatores determinantes para o processo de construção de 

Goiânia?, entre outras questões. 

 Os questionamentos são trabalhados dentro de um quadro de hipóteses 

para poder dar subsídios a esta narrativa: A precursora da música do rádio em 

Goiânia; A importância da musicalidade feminina goianiense; A relação dessas 

cantoras de rádio para o processo de modernização cultural de Goiânia; O 

reconhecimento das cantoras de rádio em Goiânia nas décadas de 50 e 60; Os 

laços familiares musicais das cantoras de rádio em Goiânia; A acessibilidade 
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da produção musical dessas cantoras de rádio; O sucesso alcançado por essas 

cantoras; A relação com as cantoras de rádio do Brasil; O fim da era das 

cantoras de rádio em Goiânia. Por estas sequências de hipóteses estaremos 

pautando a passagem dessas mulheres como participantes do processo 

construtivo de história da música cantada ao vivo nas rádios em Goiânia. 

  Porém abordando este passado através das evidências orais e visuais 

está o encontro com uma história que foi esquecida e que  prevalece em 

poucas memórias, e o fato que enriquece esta pesquisa , é que  muito há de 

contribuir com novos campos de escrita sobre  a história da música e da mulher 

em Goiânia, 

 Pretendemos através da interdisciplinaridade e de estudos 

epistemológicos, pesquisar a musica das vozes que se calaram, percorrer pela 

busca dessa história para quebrar o silêncio das experiências vividas por essas 

cantoras de rádio em Goiânia nas décadas de 1950 e 1960, reinterpretando 

suas letras musicais e reconhecendo que nessas referentes décadas já 

encontrava a ação de reivindicar o direito, a essência, o prazer do corpo e 

nesta percepção crítica, analisar  o que estava  ocorrendo com a história das 

mulheres no Brasil e com a classe sócio-cultural das musicistas em Goiânia, 

isso significa buscar caminhos mais eficientes de fornecer legitimidade ao 

campo de estudo intitulado. 

 A década de 1950 representou um processo de modernização, de 

crescimento demográfico, industrialização bem como uma nova estrutura sócio, 

política, econômica e cultural da década de 50 em que está inserido  o objeto 

de estudo, a estrutura do paradigma indiciário, um tópico em especial  no   

contexto do surgimento da industria radiofônica de Goiânia, fontes de 

reconhecimentos e de  bases aos procedimentos de verificação, que 

proporcionam análises quantitativas quanto ao surgimento das empresas de 

comunicação ( as rádios locais), Radio Clube; Rádio Brasil Central; Rádio 

Difusora, Radio anhanguera e  outras importantes emissoras  que    revelaram 

algumas cantoras pesquisadas. 

  Lourdinha Maya; Ivone Maques; As Goianinhas; Zezinha Alves; Euni 

Velasco; Cidinha Gonçalves; Onorina Barra; Ely Camargo e Aparecida Amorim, 

são algumas das personagens que tem o passado em seu caminho e 

articularam a música radiofônica de auditório, o indicio do objeto de estudo está 
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ligado a questão desta década de crescimento, Goiânia absorvia os processos 

de desenvolvimento e modernização e a música proporcionaram a essas 

mulheres um momento de movimento cultural, uma viagem musical que no 

presente momento proporciona uma viagem de aspecto histórico. 
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