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do cotidiano – existem de passagem, 
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de longe é que te vejo, em filigrana, 

no clichê de algum livro ou no remorso 

de uma extinta pureza drummondiana. 

Só te vejo, Goiás, quando carrego 
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São noites somente 

Da pátria formosa  

Do índio Goyá 
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RESUMO 
 

A pesquisa “‘Goiás que a história guardou’: mulheres, ditadura e cultura nos anos 
1960”, estuda as trajetórias históricas de duas mulheres que viveram na cidade de Goiás e que 
tiveram suas vidas cruzadas em um período de intenso debate político no Brasil. Altair 
Camargo de Passos e Elina Maria da Silva se “encontraram” em 1965 após ação policial na 
cidade de Goiás, que resultou na prisão de Elina juntamente com outras pessoas envolvidas 
nos manifestos da ocasião. Dentre os prisioneiros, um era o filho de Altair Camargo. Durante 
a temporada de prisão de seu filho, Altair produziu uma espécie de memorial, um lugar de 
memórias das prisões em Goiás. Este memorial / lugar de memórias se tornou uma importante 
fonte de investigação histórica, uma vez que evidenciou a leitura materna e feminina das 
prisões em Goiás. 

Após retornarem das prisões Elina Maria e os jovens presos deram início ao projeto de 
(re) invenção e produção de crenças relacionadas às tradições vilaboenses e seu legado 
histórico e cultural. Como o debate acerca da necessária valorização desse legado cultural já 
era algo comum entre os componentes do grupo, ainda em 1965 fundaram com a ajuda de 
“guardiões da memória / história” de Goiás a Organização Vilaboense de Artes e Tradições 
(OVAT). As problemáticas do trabalho se alicerçam na condição de silêncio em que foram 
mantidas as mulheres mencionadas. Altair Camargo e Elina Maria desempenharam 
importante papel no debate político e cultural da época. Elas agenciaram o processo de guarda 
da história local e o sistema de crenças em Goiás, no entanto suas trajetórias, histórias e suas 
lembranças ficaram “guardadas” e esquecidas no interior da memória coletiva de Goiás. O 
trabalho descortinado nas narrativas que se seguem, tentam problematizar estes “silêncios da 
história”. 
 
 

ABSTRACT 
 

The survey “‘Goiás that history saved’: women, culture and dictatorship in the 1960s,” 
examines the historical trajectories of two women who lived in the city of Goiás and had their 
intersecting lives in a period of intense political debate in Brazil. Altair Camargo Steps and 
Elina Maria da Silva was "found " in 1965 after police action in the city of Goiás, which 
resulted in the arrest of Elina along with others involved in the projects of the 
occasion. Among the prisoners, one was the son of Altair Camargo. During the season the 
arrest of her son, Altair has produced a kind of memorial, a place of memories of prisons in 
Goiás. This memorial/place of memories has become a major source of historical research 
since it showed the maternal and feminine reading of prisons in Goiás. 

After returning from prisons Elina Maria and young prisoners began the project of (re) 
invention and production of related beliefs vilaboenses traditions and their historical and 
cultural legacy. As the debate about the need to value this cultural legacy was already 
something common among the group members, although founded in 1965 with the help of 
“guardians of memory/history” of Goiás Vilaboense Organization of Arts and Traditions 
(OVAT). The problems are rooted in the working condition of silence in which women 
mentioned were maintained. Altair Camargo and Maria Elina played an important role in the 
political and cultural debate then. They pleaded process keeps local history and belief system 
in Goiás, however their trajectories, their stories and memories were "saved" and forgotten 
within the collective memory of Goiás Work analyzed in the following narrative, try to 
problematize these “silences of history.” 
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Introdução 

 

Foi ainda naquele século que aqui mesmo, nestas margens do 
Rio Vermelho, firmou-se uma sociedade que deu início a nossa 
cultura. Se nos documentos escritos não encontramos registros 

de manifestações intelectuais da época, bastariam as 
edificações públicas e nossas igrejas, todas daquele século, 

para testemunharem, não apenas a riqueza, mas o bom gosto e 
a erudição que já então aqui prevaleciam. [...]. É assim que 

chegamos à conclusão de que o século XVIII não foi de 
barbárie como pensam muitos; mas, insistimos, foi naquele 

tempo que se iniciou nossa legítima formação intelectual. São 
dois séculos de cultura goiana, tendo como berço a cidade de 

Goiás. [...]. Era ela [D. Ana Xavier de Barros Tocantins] como 
que um elemento catalizador das atividades artísticas da época, 

reunindo em sua casa a elite da intelectualidade vila-boense, 
como acontecia nos famosos salões das metrópoles. [...]. 

Procurando reviver o movimento literário dos primeiros anos 
foi, em 1926, fundado outro jornal de letras – O Lar – por 

Oscarlina Alves Pinto e responsabilidade de Altair de 
Camargo, Maria Ferreira, Laíla de Amorim e Ofélia Sócrates, 
tentativa que Gilberto Mendonça Teles julgou impossível para 
a época, mas que teve vida suficiente para agitar um pouco a 

mocidade contemporânea. [...]. E aqui vamos nos aproximando 
do grande acontecimento que abalou a vida de Goiás; a 
mudança da Capital. Para Goiânia, de arrancada com o 

Governo e grande parte da população, transferiram-se 
estabelecimentos de ensino, jornais e outras instituições 

oficiais, mas o Gabinete aqui ficou, porque é patrimônio da 
Cidade, herança secular, que permaneceu guardada com 

carinho pelos desvelos de Consuelo Caiado. 
Regina Lacerda (1977, p. 21–32, grifos nossos). 

 

Antes de iniciarmos nosso percurso pelos itinerários preliminarmente recortados e 

elegidos pela investigação aqui descortinada, compete-nos lançar luz aos prelúdios da 

pesquisa: deparamo-nos com a possibilidade de escrever histórias de mulheres, ditadura e 

cultura em 1960 na cidade de Goiás ainda na graduação, basicamente no instante em que 

tínhamos os olhares voltados para jovens estudantes que, no exercício de manifestações, 

acabaram sendo duramente reprimidos e torturados. Entre muitos recortes de jornais, nos 

silêncios incômodos e esquecimentos ai persistentes detectamos histórias guardadas, na 

formatação mesma da “herança secular” guardada por Consuelo Caiado no Gabinete 

Literário, conforme nos contou Regina Lacerda (1977). Então fascinados por estas evidências 

nos enveredamos pelos bastidores da história cotidiana da cidade, constituindo-a como 

cenário no qual enovelamos cordões para projetar a tessitura da trama aqui fabricada: as 

trajetórias de Altair Camargo de Passos e Elina Maria da Silva. 



14 

 

Incorporados na expectativa de tornar evidentes os nuances de suas trajetórias e as 

singularidades de cada uma dessas mulheres, percorremos seus caminhos a fim de recolher 

“fragmentos de suas vidas, de suas experiências anteriores [...] e os detritos de suas almas, de 

suas culturas e de suas memórias” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 247). Empreendidos 

pela expectativa de (re) construir os acidentados itinerários dessas mulheres em um período de 

efervescente debate político, nos debruçamos sobre o cenário cultural da cidade, suas crenças, 

fabricações e (re) invenções. Ao fazermos isto, vimos a necessidade de esclarecê-las uma vez 

que estes esclarecimentos proporcionariam o desvelar das mulheres goianas em um cenário 

fortemente marcado pela dominação masculina e pela tentativa de subalternização das 

mulheres. 

Em seu livro Vila Boa: história e folclore, Regina Lacerda (1977) projetou no texto de 

abertura a visibilidade dessas mulheres goianas. No decorrer de sua trama – respeitando uma 

linearidade histórica – a autora evidenciou o papel de mulheres burguesas na manutenção de 

tradições, costumes e na constituição de representações culturais típicas da cidade de Goiás. 

No ano de 1968, a folclorista na solenidade de reabertura do Gabinete Literário 

Goiano pronunciou conferência denominada: “Cidade de Goiás – berço da cultura goiana”. 

Neste evento público, a escritora forçou os portais da dominação masculina (Cf. BOURDIEU, 

1999) destituindo antigas construções da política da história que subalternizavam as mulheres 

(Cf. SCOTT, 2008) projetando sua fuga da condição de silêncio “para desenvolver sua 

influência junto às portas do poder” (PERROT, 2005, p. 279). Agenciou, como outras 

mulheres desveladas pela pesquisa, os projetos e as expectativas de transformação da cidade 

de Goiás em “berço cultural de todo o Estado”. 

Utilizamos como epígrafe parte da conferência pelo fato de suas palavras e a forma 

como arquitetou suas expectativas nos auxiliarem a prenunciar os itinerários de nossa 

investigação vez que, no correr da caneta sobre a folha de papel, Regina Lacerda contemplou 

aspectos da história cultural de Goiás na década de 1960 e que foram amplamente 

descortinados em nossa operação histórica. Outra justificativa para utilizá-la foi o 

posicionamento agenciador e fabricador de crenças evidenciado pela sua atuação pública e 

escrituraria (Cf. SILVA, 2008) no decorrer de sua trajetória. 

As palavras utilizadas como ponto de partida [fragmentos] auxiliam-nos a corroborar a 

hipótese de serem os projetos culturais em 1960 – recorrentes na cidade de Goiás a fim de 

transformá-la em centro irradiador da cultural estadual – integrantes de um círculo da crença 

(Cf. BOURDIEU, 2008) que, empreendido na tarefa da “alquimia simbólica” garantiu [...] 
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“todos os aspectos da produção do bem dotado de uma marca” (BOURDIEU, 2008, p. 150). 

Marcações de um valor simbólico a fim de (re) construir e (re) inventar – no caso vilaboense – 

tradições capazes de incorporar pelo viés da crença um capital cultural que viesse converter a 

cidade velha em cidade monumento (Cf. DELGADO, 2005): um bem cultural. Somado a isto, 

sua palavra feminina destacando as mulheres goianas corroborou nossas hipóteses de serem 

estas mulheres agentes culturais fundamentais para a constituição do sistema de crenças, 

responsável pela invenção e (re) invenção das tradições vilaboenses. Outro aspecto a nós 

legado e problematizado pela folclorista foi o caráter silenciado da cidade e de suas mulheres, 

intensificado após o evento de mudança da capital para Goiânia. Fato que a folclorista 

contemplou já ao final de sua conferência sem esquecer, mais uma vez, de destacar o papel 

dessas mulheres [ainda que mantidas em silêncio] como guardiãs do legado cultural da 

cidade, de sua memória e de sua história. 

A pesquisa denominada “‘Goiás que a história guardou’: mulheres, ditadura e cultura 

nos anos 1960”, intenta contribuir para o aumento dos debates e reflexões sobre a história da 

cidade de Goiás. Lança no interior das investigações novas problemáticas para o (a) 

pesquisador (a) que porventura se interesse pela (re) escritura da história da cidade de Goiás 

em um viés e abordagens preocupadas com as questões culturais, com os excluídos (as) da 

história, com os silêncios e com as personagens guardadas entre tantas memórias e 

esquecimentos. 

O título não é uma referência meramente poética e estilística ao que se propõe 

representar no decorrer dos itinerários da operação histórica. Sua intencionalidade esta 

diretamente relacionada ao que enuncia: os silêncios das mulheres e sua história “guardada”, 

esquecida e recalcada. Aproximamo-lo ao subtítulo na expectativa de proporcionar de forma 

didática uma aproximação entre a narrativa e o leitor. Nossa intenção foi garantir com que já 

no título o leitor possa ter uma visualização clara da investigação que intenciona questionar e 

problematizar os silêncios da história – as mulheres – os esquecimentos e as tradições (re) 

inventadas em um contexto de ditadura militar. 

Conforme apresentado por Regina Lacerda, a cidade de Goiás foi a primeira capital do 

Estado, só perdendo o título de sede administrativa, após a Revolução de 1930 que 

proporcionou a substituição das tradicionais oligarquias – Família Caiado – por outros grupos 

políticos. O novo interventor federal, nomeado por Getúlio Vargas – Pedro Ludovico Teixeira 

– incorporado de um saber médico, esquadrinhou a sociedade goiana pela ótica desse saber, 

produzindo a crença (Cf. BOURDIEU, 2008) de que Goiás – Estado e cidade – necessitava de 
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uma intervenção capaz de diagnosticar e medicar os problemas sociais, políticos e culturais 

acumulados ao longo dos séculos de sua existência. A necessidade de transferência da capital, 

como uma estratégia de poder (Cf. CAMPOS, 2002), fabricou na história e historiografia 

goiana os paradigmas do atraso / tradição e desenvolvimento / modernidade (Cf. CHAUL, 

2010). O discurso médico incorporado à política da ocasião passou a representar a cidade de 

Goiás como reprodução da tradição, justificando seu abandono em troca da nova sede 

administrativa e ícone da modernidade – Goiânia. 

A adoção da ideia “modernista” fez com que se produzisse o segundo vazio na história 

da cidade de Goiás (Cf. GOMIDE, 2005) e que se materializou “com a transferência da 

capital goiana, gerando um ambiente de angústia” (GOMIDE, 2005, p. 101) e de 

ressentimentos. Após tal empreitada, a história da cidade se revestiu em silêncios e seu 

cotidiano – após a mudança política e administrativa – foi guardado em esquecimentos. 

Goiás e suas mulheres foram relegadas ao silêncio e seu legado cultural abandonado 

como muitas construções seculares, engolidas pelo tempo, vez que não contavam mais com o 

zelo de seus viventes, momentaneamente confundidos pelo surto da modernidade. Vimos 

evidencias dessa memória do abandono nos projetos da Organização Vilaboense de Artes e 

Tradições (OVAT), juntamente ao caráter agenciador de Altair Camargo de Passos e Elina 

Maria da Silva que, no decorrer de suas trajetórias, contribuíram para a promoção, a 

valorização, a (re) invenção e a incorporação da crença de que a cidade deveria representar o 

centro e o “berço” da cultura estadual, fator que justificaria a modernização de seus costumes 

e de suas tradições. 

Ao investigarmos as trajetórias, verificamos ser intensa a atuação dessas mulheres no 

cenário cultural e político de 1960. Altair e Elina tiveram suas trajetórias cruzadas em 1965 

após intervenção militar na cidade que, fruto de protestos estudantis contrários às decisões 

estaduais sobre questões escolares, resultou na prisão e na tortura de muitos manifestantes 

nela envolvidos. Após este acalorado episódio político, as trajetórias das referidas mulheres 

novamente se cruzaram no momento em que se lançaram horizontes de expectativas para 

converter a cidade velha em bem cultural. Enveredar por estas trajetórias nos permitiu projetar 

problemas diretamente relacionados aos silêncios, esquecimentos e vazios historiográficos 

que envolveram em nebulosas a história da cidade de Goiás e suas personagens. 

Descortinamos no trabalho as expectativas para esclarecer o cotidiano da cidade e das 

mulheres – Altair Camargo de Passos e Elina Maria da Silva – por meio de ampla pesquisa 

documental e inédita. Manipulamos a literatura de cronistas pouco utilizados [Arnold Landor 
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(1913) e Carlos Pereira de Magalhães (2004)] e documentos pessoais: fotografias, recortes de 

jornais, cartas e entrevistas orais, na intenção de visualizar a silhueta feminina entre tantos 

silêncios, esquecimentos e memórias guardadas.  

Por se tratar de uma história das mulheres e das relações de gênero, utilizamos as 

contribuições teóricas e metodológicas de Joan Wallach Scott (1990; 1992; 2001; 2002; 

2008), Michelle Perrot (2005; 2010), Pierre Bourdieu (1999), Joana Maria Pedro (2005; 2010; 

2012) dentre outras (os). Como estas personagens requeridas pela pesquisa são mulheres 

contemporâneas, o trabalho investigativo exigiu que enveredássemos pelos caminhos da 

memória e oralidades a fim de (re) construir as suas trajetórias e responder problemas 

relacionados aos silêncios e esquecimentos que as guardaram e apagaram da escrita da 

história de Goiás. 

Na expectativa de solucionar a problemática relacionada aos esquecimentos, 

realizamos um rápido balanço da história das mulheres em Goiás, tentando identificá-las 

como guardiãs de tradições/memória (Cf. HALBWACHS, 1925; 2006, BOSI, 2004; 2013) e 

agentes do sistema de produção simbólica (Cf. BOURDIEU, 2011; 2012). Entendemos esta 

agência e esta função de guardiã como táticas para justificar seu caráter histórico e 

problematizar sua condição de silêncio na história local, vez que Altair e Elina realizaram 

amplo agenciamento político e cultural na cidade. A primeira por ser filha da aristocracia 

local e atuante no cenário cultural vilaboense. A segunda por liderar uma rádio católica e se 

envolver em manifestações políticas na década em debate. 

O trabalho proposto se insere em um contexto de mobilizações sociais havidas nos 

anos iniciais da ditadura militar no Brasil. No interior dessas mobilizações investigamos as 

trajetórias de Elina Maria da Silva, presa nos movimentos grevistas da cidade de Goiás, 

levada para o 10º Distrito Policial em Goiânia e posteriormente transferida para delegacia de 

polícia em Brasília, onde sofreu torturas corporais e psicológicas; e de Altair Camargo de 

Passos, mãe de um dos estudantes presos e quem produziu ampla documentação memorialista 

da temporada de prisões na cidade de Goiás. 

A escrita do trabalho utilizou-se além das fontes pessoais, de alguns documentos 

encontrados em acervos das cidades de Goiás, Goiânia e Rio de Janeiro – Fundação 

Educacional da Cidade de Goiás - Casa Frei Simão Dorvi, Acervo Documental da Diocese de 

Goiás, Gabinete Literário Goiano, Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil 

Central (IPEHBC-PUC-Goiânia) e Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro). Esses documentos 

se resumiram em jornais diários da época, como Cinco de Março, Correio Brasiliense, O 
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Popular e O Estado de São Paulo, cartas e relatórios produzidos pela Igreja Católica na 

ocasião das prisões e do fechamento da Rádio Treze de Maio e alguns artigos noticiosos 

divulgados na Hemeroteca Digital Brasileira, mantida pela Biblioteca Nacional no Rio de 

Janeiro. 

Antecedendo a exposição sucinta do conteúdo existente em cada um dos capítulos que 

compõem a dissertação, gostaríamos de destacar as dificuldades e as problemáticas que 

envolveram todo o processo de construção do trabalho: falar de um período marcado pelo uso 

intenso da violência não foi uma tarefa fácil, vez que a memória daqueles que sobreviveram 

ainda mantinha uma multiplicidade de sentimentos, sensibilidades e traumas que marcam / 

marcaram profundamente as suas lembranças. Tratamos em nossos itinerários de mulheres 

políticas e mães, nos enveredamos pelo universo de torturados políticos e isto só foi possível 

depois de adentrarmos os ambientes familiares das duas mulheres investigadas. Esta tarefa 

aconteceu em meio ao cruzamento de sensibilidades diversas e os relacionamentos firmados 

com familiares e amigos dessas mulheres – a fim de evocarmos lembranças – se deram depois 

de longas conversas, boas temporadas de viagens e muitas explicações sobre os objetivos da 

pesquisa. A conquista da confiança se alicerçou de forma lenta e a cada encontro. 

A construção dessa rede de memórias precisou de métodos e técnicas que 

incentivassem os testemunhos a relatarem episódios de suas trajetórias que já haviam 

selecionado apagar e esquecer. Conduzidos pela expectativa de esclarecer as trajetórias dessas 

mulheres, mergulhamos nas sugestões de Henry Rousso (1998), Marcio Seligmann-Silva 

(1997; 2007) Ecléa Bosi (2003; 2004) e Michael Pollak (1989; 1992) a fim de desenvolver 

técnicas para adquirir a confiança dos entrevistados e só a partir da projeção dessa conciliação 

com o passado ajudá-los a construir um ambiente adequado para contar seus traumas e os de 

outros agentes envolvidos, a exemplo de Elina Maria da Silva e Altair Camargo de Passos. 

Estas personagens exigiram ampla pesquisa, pois estavam esquecidas na memória coletiva e 

na história de Goiás, daí justificarmos a contribuição e a relevância da pesquisa operada nas 

linhas que se seguem.  

Conforme destacado, a pesquisa precisou de distintas incursões ao campo de 

investigação, o que acabou exigindo uma demanda por tempo muito grande, além do cuidado 

metodológico vez que a maioria das fontes documentais utilizadas nos foi gentilmente cedida 

por particulares e, por isso, precisava, antes de operarmos a história, da autorização e do 

consentimento de familiares e / ou envolvidos. Questão que nem sempre respeitava o tempo 

determinado para a atividade escriturária, exigindo de nós outras saídas para a narrativa, ou 
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mesmo a não resolução de alguns espaços em branco e de silêncios. Diante de tantas 

dificuldades – algumas silenciadas por conta do curto espaço – realizamos uma narrativa que 

se organizou em três capítulos, nos quais contemplamos os desdobramentos da pesquisa e as 

problemáticas referentes à escrita da história regional/ local em uma perspectiva da história 

das mulheres e das relações de gênero. A organização dos capítulos se deu pela seguinte 

ordem: 

Capítulo primeiro: “Silêncios e Vazios historiográficos: por uma história das 

mulheres e das relações de gênero em Goiás no século XX”.  

Abordamos neste primeiro itinerário as questões referentes à história das mulheres, 

relações de gênero, o século XX e os cruzamentos historiográficos existentes entre as 

questões de gênero, política e cultura em âmbito mundial, nacional e local. Já nesse início de 

trajeto, apresentamos os sujeitos/objetos de investigação – as mulheres goianas – e projetamos 

compreender no decorrer da narrativa as construções históricas e de memória que fabricaram 

os silêncios que envolveram Elina Maria da Silva e Altair Camargo de Passos em nebulosas. 

No final do capítulo realizamos uma rápida descrição das trajetórias de ambas as mulheres 

investigadas e apresentamos em que momento suas trajetórias cruzaram-se.   

Capítulo segundo: “Entre programas de rádio e a resistência política os 

vilaboenses esquadrinham as formas da festa: relações de gênero e os testemunhos de 

uma época”. 

A discussão iniciada no primeiro capítulo se desdobrou em um segundo, pelo fato de 

partirmos do cenário político da cidade de Goiás na década de 1960, onde Elina Maria se 

cruzou com Altair Camargo na ocasião das prisões. Neste momento, discutimos questões 

referentes à história das relações de gênero na cidade, mulheres, memória e os reflexos do 

golpe de 1964 em Goiás, que se manifestou na prisão de Elina Maria, de um padre, de um juiz 

e de alguns estudantes, seguido pelo fechamento da Rádio Treze de Maio, responsável pela 

difusão de ideias oposicionistas à política local e à ditadura militar. 

Capítulo terceiro: “Retornar para testemunhar: o nascimento da Organização 

Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT) e o cenário cultural de Goiás na década de 

1960”. 

O segundo capítulo nos conduziu para a evidência de conflitos entre a Igreja Católica e 

o Estado, após intensificação da violência – tortura – em um contexto marcado pelas 

discussões reformistas da Igreja – Concílio Vaticano II. Nesse ambiente de libertações, demos 

início ao terceiro capítulo onde projetamos visualizar os prisioneiros políticos iniciando uma 
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temporada de testemunhos e uma retomada dos debates culturais diretamente relacionados ao 

legado histórico e às tradições de Goiás. Após a libertação, Elina Maria regressou para a 

cidade retomando as atividades de direção do mecanismo de radiodifusão. Todavia, graças à 

aproximação mantida anteriormente com grupos aristocráticos da cidade – nos quais estava 

inserida Altair Camargo de Passos – agenciou efetivamente a (re) invenção de tradições, 

modernizou costumes e participou da produção da crença da cidade “berço” de tradições 

através da fundação da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT) e da produção 

da peça teatral “Goiás que a história guardou”. Neste capítulo, intensificamos a investigação 

acerca das questões culturais da cidade e a visualização das mulheres estudadas como 

guardiãs de tradições / memória e agentes do sistema de produção simbólico / cultural, pois 

ocuparam papel fundamental na (re) invenção de tradições e na fabricação de projetos de 

memória e crenças. Elina Maria se organizou junto ao grupo de fundadores da OVAT para 

fazer um levantamento histórico da cidade e Altair Camargo foi uma das testemunhas orais 

consultadas pelo grupo para a efetivação do projeto. O capítulo se enveredou pela discussão 

no campo da memória e tentou desvelar por meio das propostas de Hobsbawn (2012) e 

Bourdieu (2008) as questões referentes à (re) invenção de tradições e a produção de crenças 

sobre a história da cidade de Goiás na mencionada década. 

No decorrer desses capítulos tentamos projetar uma história das mulheres capaz de 

evidenciar as sensibilidades presentes nas investigadas e nos agentes envolvidos pela 

pesquisa. Conforme sugeriu Sandra Pesavento (2005), projetamos uma história capaz de 

remover das gavetas e do esquecimento aquilo que estava guardado, “desaparecido, ausente”. 

Incentivados por esta possibilidade, os convidamos à leitura das memórias e histórias aqui 

operadas com o mesmo “olhar-detetive [com o qual avaliamos e interpretamos] os sinais e [as 

evidências], a fim de estabelecer nexos e relações capazes de alcançar o “tal mundo do 

passado onde os homens [e as mulheres], falavam, amavam e morriam por outras razões e 

sentimentos. (PESAVENTO, s/p, 2005, grifos nossos). 
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CAPÍTULO I 
 

Silêncios e vazios historiográficos: por uma história das mulheres e das relações de 
gênero em Goiás no século XX 

 
Minuto após minuto, ela oscilou aqui e ali entre os reflexos e as ervas 

silvestres, ao sabor da água, que a erguia e a afundava, até (vocês 
conhecem aquele puxãozinho) sentir a súbita consolidação de uma idéia na 

ponta da linha: então, foi só puxá-la com cautela e expô-la cuidadosamente. 
Mas, ai de mim! Estendida na grama, quão insignificante me pareceu — o 

tipo de peixe que o bom pescador devolve à água para que possa engordar e 
merecer, um dia, ser preparado e comido. Não os incomodarei agora com 

esse pensamento, muito embora, se atentarem bem, talvez o descubram por 
si mesmos no transcorrer do que vou falar. Por menor que fosse, porém, ele 

tinha, ainda assim, a misteriosa propriedade dos de sua espécie — devolvido 
à mente, logo se tornou muito excitador e importante, e, enquanto ele 

arremetia e mergulhava, movendo-se como um relâmpago de um lado para 
outro, desencadeou uma tal marulhada e tumulto de idéias, que foi 

impossível para mim permanecer calmamente sentada. 
Virginia Woolf (2004, p. 9-10).2 

 
Victor Hugo, com visão profética, declarou, em meados do século passado, que o 

século XX seria o século da mulher. A evolução sociológica está provando a 
veracidade dessa previsão. A emancipação econômica feminina é uma afirmação 

vencedora, diremos mais: uma afirmação confortante, nesta época em que poucos 
chefes de família podem prover pelo seu esforço, não coadjuvado, os meios de 

sustento para todos os seus. À emancipação econômica, projetando a mulher do 
lar para as fábricas, escolas, repartições e outras instituições de trabalho 

remunerativo, veio mostrar-se a necessidade de dilatar os seus direitos. Daí 
resultou a emancipação política feminina que também se aproxima da sua 

consumação. 
Bertha Lutz (1929).3 

 

Em Escritos sobre o presente Fernand Braudel (1992)4 revelou suas opções pela 

história produzida sob a égide da longa duração ou, se possível, “do interminável, 

sucessivamente força de expansão e força de estagnação e de recuo”, em um “ritmo 

prodigiosamente lento” (p. 332). Após patentear suas preferências metodológicas, ele nos 

convidou a compreendê-las e adotá-las mediante a breve apresentação da busca pelas causas 

das “depressões ciclônicas que atravessaram uma após outra, o Mediterrâneo invernal” (1992, 
                                                           
2 WOOLF, Virginia. Um teto todo seu. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.  
3 LUTZ, Bertha. A emancipação política feminina e o papel da mulher no lar. Jornal do Brasil. 19 de fevereiro 
de 1929. In: SOIHET, Rachel. O feminismo tático de Bertha Lutz. Florianópolis: Ed. Mulheres; Santa Cruz do 
Sul: EDUNISC, 2006, p. 227. 
4 BRAUDEL, Fernand. Reflexões sobre a história. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 
1992, p. 329-400. 
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p. 332). Pari passu5 às suas hipóteses, confidenciou ser em contextos de crises que os 

comportamentos dos personagens históricos, desvelados pela experiência do passado parecem 

“mais inventivos que as pesadas unidades da economia ou da sociedade” (p. 332) em função 

da sua “engenharia de táticas desestabilizarem as regras de espaço estabelecidas pelo 

opressor” (Cf. CERTEAU, 2009). 

Estes indivíduos “imaginativos” de Braudel (1992) assemelham-se aos personagens 

“ordinários” de que tanto nos falou Certeau (2009) em A invenção do cotidiano: artes de fazer 

e que a todo instante estão se (re) inventando, se (re) criando e se (re) significando para 

“aproveitar as ‘ocasiões’ e delas depender, sem base para estocar benefícios, aumentar a 

propriedade e prever saídas” (CERTEAU, 2009, p. 95). 

Cautelosos/as, estes sujeitos históricos estão sempre preparados/as para captar as 

“falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário” 

(2009, p. 95) e, incorporando uma perspicácia singular, criam situações para que a história e 

seus/suas artífices questionem as memórias estabelecidas (Cf. ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2007) problematizando os silêncios e preenchendo os vazios historiográficos. Para tal 

exercício de conjectura, Maurice Halbwachs (2006) sugere que evoquemos os testemunhos a 

fim de reforçar, enfraquecer e/ou completar aquilo “que sabemos de um evento sobre o qual já 

temos alguma informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas permaneçam obscuras 

para nós” (2006, p. 29). 

Olhando melhor para estes/estas personagens “inventivos” e “ordinários”, 

distinguimos em suas resistências e relações simbólicas de poder6, técnicas semelhantes 

àquelas utilizadas pelas mulheres para caminhar na contramão de sua subalternização (Cf. 

SCOTT, 2008) no decorrer da história. Enquadradas na condição de “dominadas” e obrigadas 

“a aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-se e calar-se” (PERROT, 2005, p. 10) as 

mulheres se esquivaram, desviaram as proibições, preencheram os vazios deixados pelas 

disputas de poder e as lacunas da história, fazendo de seu silêncio uma arma contra o modelo 

masculinizado de produção historiográfica e a dominação masculina7, reproduzida na 

                                                           
5 Expressão latina que significa "em igual passo", "simultaneamente", "a par", "ao mesmo tempo". Pode ser 
substituída pelas expressões em português: “a par e passo” e “de par a passo”, que significam "ao mesmo 
tempo", "simultaneamente", "juntamente". 
6 As relações simbólicas de poder às quais nos referimos serão entendidas mediante as sugestões teóricas de 
Pierre Bourdieu (2012) que define o poder simbólico como algo invisível e camuflado em um campo de forças. 
Para Bourdieu este poder é algo “quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força 
(física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, 
ignorado como arbitrário” (2012, p. 14).   
7 Entendemos a dominação masculina como um efeito das relações de poder entre o gênero masculino e 
feminino. Em razão de construções sociais, culturais e históricas a ordem masculina se inscreveu “também nos 
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fabricação de imagens (Cf. HIGONNET, 1991; PINSKY, 2012) que as ridicularizaram, 

subalternizaram e silenciaram, fabricando – cultural, social e historicamente – uma 

legitimidade para o discurso dominante8 – masculino – da necessária disciplinarização das 

mulheres no interior da vida em sociedade (Cf. SCOTT, 2008; PERROT, 2006; BOURDIEU, 

1999). 

Acreditamos serem úteis as sugestões dos intelectuais aludidos pelo fato de também 

optarmos em nossos deslocamentos e itinerários pelos momentos de crise, pelos conflitos nas 

relações de gênero, pelos silêncios e não-ditos9. Visualizaremos as resistências, os espaços em 

branco, presentes na narrativa da história, e privilegiaremos em nossos exercícios de 

conjectura “a análise dos [as] excluídos [as], dos [as] marginalizados [as] e das minorias” 

(POLLAK, 1989, p. 4). Para tanto, utilizaremos para tal empreendimento uma metodologia 

multifacetada10 que parta da problematização de fontes históricas diversas11 dando destaque, 

na narrativa da história, aos indícios apropriados pela pesquisa e considerando importantes as 

                                                                                                                                                                                     

corpos através de injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou dos rituais coletivos ou 
privados” (BOURDIEU, 1999, p. 34) excluindo as mulheres das tarefas ditas nobres e da própria história, como 
têm sido observados por Joan Scott (2008) e Michelle Perrot (2005) ao longo de seu trabalho no campo da 
história das mulheres e das relações de gênero.   
8 Em artigo sobre a mulher trabalhadora no século XIX, Joan Scott demonstrou ao longo de seu trabalho um 
grande interesse pela construção discursiva sobre o “gênero que produziu a mulher trabalhadora” (1991, p. 446) 
e a sua subalternização, fosse através da escrita da história e/ou no interior das relações de poder no ambiente 
social. Para Scott este “discurso produziu uma divisão sexual no mercado de trabalho, concentrando as mulheres 
em alguns empregos e não em outros, colocando-as sempre na base de qualquer hierarquia ocupacional e 
estabelecendo os seus salários abaixo do nível básico de subsistência” (1991, p. 454). Embora saibamos das 
diferentes abordagens adotadas por Joan Scott (1991; 2008) e Pierre Bourdieu (1999) – pós-estrutural e estrutural 
– não podemos ignorar o valor atribuído por ambos às construções sociais e históricas presentes tanto no 
discurso quanto na ordem social e inscritas na forma como os corpos masculinos e femininos devem se organizar 
no cenário social. À sua maneira cada um dos intelectuais constrói sua hipótese para explicar de que forma as 
mulheres foram excluídas da narrativa da história e limitadas ao interior de seus lares.    
9 Os não-ditos são compreendidos aqui, como fragmentos de lembranças e reminiscências convenientemente 
silenciados e esquecidos. No momento mesmo em que o pesquisador recolhe os testemunhos para realizar suas 
conjecturas, ele pode perceber em documentos escritos ou em narrativas orais pontos de contradição, que 
sugerem essas lacunas nos mesmos termos das denuncias efetivadas por Pollak (1989) quando diz existirem “nas 
lembranças de uns e de outros, zonas de sombra, silêncios, ‘não ditos’” (p. 8) moldados pela testemunha na 
“angustia de não encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz [...] de se expor a mal entendidos” (p. 
8), ou por interesses particulares, cujo qual o pesquisador jamais conseguirá alcançar, ficando ai a suspeita e a 
desconfiança. 
10 Entendemos por “metodologia multifacetada” as possibilidades de investigação garantidas pela história social 
e cultural que ampliaram a concepção de fonte e criaram novas formas de abordagem e escrita da história, a 
exemplo da história oral que tem proporcionado ao historiador da contemporaneidade se aproximar, de uma 
forma sensível, de seu objeto de estudo e partir da captação de testemunhos orais avizinhando-se deste individuo, 
ou grupos de indivíduos nos mesmos termos sugeridos por Certeau (2011) em sua “etno-grafia do outro” (2011, 
p. 221-251). As possibilidades da história oral têm sido amplamente discutidas no campo de escrita da história 
principalmente pelo fato de ser compreendida como o ponto de partida para a produção de novos 
“conhecimentos históricos, científicos, e não simplesmente [...] um relato ordenado da vida e da experiência dos 
‘outros’” (LOZANO, 2000, p. 17). A oralidade tem se mostrado uma fonte fecunda para a escrita da história, 
principalmente porque permite o cruzamento de testemunhos orais às fontes escritas aumentando o campo de 
atuação do historiador. (Cf. FERREIRA; AMADO, 2000).     
11 Cf. PINSKY, Carla Bassanezi; DE LUCA, Tania Regina. (Org.).  Fontes Históricas 2. 2ª ed. São Paulo: 
Contexto, 2000. 
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“memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas” 

(1989, p. 4), ajude a contrapor as versões fabricadas pela “‘memória oficial’, no caso a 

memória nacional” (p. 4). Convidando-nos, desta forma, a colocar as memórias em disputa, 

para só assim (re) criar e representar12 os costumes, trajetórias e memórias “daqueles/ 

[daquelas] que se encontram na periferia e na marginalidade” da história (Cf. POLLAK, 

1989). 

Em suas palavras, Braudel (1992) evidenciou certo otimismo para com o futuro da 

narrativa da história, principalmente quando sustentou em suas experiências do tempo 

histórico “que a vida dos dias mais negros ainda tem suas luzes” (p. 333). Esta impressão 

possibilitou o aparecimento de expectativas para ilustrarmos sujeitos históricos [mulheres], 

suas representações culturais e os efeitos de suas (re) significações em diferentes estratos da 

sociedade, “quer consideremos o rés-do-chão, quer os andares superiores da vida” (1992, p. 

347). 

Por meio de suas sugestões metodológicas adquirimos sensibilidades para nos colocar 

no lugar do/a outro/a e praticar, nos moldes sugeridos por Certeau (2011), a observação 

etnográfica, a fim de desvelar o cotidiano de personagens esquecidos/as pela história regional. 

Iluminar seus costumes, suas práticas, as disputas e jogos de poder nos quais se inseriram para 

garantirem a manutenção de seus interesses, só enxergados mediante a prática de uma 

hermenêutica do/a outro/a13 e da observação participativa, que visualizou nos silêncios do 

passado e na batalhas de memórias14 “a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao 

                                                           
12 Cf. CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Revista Estudos Avançados, 1991. 
13 O exercício hermenêutico do qual Michel de Certeau (2011) fala em seu livro A escrita da História, refere-se a 
um processo interpretativo de onde o historiador opera a narrativa da história, mediante a manipulação de fontes, 
na tentativa de compreendê-las e compreender o outro, que é seu objeto de investigação (Cf. CERTEAU, 2011).  
14 A categoria “batalha de memórias” aqui utilizada refere-se às compreensões conceituais de Andréa Ferreira 
Delgado (2003) e Clóvis Carvalho Britto (2011) em suas teses de doutorado em História e Sociologia 
respectivamente. Em A invenção de Cora Coralina na batalha das memórias, Andréa Ferreira Delgado (2003) se 
debruçou sobre esta categoria a fim de tornar visível a fabricação, por parte do Museu Casa de Coralina, da 
memória da escritora. No decorrer de seu percurso etnográfico a historiadora desvelou os vários interstícios que 
compunham a trajetória da escritora. Em A economia simbólica dos acervos literários: itinerários de Cora 
Coralina, Hilda Hilst e Ana Cristina César, Clóvis Carvalho Britto explica que as “batalhas simbólicas” travadas 
no ambiente das memórias, lembranças e escrita da história, são responsáveis pela fabricação de crenças e 
eleição de nomes que figuram na história e na memória coletiva. Para o autor o “intermezzo das tramas de 
consagração reafirma a importância da atuação pública do indivíduo para a fabricação do ‘imortal’ e sua 
contribuição para a coletividade. Para tanto a permanência póstuma se institui na batalha das memórias em torno 
da importância de seu legado, dos feitos conquistados pelo titular, de mecanismos de visibilização coerentes com 
o perfil que se pretende ‘imortalizar’. Se o Museu Histórico Nacional foi criado para guardar e expor relíquias e 
cultuar a lembrança dos grandes homens do país, o culto a certos objetos e personagens do passado seria uma 
forma de afirmá-los no presente. Daí os mecanismos simbólicos para selecionar os nomes que comporiam a 
história que a direção da instituição (e não apenas ela) queria ressaltar e a ciência de que, por meio das doações 
dos acervos, alguns grupos estariam se materializando (no caso, as elites aristocráticas) em troca de objetos não 
palpáveis, como honra, prestígio e legitimidade. Todavia, demonstra que essa tradição forjada composta pela 
eleição de ‘pessoas-símbolo da nacionalidade’ necessita de constantes ‘guardiões’ para que o discurso de 
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excesso de discursos oficiais.15 (POLLAK, 1989, p. 5) construídos ao longo da narrativa da 

história. 

Partindo desses ensinamentos e expectativas, adentramos no cenário de mudanças, 

permanências e “revoluções sociais”16 verificadas ao redor do mundo na primeira metade do 

século XX, para observarmos de forma panorâmica os conflitos e movimentos sociais, com 

ênfase nos movimentos de mulheres e na sua politização, representada pelo feminismo. 

Na intenção de nos aproximar do contexto cultural, social, histórico e político – dos 

grandes centros metropolitanos e do Brasil – da época, “caminhamos” brevemente pela 

literatura de Virginia Woolf (1882-1941)17 e Bertha Maria Julia Lutz (1894-1976)18, pelo fato 

de pertencerem a um grupo “miúdo” de mulheres educadas que se notabilizaram no ambiente 

intelectual da época e que, no início do século XX, conseguiram tornar públicas suas ideias, 

palavras e livros ilustrativos do período em que viveram. Embora existam outras referências 

literárias19 capazes de nos aproximar do cotidiano social de meados do século XX, optamos 

por Virginia Woolf e Bertha Lutz em razão de serem importantes precursoras do movimento 

modernista feminino na Europa e no Brasil, por reproduzirem em sua militância política e 

literária chamados a favor da história das mulheres (Cf. SCOTT, 2008) e por ser esta uma 

investigação no campo da história das mulheres e das relações de gênero – aspecto latente na 

                                                                                                                                                                                     

autoridade se perpetue ou se atualize, sob o risco de o ‘imortal’ ser desfabricado e de sua trajetória cair no 
esquecimento” (2011, p. 290). 
15 Em seus estudos acerca das lembranças traumáticas dos sobreviventes dos campos de concentração alemães, 
Pollak disse ser o silêncio desses sobreviventes uma espécie de resistência, pelo fato de estas testemunhas 
oculares, terem a “necessidade de encontrar em modus vivendi com aqueles que, de perto ou de longe, ao menos 
sob a forma de consentimento tácito, assistiram à sua deportação” (1989, p. 5). Em nossos itinerários usaremos a 
proposta do silêncio/resistência para explicar as relações conflituosas entre os gêneros e a dominação simbólica, 
efetivada de ambos os lados, na expectativa de compreender, como os personagens históricos construíram de um 
lado os silêncios e de outro as resistências.  
16 Cf. HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: O breve século: 1914-1991. Companhia das Letras, 1995. 
17 Virginia Woolf nasceu em 25 de janeiro de 1882 na cidade de Londres. Filha de um refinado intelectual 
vitoriano, Sir Leslie Stephen, desde cedo recebeu esmerada educação e espaço no mundo literário de seu pai. 
Virginia integrou o grupo de Bloomsbury, círculo de intelectuais que, após a Grande Guerra, se posicionou 
contra as tradições literárias, políticas e sociais da Era Vitoriana. Durante sua trajetória literária desempenhou 
importante papel na militância feminina. Pelo canal da escrita trouxe a tona temas como, a emancipação 
feminina, os silêncios ao redor das práticas femininas e as violências dirigidas à mulher. 
18 Bertha Lutz nasceu em 2 de agosto de 1894 na cidade de São Paulo. Filha de um renomado cientista do 
Instituto Oswaldo Cruz, Sr.º Adolpho Lutz e Amy Fowler Lutz, desde muito jovem foi apresentada aos saberes 
científicos formando-se em ciências naturais pela Faculdade de Ciências da Universidade de Paris. Em 1919 
após ser classificada em concurso público assumiu o cargo de Secretário do Museu Nacional e neste mesmo ano 
fundou na companhia de Maria Lacerda de Moura a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Deste 
momento em diante passou a ter atuação efetiva no campo de luta em prol da mulher. Bertha Lutz através da 
Federação Brasileira para o Progresso Feminino tentou garantir o direito à cidadania para a mulher brasileira, e 
para tal empreitada conciliou o trabalho cientifico com a militância política feminista, o que garantiu profundas 
mudanças nas relações entre homens e mulheres no Brasil no decorrer do século XX (Cf. SOIHET, 2006).     
19 Da mesma forma que optamos por Virginia Woolf para nos ajudar a compreender e ilustrar o século XX 
poderíamos ter escolhido outros autores tais como James Joyce, Franz Kafka, Marcel Proust, George Orwell e 
outros. 
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literatura de Woolf e Lutz. Desta forma tornou-se necessário utilizar impressões femininas 

para falar de um tempo em que as mulheres eram relegadas à condição de silêncios da história 

(Cf. PERROT, 2005). 

Partindo de seus registros, tentamos compreender e identificar por meio dos itinerários 

descortinados, das influências e das mudanças históricas às quais as referidas mulheres 

projetaram ver efetivado no espaço ao seu redor, os efeitos da subalternização feminina, os 

jogos de poder, as relações simbólicas de dominação, os espaços em branco e os mecanismos 

utilizados por estas personagens para resistirem à “dominação simbólica” (Cf. CHARTIER, 

1995; BOURDIEU, 1999), à “aguarrás do tempo” (Cf. LIMA, 1989) e aos “silêncios da 

história” (PERROT, 2005; BRITTO, 2011, 2013). Deixaram, assim, indícios e fragmentos de 

seu cotidiano registrados em lembranças, fotografias, correspondências, memoriais ou diários 

íntimos (Cf. PERROT, 2005), na expectativa de serem úteis ao registro de suas experiências 

em um futuro não muito distante. 

 

1.1 - O Novo Século: entre mudanças e permanências as mulheres escrevem sua 

história 

 

Nas epígrafes utilizadas para a abertura do capítulo, Virginia Woolf fez trocadilhos 

entre o ato de fisgar o pescado e a opção por trazê-lo ou não para a superfície, aproximando-o 

à publicidade de boas ideias – objetos de pesquisa e novas abordagens. Técnica literária 

bastante próxima à de Bertha Lutz quando, por meio de suas palavras proferidas no Brasil em 

1929, insuflou a população da necessidade de se garantir cidadania à mulher, trazendo-a para 

o ambiente da narrativa histórica e contrariando a política da história (Cf. SCOTT, 2008) e o 

habitus masculino (Cf. BOURDIEU, 1999) responsáveis por mantê-las até o momento nos 

bastidores da história. 

Os horizontes de possibilidades descortinados pelas feministas (Cf. SCOTT, 2002) 

fizeram com que nós historiadores/as desenvolvêssemos sensibilidades para capturar nas 

fontes estudadas novos indícios para desvelar silêncios e projetar possibilidades outras para 

compreender o passado. Estas impressões chamaram nossa atenção pelo fato de 

proporcionarem aproximações entre o/a pescador/a, o/a historiador/a e a atividade política das 

mulheres, em razão de todos/as estes/as agentes atuarem com muita paciência, se 

posicionando nas margens e nos limites do/a outro/a na expectativa de fisgar o “grande 

peixe”, de desconstruir antigas crenças a respeito da capacidade feminina ou na esperança de 
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desvendar o quebra cabeças em que se resume a vida de seus/suas investigados/as. Além 

disso, esta aproximação dá atributos singelos à atividade escrituraria, desconstruindo desta 

forma a ideia da história limitada a relatos de grandes feitos e pessoas ilustres [homens], 

permitindo a concepção de que no “castelo da História só há processos e metamorfoses sem 

veredicto final” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 67) onde a todo instante a memória é 

provocada e o passado (re) inventado e (re) contado, fabricando novas políticas para a 

história. 

As idéias e os objetos de pesquisa são, desta forma, peixes que nos incentivam a ficar 

pacientemente na beira de ribeirões na expectativa de pescá-los, para então elaborar uma 

instigante narrativa com a qual possamos satisfazer nossas provocações e inquietações 

políticas. Provocações equiparadas aqui à necessidade de descobrir tesouros escondidos, 

encontrar outras versões sobre o passado que foram silenciadas, identificar e atribuir 

personalidade política aos sujeitos históricos – as  mulheres – que em suas trajetórias não 

pouparam esforços em nadar contra a maré, pelo fato de insistirem na resistência, se opondo à 

ordem das coisas estabelecidas historicamente e criando táticas (Cf. SOIHET, 2006) para 

escapar da subalternização. 

A história é este grande rio, marcado por “batalhas” (DELGADO, 2003) e “políticas 

da história/memória” (Cf. SCOTT, 2008; BRITTO, 2013) nas quais estão em constantes 

disputas e (re) organização as memórias coletivas, as representações culturais, as crenças e as 

tradições, fabricadas/inventadas e (re) inventadas com o intuito de dar sentido à vida de 

determinada comunidade (Cf. ANDERSON, 2008), a exemplo das propostas de Eric 

Hobsbawn (2012) quando considerou ser a invenção de tradições “um processo de 

formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela 

imposição da repetição” (p. 15), tornando sedutor o seu estudo pelo fato de permitir o 

esclarecimento das relações humanas com o tempo e a própria atividade do/a historiador/a, 

“porque toda a tradição inventada, na medida do possível utiliza a história como legitimadora 

das ações e como cimento da coesão grupal” (p. 26). Sentido este muito semelhante nas 

construções tradicionais dos papéis desempenhados pelas mulheres ao longo do tempo (Cf. 

SCOTT, 2008; BOURDIEU, 1999). 

Que as mulheres foram historicamente submetidas à dominação masculina20 é um fato. 

Todavia cabe, sobretudo ao/a historiador/a, questionar estas construções (des) naturalizando a 

                                                           
20 Cf. BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1999. Neste livro o autor se insere na tarefa de desvendar os meandros das disputas e relações de 
poder firmadas entre os sexos na tentativa de identificar, compreender e representar a dominação masculina e a 



28 

 

idéia paradoxal de diferença/igualdade sexual21 e a inferioridade feminina, a fim de dar voz às 

mulheres silenciadas na narrativa da história que, conforme Joan Scott (1991; 1992; 2008), 

foram subalternizadas em razão da política da história22 privilegiar sujeitos [homens], 

ambientes [palácios reais] e costumes [sociedade de corte] em detrimento de outros, ilustrados 

por Michelle Perrot (1988) em seu trabalho sobre os excluídos da história – operários, 

mulheres, prisioneiros – e por Thompson (2012) ao propor o estudo sobre a “gente comum” 

na Inglaterra, em sua “história vista de baixo”. 

Em confronto à posição inferior ocupada pelas mulheres no ambiente social e às 

críticas acerca deste campo de investigação, a história de mulheres se converteu “assim, não 

na recontagem das grandes obras levadas a cabo pelas mulheres, mas na exposição das tão 

amiúde silenciadas e ocultadas operações do gênero, que são, todavia, forças com uma 

presença e uma capacidade de definição na organização da maioria das sociedades” (SCOTT, 

2008, p. 47, tradução nossa). Por esta razão, compete à história das mulheres e das relações 

gênero “enfrentar criticamente a política da história existente, e assim começar 

inevitavelmente a re-escritura da história” (p. 47, tradução nossa), refutando as crenças, 

imagens e representações que fabricaram em suas definições “atores políticos parciais e 

imperfeitos” (p. 102, tradução nossa) e valer-se deste debate para escrever uma história das 

relações de gênero. Caminho percorrido por Natalie Davis (1976) quando sugeriu um 

exercício de operação histórica que articulasse os meandros das relações de gênero, 

                                                                                                                                                                                     

violência simbólica como poderes impostos e capazes de dissimular relações de força, a fim de sustentar a 
própria força. Embora o autor não se refira à categoria do gênero, suas concepções de que a subalternização de 
um sexo ao outro vêm acompanhadas de “aceitações” dos dominados, nos remete às reflexões produzidas por 
Scott (2008) acerca da “política da história”, pelo fato de Bourdieu acreditar serem os corpos e suas relações 
sociais e culturais: o cenário social: “um corpo, ou se preferimos, uma política incorporada. Os principais 
fundamentos da visão androcêntrica do mundo são naturalizados sob a forma de posições e disposições 
elementares do corpo que são percebidas como expressões naturais de tendências naturais” (BOURDIEU, 1999, 
p. 156).  
21 Cf. SCOTT, Joan. O enigma da igualdade. Tradução de Jó Klanovicz e Susana Bornéo Funck. In: Estudos 
Feministas, Santa Catarina, nº 13(1), p. 11-30, 2005. Neste texto Joan Scott problematiza o enigma da igualdade 
através da discussão dos conceitos de igualdade e diferença sexual na expectativa de desnaturalizar esses 
sentidos incorporados no pensamento social e cultural e que contribuíram diretamente para a exclusão das 
mulheres da cidadania, pois como destaca Scott a diferença sexual “foi estabelecida não somente como um fato 
natural, mas também como uma base ontológica para diferenciação política e social. No período das revoluções 
democráticas, as mulheres foram consideradas como outsiders políticas, devido à diferença sexual. O feminismo 
foi um protesto contra a exclusão das mulheres da política; seu objetivo foi o de eliminar a diferença sexual na 
política. Mas a sua campanha foi voltada às mulheres. Pelo fato de agir em favor das mulheres, o feminismo 
produziu a diferença sexual que buscava eliminar – chamando a atenção exatamente para a questão que pretendia 
eliminar” (2005, p. 21). Cf. SCOTT, Joan. A cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos do homem. 
Florianópolis: Ed. Mulheres, 2002. Neste trabalho a historiadora problematizou os paradoxos e as construções 
tornadas visíveis no momento das mobilizações femininas pelos seus direitos.     
22 Ao longo de seu trabalho investigativo Joan Scott (2008) sugeriu a existência de interesses políticos em 
disputa no momento da escritura da história. Destacou também adquirir esta influência política um sentido 
constante pelo fato de se alterar ao longo do tempo.   
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compreendendo “o significado de ambos os sexos, dos grupos de gênero no passado 

histórico” (DAVIS, 1976, p. 90, tradução nossa). 

O objetivo dos/as historiadores/as das mulheres e das relações de gênero precisa, 

conforme Natalie Davis, concentrar-se na descoberta do “leque de papéis e simbolismos 

sexuais nas diferentes sociedades e períodos, para descobrir o significado que eles tiveram e 

como eles se organizaram para a manutenção da ordem social ou para a promoção de sua 

mudança” (1976, p. 90, tradução nossa). 

Somadas às propostas de Natalie Davis (1976) para que nós historiadores/as façamos 

uma história das relações de gênero23 – tema que alcançou amplo debate na historiografia 

social contemporânea – em nossos itinerários também nos debruçamos em provocações 

referentes às técnicas de dominação simbólica, os poderes, as políticas da história e os 

silêncios que encobriram estas mulheres em nebulosas e esquecimentos. Para tal tarefa, 

privilegiamos em nossa análise histórica a categoria “mulheres” em detrimento do “gênero”, 

em razão de acreditarmos ser ainda necessário produzir debates acerca desta modalidade da 

história, visto que “no teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra” (PERROT, 

2006, p. 33) e também porque no decorrer do trabalho denunciamos os conflitos, táticas e 

negociações entre mulheres e homens, e que conforme Joan Scott (2002; 2008), Michelle 

Perrot (2005) e Natalie Davis (1976) já explicitam relações de gênero.  

Virginia Woolf em Um teto todo seu (2004) descortinou cenários sociais nos quais o 

ambiente feminino restringia-se ao exercício da maternidade, relegando a mulher ao 

silêncio24, aos afazeres domésticos e a educação dos filhos25. Não tendo desta forma a menor 

chance de acumular riquezas, produzir e publicizar conhecimentos ou acessar ambientes como 

a universidade, ainda restrita aos homens, pois conforme sintetizou: “fazer tais tarefas 

                                                           
23 A categoria é compreendida aqui mediante as propostas de Joan Scott quando diz em sua concepção de gênero 
sê-lo dividido em duas “partes e alguns subconjuntos, que estão inter-relacionados, mas devem ser analisados de 
forma distinta” (2008, p. 65). Conforme Scott o núcleo da definição depende da conexão integral entre duas 
propostas: o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, nas quais se alicerçam as diferenças 
percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primária de relações simbólicas de poder. As mudanças na 
organização das relações sociais sempre correspondem às mudanças nas representações do poder, mas a direção 
da mudança não é necessariamente única. Como percebido o gênero resulta em um ambiente simbólico no qual 
estão em disputa várias relações de poder. 
24 Cf. PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Tradução de Viviane Ribeiro. Bauru, SP: 
EDUSC, 2005. 
25 Anne-Marie Sohn nos diz que o “estereótipo da mulher, ‘sacerdotisa do lar’ ou ‘anjo da casa’, cristaliza-se a 
partir da segunda metade do século XIX, não só na literatura e na arte, mas também nas obras científicas. A 
exaltação da ‘natureza’ feminina e da sacred womanhood (feminilidade sagrada) serve para definir um estatuto 
inferior” (1991, p. 117). As contribuições da historiadora das mulheres corroboram aquilo que Virginia Woolf 
critica sutilmente quando cria literariamente a alegoria de um teto que fosse todo do feminino afastando para 
longe os estilhaços da dominação masculina e que, conforme a escritora, ainda impediam a mulher de acessar 
ambientes públicos, falar publicamente ou sair desacompanhada principalmente após anoitecer. 
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[econômicas e intelectuais] e ‘ter treze filhos’ seria algo humanamente impossível de ser 

concebido” (Cf. WOOLF, 1928). Por esta razão, lembramos o feminismo tático de Bertha 

Lutz que acreditava ser a “participação [política] da [s] mulher [es] não a implicação de 

competição e, sim, em colaboração” (SOIHET, 2006, p. 39). 

Referimo-nos às suas produções políticas e literárias ao longo de nossos itinerários em 

razão de suas narrativas ilustrarem cenários das mudanças experimentadas pela sociedade 

européia e brasileira no início do século XX, e também pelo fato de suas críticas à condição 

desigual das mulheres em relação aos homens terem inspirado a organização de movimentos 

feministas pelo mundo [e Brasil]. Fator determinante para a escrita da história das mulheres, 

como lembraram os vários historiadores dessa vertente histórica, fruto das mudanças teóricas 

e metodológicas proporcionadas pelas transformações sócio-culturais do século XX26 e que 

foram intensamente estudadas por Eric Hobsbawn (1995). 

Na intenção de projetar as posições ocupadas pelas mulheres ao longo do século XX, 

partimos da obra de Hobsbawn (1995), pois compreendemos seu trabalho como uma 

referência capaz de contrabalançar as reflexões sobre as transformações ocorridas neste 

século, permitindo-nos alcançar as personagens femininas, mesmo timidamente representadas 

em sua obra.  

Em a Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, o historiador iniciou seus 

itinerários com o pronunciamento do secretário das Relações Exteriores da Grã Bretanha, 

Edward Grey, que disse: “As luzes se apagam em toda a Europa. Não voltaremos a vê-las 

acender-se em nosso tempo de vida” (1995, p. 30). Hobsbawn (1995) ilustrou através dessa 

afirmação o medo europeu quanto aos conflitos mundiais que “batiam nas portas dos grandes 

impérios da época”. Ademais, pretendeu, por meio desse prelúdio, corroborar a hipótese do 

“breve século” apontando o seu possível início e o seu possível fim. 

Historicamente lembrado pelas memórias e recordações dos conflitos mundiais que 

assolaram grande parte do território europeu e da posterior expansão da economia global 

canalizada no capitalismo industrial (Cf. HOBSBAWN, 1995), o século XX também veio 

acompanhado por muitas transformações sociais, a exemplo da “fuga” feminina dos 

                                                           
26 Ao longo de seu trabalho, Eric Hobsbawn (1995) demonstrou mudanças importantes tanto na economia quanto 
nas relações sociais e culturais em um mundo globalizado. Nos capítulos sobre as revoluções sociais e culturais o 
historiador disse ter se transformado, o mundo, em um ambiente pós-industrial e pós-moderno, no qual as 
mulheres inauguraram novas consciências de gênero, que partiam da desestruturação das relações entre os sexos 
e gerações. Para Hobsbawn era “óbvia a nova proeminência de algumas mulheres na política” (1995, p. 311), na 
educação superior e no trabalho assalariado.  
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ambientes privados e da ocasional mudança nas relações gênero27 que, conforme as estudiosas 

da história das mulheres – Françoise Thébaud, Nancy Cott e Rose-Marie Lagrave (1991) – 

foram se alterando de forma lenta e gradual28 no decorrer de anos. 

Entremeio às mudanças estruturais apresentadas por Eric Hobsbawn (1995) e o 

movimento de mulheres no século XX - ilustrado pelo livro de Georges Duby e Michelle 

Perrot (1991) História das mulheres no Ocidente, volume V – se efetivaram as transformações 

nas relações de gênero. Todavia essas mudanças foram encaradas pela história com certo 

cuidado pelo fato de haverem permanências, tais como a desvalorização, subalternização e a 

dominação simbólica das mulheres, conforme advertiram Rose-Marie Lagrave (1991)29, 

Guacira Louro (2011)30 e Fúlvia Rosenberg (2012)31 em seus estudos sobre a emancipação 

tutelada das mulheres ao longo do novo século. 

Embora os caminhos utilizados pelos/as referidos/as estudiosos/as se distingam em 

termos de abordagem, há tanto em Eric Hobsbawn (1995) quanto nas historiadoras das 

mulheres uma espécie de consentimento referenciando as poucas inovações ou mudanças nas 

relações de gênero no contexto das grandes guerras mundiais. Percebemos esse cruzamento de 

ideais no momento em que Françoise Thébaud (1991) disse ter sido a grande guerra de 1914 a 

1918 o triunfo da divisão sexual, pois: 

 
Teria bloqueado o movimento de emancipação que se esboçava em toda a Europa do início do 
século XX e que se encarnava numa nova mulher (new woman) econômica e sexualmente 
independente e num poderoso movimento feminista, tão igualitarista como imaginativo. A 
guerra teria reforçado a identidade masculina em crise nas vésperas do conflito e reposto as 
mulheres no seu lugar de mães prolíficas, donas de casa na melhor das hipóteses libertadas 
pela gestão (management) doméstica, e de esposas submissas e admiradoras (1991, p. 33). 

 
Por mais que a guerra tenha se constituído em “uma experiência de liberdade e de 

responsabilidade sem precedentes” (THÉBAUD, 1991, p. 49), valorizando o trabalho das 

                                                           
27 Vale destacar que embora Hobsbawn (1995) mencione em seu livro as mudanças nas relações de gênero, estas 
só foram sentidas de forma efetiva após a revolução sexual e a expansão do ensino superior entre os as décadas 
de 1950 e 1960. Para o historiador a “entrada em massa de mulheres casadas – ou seja, em grande parte mães – 
no mercado de trabalho e a sensacional expansão da educação superior formaram o pano de fundo, pelo menos 
nos países ocidentais típicos, para o impressionante reflorescimento dos movimentos feministas a partir da 
década de 1960” (1995, p. 305).  
28 Ao longo de seus textos as referidas intelectuais analisaram as mudanças nas relações de gênero no século XX, 
e a velocidade com que as mudanças nas concepções da identidade masculina e feminina foram se (re) 
inventando.  
29 Cf. LAGRAVE, Rose-Marie. Uma emancipação sob tutela. Educação e trabalho das mulheres no século XX. 
In: DUBY, George; PERROT, Michelle (Orgs.). História das mulheres no Ocidente: O século XX. Vol. 5. 
Edições Afrontamento: Porto, 1991. 
30 Cf. LOURO, Guacira Lopes. Mulheres na sala de aula. In: PRIORE, Mary Del (Org.). História das mulheres 
no Brasil. São Paulo: Contexto, 2011. 
31 Cf. Mulheres educadas e a educação de mulheres. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria 
(Orgs.). Nova História das mulheres. São Paulo: Contexto, 2012. 
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mulheres e oportunizando em alguns momentos a sua profissionalização, a mobilização deste 

período serviu na verdade para fortificar “os sentimentos familiares, dando vida ao mito do 

homem protetor da Mãe Pátria” (1991, p. 35) e (re) significando “os mitos da mulher 

salvadora e consoladora” (1991, p. 46). 

As mudanças nas relações entre os sexos só se efetivaram nos anos posteriores ao fim 

da Segunda Grande Guerra. No entanto, estas “mudanças” também merecem maior cuidado e 

atenção pelo fato de os/as historiadores/as denunciarem o aparecimento de divisões desiguais 

entre os sexos no âmbito da vida laboral, em razão de haver um processo de feminização de 

algumas funções, conforme explicado por Rose-Marie Lagrave (1991): 

 
A partir de agora diz-se até que elas participam na riqueza das nações. Elas participam, sim, 
mas estão longe de retirar dessa participação os benefícios esperados. Cada vez mais 
integradas no sistema educativo e no mundo do trabalho, elas são aí simultaneamente 
relegadas para postos cada vez mais feminizados, e, portanto desvalorizados, ou para os níveis 
hierárquicos mais baixos (1991, p. 519). 

 
Nos anos dourados europeu e brasileiro, ilustrados por Eric Hobsbawn (1995), Rose-

Marie Lagrave (1991) e Carla Pinsky (2011) em um contexto de Guerra Fria, assistiu-se um 

mundo marcado pelos paradoxos entre o moderno e o tradicional.32 Neles, o conservadorismo 

disfarçado pelo aparecimento de “países capitalistas desenvolvidos, que, por todas essas 

décadas, representaram cerca de três quartos da produção do mundo, e mais de 80% de suas 

exportações manufaturadas” (HOBSBAWN, 1995, p. 255), permitia, por exemplo, a 

fabricação de um ideal de mulher definido a partir dos papéis “femininos tradicionais – 

ocupações domésticas e o cuidado dos filhos e do marido – e das características próprias da 

feminilidade, como instinto materno, pureza, resignação e doçura” (PINSKY, 2011, p. 608-

609). 

Embora pareçam mínimas as relações com o contexto social, político e cultural de 

1950, vivenciado mundialmente como “anos gloriosos” (Cf. LAGRAVE, 1991), o Brasil 

sofreu, mesmo que de forma tímida, as influências estrangeiras caracterizadas pela vitória do 

liberalismo, pelos desenvolvimentos tecnológicos (Cf. HOBSBAWN, 1995), pelo “início dos 

anos loucos do consumo, verdadeira locomotiva da procura de mão de obra” (LAGRAVE, 

1991, p. 519). Além disso, recebeu ressonâncias da politização feminina percebida no 

movimento feminista e das “revoluções” nas relações entre os sexos, observadas na 

participação mais efetiva das mulheres no mercado de trabalho, embora esta maior 

participação venha acompanhada também por uma desvalorização simbólica e financeira das 

                                                           
32 Cf. REIS, Daniel Aarão et. al. (Orgs.) Tradições e modernidades. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 
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funções ocupadas pelas mulheres e por uma formação escolar conservadora que mantinha o 

“afastamento das diferenças entre rapazes e raparigas” (1991, p. 523). 

No entanto, entre as décadas de 1960 e 1970 verificamos a “explosão escolar 

[feminina], porque em todos os países da Europa [América – Brasil] o número de raparigas 

escolarizadas progrediu muito rapidamente” (1991, p. 523), permitindo desta forma o 

aparecimento de grupos femininos bastante politizados. Grupos caracterizadores do 

movimento feminista de “segunda onda” (Cf. PEDRO, 2008) como apresentado por Joan 

Scott (1992; 2002; 2008) quando disse ser a política feminista o ponto de partida para a 

escrita de uma história das mulheres e das relações de gênero, pelo fato dos relatos sobre a 

gênese desse campo de investigação se concentrar na “década de 1960, quando as ativistas 

feministas reivindicavam uma história que estabelecesse heroínas” (SCOTT, 1992, p. 64). 

Em seu livro Género e história (2008), Joan Scott apresentou as tensões existentes 

neste campo de investigação, em razão de haverem ainda certas resistências por parte da 

historiografia tradicional quanto à realização de diálogos com a história feminista. Em seus 

estudos, a historiadora reverberou dizendo que: 

 
Mais que em muitas outras áreas da indagação histórica, a história das mulheres se caracteriza 
por tensões extraordinárias: entre a política prática e a erudição acadêmica; entre os níveis 
estabelecidos no centro de cada disciplina e as influências interdisciplinares; entre a atitude a-
teórica da história e a necessidade de uma teoria para o feminismo. Os historiadores feministas 
sentem estas tensões de muitas maneiras, quiçá mais agudamente quando tentam identificar 
um público potencial para seus trabalhos. A natureza díspar de tal público pode conduzir ao 
emprego de argumentos desiguais e confusos em ensaios e livros individuais, o qual torna 
impossível o tipo habitual de ensaio sintético sobre o estado deste campo de estudo. Em troca 
se pode tentar desembaraçar de todo este vasto acumulo de escritos alguma idéia dos 
problemas que se enfrentam ao produzir novos conhecimentos acerca das mulheres. Seja qual 
for o alcance do tema e sua variedade, há uma dimensão comum na tarefa destes esforços 
acadêmicos de escolas diferentes. Esta consiste em fazer das mulheres o foco do 
questionamento, o tema da história, um agente da narrativa, tanto si for uma crônica de 
acontecimentos públicos (a Revolução francesa, os motins Swing, a primeira ou a segunda 
Guerra Mundial) e de movimentos políticos (o cartismo, a utopia socialista, o feminismo, o 
sufrágio das mulheres), ou si uma recontagem mais analítica do desenvolvimento de processos 
de mudança social em grande escala (industrialização, capitalismo, modernização, 
urbanização, construção dos estados nação). Os títulos de alguns dos livros que abordam a 
história do movimento de mulheres em meados da década de 1970 expressam explicitamente 
as intenções de seus autores: aquelas estavam “ocultas da história” e se “tornaram visíveis”. 
Ainda que alguns títulos de livros recentes anunciem muitos temas novos, sua missão segue 
sendo a construção das mulheres como sujeitos históricos (SCOTT, 2008, p. 35-36, tradução 
nossa). 

 
Os apontamentos de Joan Scott (2008) a respeito das dificuldades enfrentadas pela 

história das mulheres em se estabelecer como campo de investigação científica inspiraram as 

reflexões de Françoise Thébaud (1991), Rose-Marie Lagrave (1991) e Michelle Perrot (2005) 



34 

 

quando explicitaram muitas das resistências à aceitação de mulheres no mercado de trabalho e 

na própria narrativa da história. 

Não obstante, é importante destacar que mesmo havendo tantas resistências em se 

aceitar as mulheres como sujeitos históricos fez-se necessário encarar estes debates sob a ótica 

dos últimos acontecimentos do século XX. Desse modo, devemos considerar a existência de 

discussões no campo da história das relações de gênero como um indício de mudança nas 

estruturas sociais desse período. Pensando por este viés, devemos considerar Eric Hobsbawn 

(1995) como um grande entusiasta, pelo fato de representar as mudanças no cotidiano de 

mulheres da metade do século XX como o resultado da “Revolução Social” que afetou muitos 

setores das sociedades desenvolvidas, conforme demonstrou: 

  
A mudança foi de fato sensacional. Em 1940, as mulheres casadas que viviam com os maridos 
e trabalhavam por salário somavam menos de 14% do total da população feminina dos EUA. 
Em 1980, eram mais da metade: a porcentagem quase duplicou entre 1950 e 1970. O fato de a 
mulher ter entrado no mercado de trabalho não era, claro, novo.  A partir do fim do século 
XIX, o trabalho em escritórios, lojas e certos tipos de serviço, por exemplo, em centrais 
telefônicas e profissões assistenciais, estava fortemente feminizado, e essas ocupações 
terciárias se expandiram e incharam a custa (relativa e por fim absolutamente) dos setores 
primários e secundários, quer dizer, agricultura e indústria (1995, p. 304). 

 
No decorrer de seu estudo panorâmico sobre o século XX, Hobsbawn (1995) nos 

convidou a observar os aspectos sócio-culturais da “Revolução Social e Cultural”, nascida da 

perda de brilho da “Era de Ouro”, e que projetou novos horizontes para a “mais rápida e 

profunda revolução nos assuntos humanos de que a história [tinha] registro” (HOBSBAWN, 

1995, p. 281), a exemplo do movimento de mulheres, do reconhecimento de sua cidadania e 

da escrita de sua história33. Neste sentido, podemos afirmar que mesmo sendo necessário 

observar com cautela a inserção das mulheres no mercado de trabalho, pelo fato de existirem 

relações simbólicas de dominação interessadas em silenciá-las (Cf. PERROT, 2005; BRITTO, 

                                                           
33 Vale a destacar que, mesmo considerando o “boom”  das transformações, em se tratando da efetiva presença e 
participação das mulheres, fossem elas casadas ou solteiras, no mercado de trabalho, Eric Hobsbawn (1995) 
considerou serem as transformações da metade do século XX, os efeitos de mudanças que já vinham 
acontecendo desde o século XIX, como representado por Joan Scott (1991) em A mulher trabalhadora, 
publicado no quarto volume de História das mulheres no Ocidente. Neste trabalho, Scott disse ser a mulher 
trabalhadora o “produto da revolução industrial, não tanto porque a mecanização tenha criado para ela postos de 
trabalho onde antes não existiam (mesmo se esse foi seguramente o caso em algumas áreas), mas porque no 
decurso da mesma ela se tornou uma figura perturbadora e visível” (1991, p. 444). Outros pontos destacados pela 
historiadora em seus itinerários, e que serão trabalhados posteriormente, são as invenções e fabricações de 
imagens acerca das mulheres e de seu trabalho reforçando a divisão sexual. Conforme Joan Scott, os 
“sindicalistas procuravam proteger os seus empregos e salários mantendo as mulheres afastadas das suas 
profissões e, a longo prazo, afastadas do mercado de trabalho” (p. 464), por esta razão aceitavam como 
“inevitável o fato de os salários femininos serem mais baixos do que os masculinos e por isso tratavam as 
mulheres trabalhadoras mais como uma ameaça do que como potenciais aliadas” (p. 464).   
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2011; 2013) precisamos considerar suas conquistas, conforme mostrou Joan Scott (2008) e 

Michelle Perrot (2005) ao longo de suas investigações.  

Na década de 1960, a sociedade vivia intensas transformações comportamentais e que 

estavam relacionadas aos efeitos da “Revolução Social” provocada pela industrialização 

tardia dos países ditos subdesenvolvidos, pelo êxodo rural seguido do inchamento das 

cidades, pelo Rock in Roll e seu consumo de uma forma massificada34 – denunciando 

profundas mudanças culturais – pela independência dos países africanos, pelas ditaduras 

americanas e européias, pela liberalização sexual e pela politização das mulheres, 

representada no interior das exigências do feminismo (re) nascente (Cf. PERROT, 2008). 

Vale ressaltar que esta fase reconhecida pelas estudiosas do movimento feminista como a 

“segunda onda”35 alcançava apenas as “elites de mulheres educadas do mundo dependente” 

(HOBSBAWN, 1995, p. 306), pelo fato de suas discussões e interesses pertencerem 

essencialmente ao “ambiente de classe média educada” (1995, p. 306). Somente nos anos 

1970 e 1980 teria ocorrido uma mobilização das mulheres que conseguiu se espraiar para 

outras camadas da sociedade e sensibilizar-se para outras ramificações surgidas no cerne da 

politização das mulheres, conforme relatado por Yasmine Ergas: 

 
No início da década de setenta, o termo “libertação das mulheres” criou a etiqueta sob a qual 
as ativistas inglesas puderam distanciar-se das suas interlocutoras feministas. Juliet Mitchel e 
Ann Oackley, duas protagonistas da época cujas análises da condição das mulheres se 
mostraram cruciais para o desenvolvimento do feminismo em muitos países, lembram: “No 
começo desta fase do feminismo, durante os anos 60, havia as feministas radicais e as 
militantes dos movimentos de libertação das mulheres”. As primeiras feministas radicais, 
contam Mitchel e Oackley, partilhavam os pontos de vista emblematicamente expressos por 
autores como Shulamith Firestone, cuja obra The Dialetic of Sex afirmava que a feminilidade 
era uma condição essencialmente biológica que fornecia uma unidade natural às mulheres. 
Assim, o feminismo implicava a aliança das mulheres, pelas mulheres e para as mulheres, na 
base da sua pertença a um sexo particular (ERGAS, 1991, p. 590). 

 
Conforme apresentado por Yasmine Ergas (1991), em sua análise da situação social e 

cultual das mulheres na década de 1960, os feminismos ocidentais contemporâneos – 

                                                           
34 Eric Hobsbawn ressalta que a participação de jovens no consumo de produtos culturais (discos de rock) e em 
movimentações políticas era mínima e, que os poucos manifestantes jovens pertenciam a um seleto grupo, ou 
como esclarece o historiador, eram os “compradores de discos de rock: a juventude (classe média)” (1995, p. 
280). 
35 Cf. COSTA, Suely Gomes. Onda, rizoma e “sonoridade” como metáforas: representações de mulheres e dos 
feminismos (Paris, Rio de Janeiro: anos 70/80 do século XX). In: R. Inter. Interdisc. INTERthesis, Florianópolis, 
v.6, n.2, p. 01-29, jul./dez. 2009. Neste artigo a historiadora provocou a partir de apontamentos feitos pela 
professora Dr.ª Joana Maria Pedro as categorias onda, rizoma e sonoridade, utilizados na historiografia feminista 
para se referir às múltiplas temporalidades presentes no processo de politização das mulheres. Conforme suas 
compreensões a categoria “onda” congelaria os tempos evidenciando possíveis interrupções na história e 
politização das mulheres, o que não acontece. Apegada à matriz conceitual de Koselleck (2006) ela nos sugeriu 
pensar em temporalidades múltiplas que se movimentam paralelamente umas às outras sem sofrer interrupções.   
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alimentados pela vontade de igualdade e liberdade – “surgiram como resposta ao poder do 

gênero como uma categoria estruturante da experiência social” (1991, p. 592). Todavia, 

percebemos em seu trabalho os esforços dos feminismos para tentar reconstruir e desconstruir 

a categoria “mulheres” questionando, por exemplo, as construções identitárias (Cf. SWAIN, 

1990) e a noção de igualdade/diferença sexual (Cf. SCOTT, 2005) incorporada pelo mundo 

social, dominado pelas masculinidades36. 

Percebe-se ao longo das pesquisas mencionadas que o mundo havia, sem dúvida, 

assumido uma nova feição. No entanto, o surto de dinamicidade provocado pela rapidez com 

que todas as mudanças sociais aconteciam apenas disfarçava continuidades que se 

relacionavam de forma direta às fabricações de sentidos, confeccionadas ao longo do tempo 

na finalidade de representar personalidades em detrimento de outras, ou mesmo silenciar 

grupos e nichos culturais que foram representados pelos “vitoriosos” nas “batalhas de 

memórias” ao longo da história como inferiores, subalternos e dispensáveis. 

Ainda que pareçam sensacionais as mudanças sociais do século XX, observando-se 

principalmente a atuação das mulheres no cenário econômico mundial, vale destacar que a 

“Revolução Social” propalada por Hobsbawn (1995) era na verdade o resultado de 

movimentos que já vinham acontecendo a um bom tempo (Cf. SCOTT, 1991) e que os 

acontecimentos, a exemplo da Grande Guerra, agiram no sentido contrário daquilo que se 

imaginava. Apresentaram um caráter profundamente conservador quanto às relações de 

gênero, sufocando desta forma as “revoluções femininas” e dispensando para as mulheres 

apenas uma “liberdade condicional” representada pela manutenção e/ou mesmo pelo reforço 

dos papéis sexuais tradicionais, na qual “a sexualidade feminina estava limitada à alternativa 

de mãe ou prostituta, e a família era considerada como a célula fundamental” (THÉBAUD, 

1991, p. 60) que caracterizava a vida entre homem e mulher. Nesta perspectiva, 

compreendemos “que o nosso século XX, tão longamente feito de guerras, de pós-guerras e 

de entre-duas-guerras, só tardiamente tenha conhecido – nunca antes dos anos sessenta – uma 

verdadeira modificação das relações masculino-feminino” (p. 88). 

Que as mulheres tenham alcançado neste século maior espaço no mercado de trabalho 

e na vida pública (Cf. PERROT, 1998; 2005) não podemos negar. Todavia não se pode 

ignorar que estas mudanças foram construídas de forma muito lenta ao longo de séculos de 

opressão, conforme salientou Joan Scott (1991) em texto intitulado A mulher trabalhadora. 
                                                           
36 Cf. RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história. In: PEDRO, Joana; GROSSI, Mirian 
(Orgs.). Masculino, feminino. Plural. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1998. Neste trabalho a historiadora desdobra 
importante debate acerca da filosofia feminista como leitura de mundo muito profícua aos estudos das relações 
de gênero feitos pela história. 
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Também precisamos observar a narrativa da história e seus confrontos oriundos do encontro 

entre as diversas memórias e as políticas da história com muita precaução, pois a história 

ainda mantém as mulheres em suas sombras, ignorando-as e silenciando-as. Nesse sentido, 

torna-se necessário apropriar-se das novas reflexões sobre o fazer história, a fim de se criar 

métodos para a decifração dos silêncios que encobrem essas personagens em nebulosas. 

As transformações ocorridas no mundo ao longo do “breve século” alcançaram o 

Brasil em razão de não estar isolado da política mundial, mesmo ocupando a posição terceiro-

mundista na economia global (Cf. HOBSBAWN, 1995). Neste contexto pós-guerra, o Brasil 

sofria algumas mudanças em razão da difusão, por grupos de intelectuais pertencentes da 

aristocracia nacional, de idéias modernizadoras. Além disso, era necessária a criação de uma 

identidade nacional própria, que negasse toda e qualquer influência estrangeira, a exemplo 

dos movimentos de vanguarda modernistas que funcionaram como prenunciadores das 

transformações sócio-culturais pelas quais o País passaria ao longo da segunda metade do 

século XX. 

Em ratificação aos contatos da população brasileira com os centros metropolitanos 

estrangeiros também foi verificada a expansão de novos modelos políticos e ideológicos no 

País – nascimento do Partido Comunista Brasileiro (PCB), a modernização urbana e o modelo 

neoliberal de economia – traçando outros relacionamentos com o mundo europeu e 

“modernizando”, pelo menos nos grandes centros metropolitanos, a política brasileira, 

apoiada na época sob alicerces latifundiários, tradicionais (Cf. CAMPOS, 2009) e agrários37. 

Outro exemplo que comprova as relações mantidas pela população brasileira com as 

novas idéias sociais propaladas no mundo europeu e norte americano é o fortalecimento, no 

Brasil, do movimento feminista no início do século XX. Movimento representado pela 

atuação de Bertha Lutz que por meio de ampla participação política argumentou ser 

necessária a “ascensão feminina, [pois] resultaria não só em benefícios pessoais como 

também faria das mulheres ‘instrumentos preciosos do progresso do Brasil’” (SOIHET, 2012, 

p. 220). Já a criação da Federação Brasileira Pelo Progresso Feminino na década de 1922 (Cf. 

SOIHET, 2012), permitiu a interiorização de ideais feministas em regiões centrais do país 

através de Sociedades para o Progresso Feminino, como aconteceu na cidade de Goiás em 

                                                           
37 Em Goiás esse modelo político sempre foi determinante. Conforme destacou Barsanufo Gomide Borges a 
especialização desenvolvida na agropecuária após 1940 “reforçou o latifúndio como forma de propriedade e 
‘refuncionalizou’ a tradicional estrutura de produção no campo a serviço do mercado” (2000, p. 129).   
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1931 (Cf. KOFES, 2001) graças às fortes relações de Consuelo Caiado38 com a líder feminista 

e a intensa discussão epistolar entre elas. 

Embora os debates feministas e a participação de mulheres na sociedade vilaboense39 

tenha se tornado visível apenas nos anos 1930, é válido destacar que há alguns anos antes, 

através dos jornais A Rosa e O Lar escritos e dirigidos por mulheres vilaboenses, eram 

divulgadas e propaladas nos sertões goianos as idéias feministas juntamente com a 

publicização da voz feminina. Fator esse que nos auxiliou no rompimento da crença 

produzida por parte da historiografia regional de que havia um isolamento social e cultural 

entre a cidade de Goiás e os grandes centros metropolitanos nacionais e mundiais, sentidos 

talvez pelas dificuldades de acesso e pelas distâncias dos centros urbanos irradiadores de 

novas idéias. Em sua dissertação de mestrado, Bento Curado (2003) nos auxiliou na quebra 

dessa concepção isolacionista quando disse ter percebido ao longo de sua investigação: 

 
Que as moças goianas tiveram expressão que extrapolou o ‘bastardo doméstico’, 
propiciando, uma ampliação da visão de mundo, evoluindo do doméstico para o social e 
coletivo. Foi um amadurecimento, mesmo sutil e delicado, do pensamento feminino goiano 
que partia para o embate da luta pela expressão e pela quebra de tabus anacrônicos 
(CURADO, 2003, p. 24). 

 
Goiás não apenas manteve a sua arquitetura colonial e preservou antigos costumes40. 

Bento Fleury Curado lembrou que os jornais, a exemplo de O Lar, permitiam o “registro do 

pensamento feminino nos estertores da República Velha em Goiás [marcando] uma época de 

grandes transformações políticas, sociais e econômicas que se registraram no Brasil inteiro 

com a decadência dos coronéis” (2003, p. 27). O estudioso disse ainda ser o jornal um 

disseminador do pensamento feminino em ascensão nos anos 1920, coroando os “esforços de 

mulheres destemidas que abrilhantou os últimos anos da cidade de Goiás na condição de 

Capital do Estado” (2003, p. 27), o que corroborou com a concepção de que a circularidade de 

informações alcançava a cidade, permitindo relacionamentos com outras regiões do Brasil41. 

                                                           
38 Conforme Suely Kofes (2001): “Consuelo Caiado nasceu na cidade de Goiás no dia 7 de novembro de 1899. 
Filha de Antônio Ramos Caiado, natural de Goiás, e Iracema de Carvalho Caiado, natural do Rio de Janeiro, 
casados no Rio de Janeiro, então capital federal. Primeira filha do casamento (que se deu em 29 de setembro de 
1898, no Rio de Janeiro), Consuelo viveu em Goiás até 1906 quando, devido doença da mãe, foi para o Rio de 
Janeiro. Com a morte da mãe, em 1907, Consuelo (e suas duas irmãs) morou com os avós maternos até 1910, 
quando o pai a levou de volta para Goiás, onde ficou o reto de sua vida” (2001, p. 50). 
39Termo utilizado para caracterizar os naturais da cidade de Goiás. 
40 Em 1913, durante estadia em Goiás, Savage Landor registrou a manutenção e o valor atribuído pela população 
vilaboense a antigas tradições, como as cerimônias da Semana Santa. Sua impressão sobre esta manifestação 
cultural nos ajudou a perceber a intensa presença da mulher nos espaços públicos de Goiás.  
41 Nos diários de Anna Joaquina da Silva Marques sob a guarda do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do 
Brasil Central – IPEHBC encontramos indícios que nos ajudam a corroborar os relacionamentos de Goiás com 
as novas idéias em vinculação no país em fins da década de 1920. Ao longo de seus mais de trinta anos de 
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Mesmo havendo alguma dificuldade de acesso, como lembrado por Barsanufo 

Gomides Borges (2000) ao explicar a dificultosa instalação da linha ferroviária no Estado, 

pelo fato de os trilhos terem ficado “paralisados na estação de Roncador, à margem esquerda 

do rio Corumbá, de 1914 a 1922, a espera da conclusão da ponte Epitácio Pessoa, pré-

fabricada nos Estados Unidos” (BORGES, 2000, p. 38). Além da ausência e precariedade das 

estradas de rodagem – resultado da falta de investimentos do governo estadual e federal – e 

das grandes distâncias e vazios demográficos (Cf. SILVA, 2001) existentes no “grande Estado 

central do Brasil” (MAGALHÃES, 2004, p. 25), havia expectativas de inserir Goiás no 

cenário econômico nacional. Questão evidenciada por Carlos Pereira de Magalhães na ocasião 

de sua viagem para a região em meados do século XX, a fim de administrar a antiga Fazenda 

Lavrinhas de São Sebastião, situada à margem direita do rio das Almas na Comarca de 

Pirenópolis. Para o viajante, rasgavam-se diante de seus olhos “os dourados horizontes do 

Centro Oeste [onde Goiás estaria destinado], mais dia menos dia, a uma grande valorização, 

[pois] há tempo foi ali demarcada a futura capital do Brasil” (2004, p. 27). 

O que podemos apontar é que a característica interiorana de Goiás com sua economia 

apoiada em atividades agrárias tradicionais (Cf. BORGES, 2000), na qual o cenário cotidiano 

permitia fundir em um mesmo lugar o rural e o urbano, facilitou a construção de uma 

comunidade singular marcada pela efetiva presença das mulheres que desempenhavam papéis 

importantes, tornando-se muitas das vezes sustentáculo familiar ou na matriarca (Cf. 

BITTAR, 2002), conforme explicado por viajantes, cronistas e historiadores que se 

enveredaram pelos “caminhos de Goiás” a fim de desvelar as experiências femininas da 

região ao longo dos dois séculos e meio de sua existência. 

 

 

1.2 – Caminhos de Goiás, mulheres e a história: entre silêncios e vazios historiográficos 

 

Goiás, cidade cunhada em um vale, no passado “composta de duas freguesias: as do 

Rosário e Sant’Ana” (Cf. MORAES, 2011) e representada nas palavras de Goiandira do 

Couto, como tendo duas bandas: a de lá e a de cá42 pelo fato de o Rio Vermelho, “que desce 

                                                                                                                                                                                     

registro, Anna Joaquina referencia à moda e costumes de Goiás relacionando-os aos grandes centros urbanos do 
país. 
42Durante as pesquisas e o levantamento de dados, foram muitas às vezes em que visitamos Goiandira do Couto 
(1915-2011) na intenção de adquirir, por meio de diálogos com a artista, algumas informações capazes de aclarar 
nossas hipóteses. Sempre muito receptiva, ela nos convidava até a cozinha de sua casa e, entre uma xícara de 
café e seus bolos de arroz, nos relatava particularidades do cotidiano vilaboense. Foi em uma dessas conversas, 
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encaichoeirado das montanhas que o circundam” (MORAES, 2011, p. 71), serpenteà-la e 

dividi-la ao meio, nasceu dos sonhos e das expectativas de homens interessados na cata do 

ouro, pela promessa de glórias destinadas aos “desbravadores” dos sertões brasileiros no 

período colonial (Cf. BERTRAN, 2012). 

Conforme relato de muitos viajantes43 que seguiram para o Brasil Central após ser 

anunciada a descoberta de lavras auríferas e a criação de núcleos urbanos nas regiões que 

posteriormente foram chamadas de Mato Grosso Goiano, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o 

“Anhanguera”, apegado às memórias de antanho se enveredou pelos sertões brasileiros e, 

movido pelas lembranças de um passado construído junto ao pai, de mesmo nome, retornou à 

região, exatamente nas paragens banhadas pelo ribeirão que, futuramente seria chamado de 

“vermelho”, encontrando junto a estas margens os indícios das “capoeiras em que seu pai 

plantara roça havia 40 anos” (BERTRAN, 2012, p. 48). Identificado o lugar do “El Dourado” 

no coração do Brasil, o “Anhanguera” solicitou a instalação dos primeiros núcelos urbanos da 

Capitania, projetando expectativas para a criação da futura cidade de Goiás, sede 

administrativa da capitania e Estado de Goiás até o ano de 1937 (Cf. CHAUL, 2010). 

Confirmada a existência de lavras auriferas a Capitania de Goiás passou a receber 

grande fluxo migratório, constituindo-se em um importante núcleo urbano no interior do país. 

Ao sucesso de suas minas, seguiu-se um fluxo muito grande de “forasteiros que, mal-

sucedidos em outros pontos, queriam vir ali reparar os desastres de uma sorte ingrata” 

(SILVA, 2001, p. 24) e “em breve povoou-se do lado Oriente como do Nordeste, de maneira 

que antes de 1737 já o território estava organizado e disputava limites com o Maranhão” (p. 

24). 

Enquanto a Capitania se alongava em todas as extremidades, em Goiás o prospecto 

urbano se expandia por um vale circundado pelos morros Dom Francisco, do Canta Galo e 

das Lajes, tendo como portal de boas vindas para quem chega pela barreira fiscal do sul no 

distrito de Davidópolis44, durante o século XIX, a Serra Dourada. Uma cadeia de montanhas 

que desenvolve em toda a sua dimensão um “cinturão verde reconhecido pelo seu potencial 

aurífero” (TAMASO, 2007, p. 43), deslumbrou viajantes e cronistas que, contagiados pelo 

                                                                                                                                                                                     

quando nos contava detalhes do carnaval, organizado pela própria artista, que deixou escapar esta referência 
bastante peculiar às regiões da cidade, divididas pelo leito do Rio Vermelho.   
43 Durante o século XIX, a Capitania de Goiás recebeu muitos estrangeiros, administradores e religiosos 
interessados em registrar o cotidiano e as riquezas naturais da região. Dentre os intelectuais que por ali passaram 
podemos destacar o botânico e naturalista francês Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire; o 
naturalista austríaco Johann Emanuel Pohl; o chefe da expedição francesa ao Brasil Francis de la Porte, conde de 
Castelnau; o Padre Luiz Antonio da Silva e Souza e o jurista Joaquim de Almeida Leite Moraes.   
44 Em sua dissertação de mestrado em História, Raquel Miranda Barbosa (2008) representa o papel da Barreira 
Fiscal Sul no distrito do Bacalhau durante o século XIX.  
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efeito da luz do sol em suas rochas de origem vulcânica, não pouparam elogios ao 

descreverem-na. Exemplo disso é o relato de Joaquim de Almeida Leite Moraes 45 que em 

seus Apontamentos de viagem, produzidos durante os anos de 1880 e 1881 quando presidiu a 

Província de Goiás, afirmou que a referida serra era um acontecimento semelhante aos 

grandes achados da história:  

 
Temos à nossa frente a notabilíssima Serra Dourada, que nos embarga o passo; admiramos ao 
longe as suas encostas descarpadas, despidas de árvores e sem os seus dourados, porque a 
chuva impedia que o sol refletisse os seus raios naquelas pedras colossais a sumirem-se nas 
nuvens de um céu tempestuoso... Eis-nos que entramos por uma de suas gargantas, como que 
aberta instantaneamente diante de nossos passos, e aos nossos olhos desenrola-se um painel 
esplêndido, grandioso, indiscritível! De lado a lado daquela garganta estreita, com a largura 
suficiente apenas para uma estrada de rodagem, erguem-se imensas colunatas de pedra com os 
seus pórticos e com as suas abóbadas talhadas pelo cinzel do Artista Supremo, sotopostas 
umas às outras, e que parecem vacilar em suas bases e desabar sobre o viajante que passa 
(MORAES, 2011, p. 69). 

 
Ainda empreendido no exercício de cantar sua chegada nos beirais de Goiás, Leite de 

Moraes (2011) relatou-nos sobre sua recepção no povoado do Bacalhau e entrada na capital, 

“às nove e meia da manhã” (p. 70) de 31 de janeiro de 1881, onde foi acolhido pelo 

funcionalismo e “figuras ilustres” daquela região, recebendo “todas as honras devidas à 

posição oficial que ali ia ocupar” (p. 70). Deste ponto em diante, o cronista entrou em detalhes 

acerca da ocupação do espaço urbano por algumas poucas construções, do cotidiano laboral 

de Vila Boa e da condição de abandono na qual se encontrava a cidade, chegando ao final de 

suas observações à mesma conclusão dada por Couto de Magalhães46 quando disse ser a 

cidade de Goiás, “terra do que já foi!” (MORAES, 2011, p. 75).  

Em seus apontamentos, Joaquim de Almeida Leite Moraes fez poucos registros sobre 

as pessoas que ali viviam. Em termos de uma análise do cotidiano feminino quase nada 

registrou, apenas notou “uma mulher que se arrasta, outra que anda de gatinhas” (2011, p. 76), 

deixando subentendido como a mulher era representada e quais as imagens eram fabricadas, 

por ocaisão de sua observação pelas ruas da cidade. 

Estas descrições e imagens estereotipadas acerca das mulheres goianas criadas pelos 

cronistas em suas memórias foram analisadas por Paulo Ribeiro (2001) que as entendeu como 

                                                           
45 O viajante e cronista nasceu em 1835 no município paulista de Tietê, de onde saiu para estudar direito na 
faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo. Foi deputado, presidente da Câmara Municipal de Araraquara 
e, de fevereiro a dezembro de 1881, presidente de Goiás designado pelo Império Brasileiro para garantir a 
aplicação da nova lei eleitoral que instituiria o voto direto para deputados distritais. 
46 José Vieira Couto de Magalhães era “sertanista, historiador, geógrafo, antropólogo e estadista, nasceu na 
cidade de Diamantina, na Província de Minas Gerais, a 1.º de novembro de 1837. Era filho do capitão Antônio 
Carlos de Magalhães e dona Teresa do Prado Vieira do Couto. Seu avô, José Vieira do Couto, foi grande 
naturalista, deixando algumas obras importantes sobre as minas brasileiras” (1974, p. 9).  
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sendo técnicas para limitá-las e restringi-las ao “mundo interior”, ao ambiente do privado e à 

reclusão. Além disso, indiciam a moldagem de corpos que deveriam obedecer o habitus47 

presente no mundo social e às relações de dominação estabelecidas entre os sexos, conforme 

nos esclareceu Bourdieu (1999): 

 
O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como depositário de princípios 
de visão e de divisão sexualizantes. Esse programa social de percepção incorporada aplica-se 
a todas as coisas do mundo e, antes de tudo, ao próprio corpo, em sua realidade biológica: é 
ele que constrói a diferença entre os sexos biológicos, conformando-a aos princípios de uma 
visão mítica do mundo, enraizada na relação arbitrária de dominação dos homens sobre as 
mulheres, ela mesma inscrita, com a divisão do trabalho, na realidade da ordem social 
(BOURDIEU, 1999, p. 20). 

 
A subalternização e as escassas referências feitas à figura feminina nos registros 

representa, além da divisão sexual e da fabricação de corpos sugerida por Bourdieu (1999), 

um controle que se manifesta em redes de poder  simbólico que se “apresenta de forma sutil 

nos dispositivos que interditam o seu contato com o mundo exterior” (RIBEIRO,  2001, p. 

30). Esta condição de esquecimento/silêncio/inferiorização/fabricação e rotulagem nos 

intrigou pelo fato de estarmos na procura dos fragmentos de mulheres goianas que no século 

XX tiveram participação expressiva no cenário sócio-cultural de Goiás, resignificando a 

cultura por meio do agenciamento cultural de um sistema de produção simbólico (Cf. 

BOURDIEU, 2011) preservando as tradições locais – tornando-se em guardiãs de tradições e 

da memória – mas que por razões cuja a pesquisa tenta desvelar foram esquecidas, silenciadas 

e guardadas pela memória subterrânea da cidade. Desta forma, tentamos visualizar nos relatos 

de cronistas e nas investigações sobre o campo de pesquisa proposto o lugar ocupado pelas 

mulheres ao longo da escrita da história de Goiás, a fim de descortinar experiências (Cf. 

SCOTT, 2001) femininas e entender de que forma se deu a fabricação dos silêncios que as 

mantiveram em nebulosas e nos bastidores de história regional. 

Nos trabalhos As três faces de Eva na Cidade de Goiás, de Maria José Goulart Bittar 

(2002), Empadão goiano: expressão de valores e práticas tradicionais, de Gláucia Péclat 

(2003), e Em nome do patrimônio: representações e apropriações da cultura na cidade de 

Goiás, de Izabela Tamaso  (2007), encontramos apontamentos importantes sobre a construção 

de imagens femininas diretamente relacionadas à divisão de tarefas entre homens e mulheres 

na cidade de Goiás. Também vale ressaltar a pesquisa de Maria da Conceição Silva (2009) 

                                                           
47 Como explica Pierre Bourdieu (2009), habitus é uma memória incorporada, “um conhecimento adquirido e 
também um haver, um capital (de um sujeito transcendental na tradição idealista) o habitus, a hexis, indica a 
disposição incorporada, quase postural –, mas sim o de um agente em ação” (p. 61).   
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denominado Catolicismo e casamento civil em Goiás, 1860-1920 que desenvolveu 

significativa discussão sobre os enfrentamentos eclesiais e o Estado, em razão do 

reconhecimento do casamento civil em fins do XIX e inicio do XX. Nestas pesquisas 

verificamos dentre os vários papéis ocupados pelas mulheres goianas/vilaboenses, o de 

guardiãs de tradições/memória que deveriam se dedicar integralmente à família e zelar pelo 

bem de seus filhos (Cf. D’INCAO, 2011). Ser guardiã de tradições/memória era o reflexo de 

uma trajetória de agenciamentos culturais e de produção de bens simbólicos, percebida nas 

referências feitas pelas investigações à prática da culinária, aos costumes e aos hábitos 

tradicionais mantidos e protegidos na maioria das vezes por mulheres. 

Em ambos os trabalhos e nas memórias deixadas pelos cronistas, percebemos a 

feminização da cozinha, do espaço doméstico, da igreja e das escolas48, embora este último 

espaço seja marcado por uma presença “mascarada”, que permitiu gradualmente às mulheres 

imprimirem de forma sutil suas sensibilidades e características, minando por este canal seus 

interesses no cenário cultural vilaboense (Cf. BRITTO, 2011; 2013). Isto em razão da intensa 

participação, mesmo que limitadas pelas posturas e normalizações (Cf. RABELO, 2010) de 

instituições como a Igreja Católica que tentaram impedí-las, por exemplo, de “participarem da 

Procissão do Fogaréu e de outros cultos públicos e noturnos na cidade de Goiás” (BRITTO, 

2011, p. 163). 

As mulheres foram caracterizadas como “guardiãs de tradições/memória”49 por 

conservarem lembranças e reminiscências dos costumes praticados em Goiás e também por 

transformarem-se em agentes do sistema de produção de bens simbólicos (Cf. BOURDIEU, 

2011), (re) significando a cultural regional e produzindo bens simbólicos, conforme explicado 

por Bourdieu: 

 
O desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos (em particular, do 
jornalismo, área de atração para os intelectuais marginais que não encontram lugar na 
política ou nas profissões liberais) é paralelo a um processo de diferenciação cujo princípio 
reside na diversidade dos públicos aos quais as diferentes categorias de produtores destinam 
seus produtos, e cujas condições de possibilidade residem na própria natureza dos bens 

                                                           
48 Em Mulher e família burguesa, Maria Ângela D’Incao nos diz ser a inserção feminina em espaços públicos o 
resultado da modernização das cidades em fins do século XIX, todavia a autora evidencia ser esta “liberalização” 
mais uma técnica para que a sociedade burguesa vigiasse seus passos e sua conduta, exigindo dessas mulheres 
que aprendessem a “comportar-se em público, a conviver de maneira educada” (2011, p. 228). Na cidade de 
Goiás este movimento não foi diferente, pelo menos entre as famílias burguesas, pois como representado por 
Danilo Rabelo cabia à mulher limitada por códigos de postura figurar em “bailes, antítese dos pagodes e 
batuques dos pobres, e que se constituíam na diversão profana das elites até a inauguração do Teatro São 
Joaquim a 1º de junho de 1857” (1997, p. 121), conferindo à cidade de Goiás a mesma dinâmica de moralização, 
higienização e modernização dos costumes e modos brasileiros no século XIX. 
49 Em dissertação de mestrado Glaúcia Péclat (2003) analisou o papel da mulher goiana no resguardo de 
tradições através de estudo sobre o empadão goiano.  
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simbólicos. Estes constituem realidades com dupla face – mercadorias e significações –, cujo 
valor propriamente cultural e cujo valor mercantil subsistem relativamente independentes, 
mesmo nos casos em que a sanção econômica reafirma a consagração cultural (2011, p. 102-
3). 

 
Bourdieu (2011) explicou que o sistema de produção de bens simbólicos existe 

paralelamente ao ambiente das diferenciações, no qual quem acaba ocupando o lugar de 

agente é aquele indíviduo que não conseguiu, por alguma razão, se inserir no campo político 

ou em funções liberais. Suas reflexões corroboram nossas sugestões quanto à possibilidade de 

entender as mulheres goianas/vilaboneses pela categoria de guardiãs de tradições/memória, 

em razão de terem ao longo de suas trajetórias ocupado funções menos privilegiadas no 

mercado de trabalho, ou permanecerem restritas inicialmente ao ambiente doméstico e 

religioso, inserindo-se desta forma no ambiente da produção cultural e (re) invenção de 

tradições. 

Ainda que sejam poucas as referências deixadas por viajantes e pela administração da 

Capitania em referência às mulheres goianas, conseguimos detectar de forma mais acentuada 

a sua existência nas memórias de Saint-Hilaire (1975), Johan Pohl (1976), Francis Castelnau 

(2000) e Arnold Henry Savage Landor (1913), que não demonstraram embaraço na 

representação do desprezo ou da admiração para com estas personagens, compreendendo-as 

em alguns momentos como verdadeiras matriarcas em razão de seus maridos as terem 

abandonado, e em outros como sendo o "resultado e expressão da barbárie – ou “contraposto à 

cultura Ocidental europeizada, o retrato cruel da pobreza e do isolamento” (RIBEIRO, 2001, 

p. 29). 

 

1.2.1 – Imagens da/na história: a mulher goiana no século XIX e início do XX 

 

Lendo os relatos e documentos diversos acerca da história de Goiás compreendemos 

como era latente na mentalidade local, ao longo dos séculos, o tradicionalismo e o 

conservadorismo nas relações entre os gêneros, provocando a distinção biológica e cultural 

entre os sexos e determinando quais os costumes eram inerentes à mulher vilaboense. Essas 

práticas e resultados assemelharam-se ao fenômeno chamado por Bourdieu (1983) de modus 

operandi e que se manifesta “empiricamente sob a forma de regularidades associadas a um 

meio socialmente estruturado, produzindo habitus, sistemas de disposições, que designam, 

uma maneira de ser, um estado habitual” (PÉCLAT, 2006, p. 51), ou, no caso particular de 

Goiás, como é determinado às mulheres o papel de “guardiães de tradições”. Aquelas que 
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mantém manifestações e celebrações culturais e “agenciam” por meio destas atribuições, 

importantes relações de poder que lhes garantem construir uma história às avessas daquela 

pretendida pelos projetos historiográficos alicerçados em análises “falocêntricos” e 

masculizadas, conforme elucidou Guacira Louro na oportunidade de seus estudos sobre 

mulheres na sala de aula: 

 
As mulheres, nas salas de aulas brasileiras e nos outros espaços sociais, viveram, com homens, 
crianças e outras mulheres, diferentes e intrincadas relações, nas quais sofreram e exerceram 
poder. Pensá-las apenas como subjugadas talvez empobreça demasiadamente sua história, uma 
vez que, mesmo nos momentos e nas situações em que mais se pretendeu silenciá-las e 
submetê-las, elas também foram capazes de engendrar discursos discordantes, construir 
resistências, subverter comportamentos. Construir uma história às avessas, exclusivamente 
apoiada na trajetória daquelas que foram revolucionárias, talvez também resultasse em uma 
construção reduzida e idealizada (LOURO, 2011, p. 479). 

 
Em razão da ausência de mão de obra no interior do Brasil, as mulheres ocuparam 

“função vital para o precário abastecimento daquela população espalhada por vilas e catas de 

ouro, pelos rios e montanhas da região” (FIGUEIREDO, 2011, p. 144). Tais fatores lhes 

garantiram certo destaque frente à sociedade goiana em razão de congregarem em torno de si 

segmentos variados de atribuições que iam da chefia dos domicílios à organização de 

manifestações culturais, tornando-se em muitos momentos modelos díspares na sociedade e 

que provocavam “dores de cabeça constantes às autoridades locais” (2011, p. 144) em razão 

de subverterem os modelos de feminilidade estabelecidos. 

Nos relatos de cronistas vimos a apresentação de muitos preconceitos e paradoxos a 

respeito da mulher goiana. Todavia, percebemos que essas imagens projetadas na literatura de 

viagem era o resultado de uma época e que por esta razão vinha carregada de estereótipos e 

modelos a serem seguidos pelas mulheres, sob o risco de serem condenadas pela moral cristã 

desses observadores estrangeiros. As mulheres obedientes eram elogiadas, já às 

“desobedientes” e “transgressoras” restavam duras críticas, ainda mais por que não deveriam 

ser personagens públicas. Seu lugar era a alcova, o espaço onde deveriam reinar era o lar. 

Educar-se nos moldes europeus, transformando-se um “modelo de boa esposa, rainha do lar e 

anjo tutelar” (Cf. ISMÉRIO, 1995), participar das celebrações diurnas da igreja e manter o 

comedimento diante dos homens era o recomendado. 

Na contramão dos relatos produzidos pelos cronistas, devemos reconsiderar o 

cotidiano difícil do interior do Brasil e que contribuiu para o aparecimento de organizações 

sociais distintas das que estes estrangeiros estavam acostumados a observar. Por esta razão se 

faz necessário manipular as informações aí contidas com cuidado, pelo fato dos viajantes não 
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terem se “atinado” para a importante “labuta cotidiana dessas mulheres que viviam de seu 

próprio trabalho, muitas vezes junto com seus maridos, mas também sozinhas ou com seus 

filhos” (PARENTE, 2005, p. 21). 

Na ocasião de sua passagem pela cidade de Goiás e Santa Luzia, Saint-Hilaire 

descreveu serem as mulheres desses lugares espécies de sombras silenciosas, que encobertas 

em panos pouco se deixavam perceber. Além de serem figuras “dignas de desconfianças 

quanto ao seu caráter”, pelo fato de não receberem a educação necessária e não saberem se 

relacionar, ou se sociabilizar, enclausuradas no âmbito do privado: 

 
Terminada a cavalhada, todos se retiraram e as senhoras voltaram para suas casas. A não ser 
em ocasiões extraordinárias, as mulheres do interior do Brasil não saem provavelmente à rua 
senão para ir à igreja. Como em Minas, as senhoras do lugar caminhavam o mais lentamente 
possível, envoltas em longas capas de lã, a cabeça coberta com um chápeu de feltro, sempre 
em fila indiana, jamais aos pares, eretas como estacas, mal erguendo os pés do chão, sem 
olharem para lado nenhum, quando muito respondendo com um leve aceno de cabeça aos 
cumprimentos que lhes faziam. Os olhos negros e brilhantes das mulheres em Goiás traem as 
paixões que as dominam, mas seus traços não tem nenhuma delicadeza, seus gestos são 
desgraciosos e sua voz não tem doçura. Como não receberam educação, sua conversa é 
inteiramente desprovida de encanto. São inibidas e estúpidas, e se acham praticamente 
reduzidas ao papel de fêmeas para os homens (1819). (SAINT-HILAIRE, 1975, p.24- 54). 

 
Durante suas estadias na Capitania de Goiás, Auguste Saint-Hilaire, Johann Emmanuel 

Pohl e Francis Castelnau observaram que as mulheres goianas eram de um acanhamento e 

recato incomum, além de que, em muitos aposentos quando da chegada de algum estranho, a 

família [os homens] escondia “instintivamente suas mulheres, as quais só podiam ser vistas 

nas procissões, ou então nas igrejas em dias de festa” (CASTELBAU, 2000, p. 138). 

Encontravam uma forma de escondê-las para evitar qualquer relacionamento com 

figuras masculinas que não fossem aquelas que estavam acostumadas evitando, talvez, que 

estas mulheres escapassem ao seu controle. Nesse sentido, as “mulheres públicas”50 foram 

duramente criticadas pelos cronistas sendo caracterizadas como “seres libertinos” que 

mereciam uma censura maior dos órgãos de moralização criados pela sociedade [Igreja, 

Estado e Escola], visão esta merecedora de maiores debates pelo fato desses registros estarem 

limitados ao circulo social freqüentado por estes viajantes e também na forma como se 

                                                           
50 Cf. PERROT, Michelle. Mulheres Púbicas. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. Neste trabalho a 
historiadora ilustrou a imagem atribuída corriqueiramente aos homens públicos, dos quais se espera “encarnar a 
honra e a virtude” (p. 7) e das mulheres públicas que encarnam representativamente “a vergonha, a parte 
escondida, dissimulada, noturna, um vil objeto, território de passagem, apropriado, sem individualidade própria” 
(p. 7). Na contramão dessa imagem problemática da feminilidade – resultado da violência simbólica – Perrot 
(1998) disse existirem muitos meios, “diretos ou não de ser uma mulher pública, com a condição de dar a essa 
expressão certa extensão. Ser reconhecida como tal revela-se mais difícil e sempre suspeito. Certos limites se 
deslocam mais do que outros. Certas zonas resistem mais do que outras. Ao longo dessas fronteiras móveis, as 
relações entre os homens e as mulheres modificam-se, como as figuras de um interminável balé” (p. 11).   
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constituiu o núcleo urbano vilaboense. Espaço composto por uma “população flutuante e de 

extrema mobilidade” (BITTAR, 2002, p. 62), atestado por fatores circunstanciais, como “as 

entradas para o sertão, as viagens para as minas, o recrutamento militar, o exercício dos 

cargos municipais que exigem viagens demoradas, e as atividades de tropeiros e mascates” (p. 

62), permitiu às mulheres goianas uma maior participação na vida pública local. 

Maria José Goulart Bittar (2002) em sua investigação demonstrou como o 

esgotamento das minas de ouro de aluvião, a localização distante dos grandes centros 

metropolitanos e a ausência de líderes religiosos51 - Igreja Católica – (Cf. SILVA, 2001), 

permitiram o estabelecimento de regras, criando hábitos e costumes próprios para Goiás, 

caracterizados pela mancebia e resultando no “casamento por juras” (2002, p. 63) sem 

“oficialização da Igreja” (FIGUEIREDO, 2011, p. 165)52. Somada a esta situação, havia ainda 

muitas mulheres abandonadas por seus esposos53 o que forçava o aparecimento, guardadas as 

devidas proporções, de uma sociedade de certo modo feminizada, marcada pelo surgimento 

de lideranças familiares femininas e que fazia brotar em Goiás um regime familiar pautado na 

figura da matriarca, conforme ilustrou documento da Provedoria em meados do século XIX: 

 
Declaro que na ocasião que o dito meu marido voltou me deixou peijada, e dahi a temos dei 
a lux huma menina, que se baptizou com o nome de Constancia Fidelissima da Rocha, a qual 
criei,até a idade de nove annos, pouco mais, ou menos em minha Caza com o trabalho de 
minhas maons, por não me ter deixado o dito meu marido couza alguma de que podesse 
valer.54 

 
Em razão do abandono marital, ou na insegurança do relacionamento, a senhora Maria 

Severina do Espírito Santo optou, mesmo grávida, por permanecer na companhia dos pais. 

Seu exemplo é um entre muitos que provocaram o desenvolvimento da feminização de 

                                                           
51 Cf. SILVA, Mônica Martins da. A festa do divino: romanização, patrimônio e tradição em Pirenópolis (1890-
1988). Goiânia: 2001. Neste trabalho de investigação a historiadora apresenta as dificuldades de estabelecimento 
encontradas pela igreja em Goiás no início do século, pelo fato das grandes distâncias, pela ausência de estradas 
de rodagem em alguns lugares e pela falta de religiosos dispostos a viverem nos Sertões Goianos. 
52 Cf. SILVA, Maria da Conceição. Catolicismo e casamento civil em Goiás, 1860-1920. Goiânia: Ed. da UCG, 
2009. É importante elencar que a ausência de oficialização de casamentos em Goiás não se deu pura e 
simplesmente pela inexistência de celebrações matrimoniais – o concubinato. Referimo-nos também ao 
casamento celebrado apenas em cartórios e que não recebia, conforme lembrou Maria da Conceição, o aval da 
Igreja Romanizadora. O casamento feito em cartórios civis não era conforme D. Eduardo “mais que uma 
formalidade prescrita pela Lei, a fim de dar e assegurar os effeitos civis aos esposos e à sua prole” (Apud 
SILVA, 2009, p. 99).   
53 Em função de não haver um controle mais efetivo da Igreja nos sertões goianos era comum aparecerem mães 
solteiras e/ou esposas abandonadas por seus esposos. Vale destacar que a realidade econômica de Goiás forçava 
os esposos saírem em busca de trabalho, deixando para trás mulher e filhos, o que na maioria das vezes resultava 
no não retorno. 
54 Testamento de Maria Severina do Espírito Santo, elaborado em 12 de outubro de 1829. Registro de 
Testamentos da Provedoria, Goyaz, fl. 61v-66. 1828-1841.  In. PEREIRA, Gabriel da Silva. Punição às relações 
de concubinato no sertão dos Guayazes: uma variável entre os grupos subalternos e a nobreza de aluvião 
(1755-1829). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de Goiás, 2012, p. 50. 
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funções, ditas masculinas, no interior da Capitania de Goiás. O fato de se tornar mãe solteira 

proporcionou-lhe adquirir a qualidade de matriarca responsável pela educação e sobrevivência 

de sua filha. O abandono ao qual se viu relegada lhe forçou assumir um papel de liderança, 

legitimado pela sua obrigação maternal e pela ausência do esposo. 

O censo demográfico produzido por Johann Emmanuel Pohl55 permitiu verificar com 

facilidade a elevada população feminina em Goiás no século XIX, o que corroborou a 

hipótese da rápida inserção da mulher em espaços e funções masculinizadas, assemelhando 

Goiás às cidades mineiras nas quais a “atuação feminina era marcante na chefia de 

domicílios” (FIGUEIREDO, 2011, p. 178). Dados que confirmam as reflexões de Maria José 

Bittar (2002) e Gláucia Péclat (2003) quando destacaram a figura da matriarca, em função da 

ausência masculina e/ou do abandono marital, o que teria influenciado às futuras gerações 

permitindo o aparecimento de lideranças femininas. 

Os indícios apresentados denunciaram a existência de mulheres que criaram no 

decorrer de suas trajetórias táticas (Cf. SOIHET, 2006) para contornar as dificuldades 

cotidianas nos sertões de Goiás. Ainda que tenhamos dado visibilidade a uma pequena parte 

de fontes que denunciam a presença feminina nestes sertões – conforme mostraram Sávia 

Barros Diniz (2013)56 e Tatiana Carvalho Motta (2006)57 em dissertações de mestrado – 

sentimos haver uma política da memória responsável por silenciar e apagar estas personagens 

da história de Goiás. Intrigados pela expectativa de descobrir os lugares nos quais 

encontraríamos a mulher goiana/vilaboense (Cf. FIGUEIREDO, 2011) optamos partir da 

negação de sua história e dos silêncios que parecem “ter sido as caracteristicas centrais na 

vida dessas mulheres” (2011, p. 142), conforme explicou Luciano Figueiredo: 

 
Estiveram nas Minas excluídas de qualquer exercício de função política nas câmaras 
municipais, na administração colonial que lhes garantissem reconhecimento social. Os 
papéis sexuais na colônia reproduziam o que se conhecia na metrópole. [...] Apareciam, sim, 
ocupadas na panificação, tecelagem e alfaiataria, dividindo com os homens essas funções, 
cabendo-lhes alguma exclusividade quando eram costureiras, doceiras, fiandeiras e 
rendeiras. Ainda como cozinheiras, lavadeiras ou criadas reproduziam no Brasil os papéis 
que tradicionalmente lhes eram reservados. (2001, p. 142-143). 

                                                           
55 Cf. POHL, Johann Emmanuel. Viagem no interior do Brasil. Tradução de Milton Amado e Eugênio Amado. 
Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. Da Universidade de São Paulo, 1976, p. 141. Na tabela apresentada 
pelo cronista verificamos no inicio do século XIX um elevado número de mulheres e um reduzido número de 
casamentos denunciando desde já a prática do concubinato, o desenvolvimento de uma sociedade matriarcal e a 
autonomia feminina, como sugeriram Maria José Bittar (2002); Temis Gomes Parente (2005) e Tatiana Motta 
(2006) em seus trabalhos.   
56 Cf. DINIZ, Sávia Barros. Mulheres na imprensa: representações femininas no Correio Oficial, Cidade de 
Goiás (1930-1936). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de Goiás, 2013.  
57 Cf. MOTTA, Tatiana Carvalho. Entre o atlântico e o sertão: mulheres e vida urbana na capitania de Goiás. 
Dissertação (Mestrado em História), Universidade de Brasília, 2006. 
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A partir dessa subalternização percebida na distribuição de funções laborais (Cf. 

SCOTT, 1991), dos silêncios e das ausências, principalmente as que se referem ao “silêncio 

acadêmico” quanto a produção da história das mulheres brasileiras, que até meados de 1980 

pouco se interessava por este campo da pesquisa privilegiando outras ramificações da 

historiografia, nos enveredamos pelo passado na expectativa de encontrar indícios de 

mulheres. Personagens que, consoante nossas interpretações, foram significativas para a 

construção da sociedade no interior do Brasil, a exemplo do que destacou Heloísa Capel e 

Jésus Ataídes (1991) quando observaram o despertar simbólico da mulher goiana no século 

XIX: 

 
Mesmo que deficiente, a pouca e limitada instrução dada às mulheres goianas do período, 
foram suficientes para que de forma oportuna algumas delas pudessem destacar como 
elementos que possuíam voz ativa e que buscavam meios de expressão de seus desejos e de 
suas insatisfações (1991, p. 40). 

 
Trabalhos do gênero nos trouxeram as bases para entedermos a “prematura libertação” 

das mulheres goianas que, mesmo sendo alvo de preconceitos e criticas moralizadoras, 

acessaram ambientes pouco comuns, frequentando lugares vistos como inadequados à sua 

condição de mulheres e participando de festejos em horários proibidos, conforme 

testemunhou Anna Joaquina da Silva Marques em seu Memorial de Lembranças,58 ratificando 

o “desapreso” feminino para com as recomendações das lideranças religiosas diocesanas. 

Anna Joaquina registrou em seu diário, na ocasião das celebrações da Semana Santa, terem 

sido as mulheres proibidas pelo Padre Confúcio, pároco diocesano, de participarem das 

celebrações e procissões noturnas. Todavia, em 25 de março de 1910, escreveu que: “As 3 

horas da tarde Teve a Via Sacra depois o canto do Perdão das meninas das escolas de Nhola e 

Lili, a noite Teve a prosição do enterro a veronica foi a Celina filha do S.r M.el dos Reis e 

Magdalena Sinhá do F.m veio benzer a nossa caza” (2006, p. 294). Seu testemunho confirmou 

o não cumprimento por parte das mulheres das determinações da Igreja. Através das 

memórias de Anna percebemos o caráter “autônomo” das mulheres integrantes da aristocracia 

local na cidade, em meados do século XX. Esta informação, embora pareça de pouco valor, 

em muito nos ajudou a alicerçar nossa concepção de que às mulheres goianas pertencentes à 

aristocracia tenham sido garantidos, logo cedo, meios para que ocupassem posições públicas 

                                                           
58 IPEH-BC. Memorial de Anna Joaquina da Silva Marques. Cidade de Goiás. 1880-1930. Manuscrito 
pertencente à ‘Coleção da Cúria da Arquidiocese da Goiânia’, sob a guarda do IPEHBC. Goiânia – GO. 
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sem, todavia, recaírem em caracterizações preconceituosas, facultando tornar-se “guardiãs de 

tradições/memórias59” e ampliar seus horizontes. 

Na obra intitulada Do outro lado desconhecido da América do Sul, o viajante 

florentino naturalizado inglês, Arnold Henry Savage Landor (1913)60, deixou na ocasião de 

sua rápida permanência nos sertões de Goiás alguns registros importantes e curiosos sobre as 

mulheres, os costumes e o cotidiano vilaboense no início do século XX: 

 
Quatorze dias longos e tediosos decorreram em Goiás. Ninguém pode ser induzido a entrar. 
Em desespero mandei um despacho ao Ministro da Agricultura, pedindo o empréstimo de pelo 
menos quatro soldados, que naturalmente paguei do meu próprio bolso, como eu tinha 
devidamente explicado ao Presidente, que apoiou o meu pedido. Para minha tristeza, recebi 
uma resposta do Ministro da Guerra dizendo que, naquele momento, o Governo não poderia 
dispor de quatro soldados. Deve ser dito que, embora os homens de Goiás não tenham 
brilhado por sua bravura, o mesmo não aconteceu com as mulheres, muitas das quais 
oferecidas, se necessário, para acompanhar a expedição e fazer, é claro, o trabalho dos 
homens. Eu acredito que elas queriam dizer isso. Eu tenho, na verdade, o maior respeito e 
admiração pelo nobre auto-sacrifício das mulheres de Goiás. Mãe e esposa dedicada, para os 
homens que não mereciam a sua devoção, já que quase todos tinham concubinas, gentis, 
humildes, atenciosas, simples e trabalhadoras, que faziam todo o trabalho em casa. Elas foram 
um grande contraste com a preguiçosa, presunçosa, vaidosa parcela masculina da população. 
Certamente, em uma população de 10.000 pessoas, eu conheci dois ou três homens que 
mereciam respeito, mas eles eram a exceção. Se os homens eram tão tímidos, isto não era 
totalmente sua culpa, não haveria meios para ajudá-los. Olhar para eles era o suficiente para 
ver que não se poderia esperar deles grandes feitos de bravura. Eles eram subdesenvolvidos, 
exaustos, devorados pela mais terrível denúncia do sangue. A vida em que eles simplesmente 
vegetavam ficava sem qualquer estímulo mental. Muitos sofriam de bócio, outros tinham 
caixas que estavam lamentáveis de observar, tão subdesenvolvidos eram eles, todos 
continuamente se queixavam, cada vez que você falava com eles, de dor de cabeça, dor de 
dente, dor nas costas, ou alguma outra dor. Eles estavam sempre insatisfeitos com a vida e 
com o mundo em geral, e não tinham energia para tentar melhorar sua condição. Eles eram 
extremamente educados, eles tinham um código convencional de boas maneiras, para a qual, 
aderiram fielmente, mas isso era tudo. (p. 127-128, tradução nossa, grifos nossos). 

 

                                                           
59 Embora Rose-Marie Lagrave (1991) destaque ser esta emancipação um movimento tutelado, devemos 
considerar que em Goiás a instrução de mulheres lhes permitiu ocupar posições que as garantiram 
representatividade sem, todavia, banalizar sua imagem recaindo nas imagens estereotipadas de feminilidades. 
Conforme Lagrave (1991), em Goiás as mulheres também se utilizaram da divisão sexual e fabricaram a arte de 
tirar proveito desta distinção inserindo-se na história e permitindo o questionamento dos espaços em branco.     
60 Arnold Henry Savage Landor (1865-1924) foi um pintor Inglês, explorador, escritor e antropólogo, nascido 
em Florença. Landor era filho de Charles Savage Landor e Esmeralda Armida Piselli. Viveu toda sua infância 
em Florença, onde estudou no Liceu Dante e no Instituto Technico. Logo cedo deu demonstrações de uma 
precocidade artística, vindo a estudar com Harry Thaddeus Jones, um pintor de retratos irlandês. Antes de 
completar os dezesseis anos teve a oportunidade de se mudar para Paris, onde estudou no ateliê dirigido por 
Julian Boulanger e Jules Lefebvre, seu talento surpreendeu os professores. Em 1897, ele partiu em suas viagens 
para explorar o Tibet. Em 1901, ele viajou para a Índia a partir da Rússia, montado em um cavalo e, no mesmo 
ano publicou seu relato da viagem no livro Por terras Cobiçadas (1902). Em 1911 e 1912, ele foi para o Mato 
Grosso na América Central. Em seu retorno à Europa, durante suas palestras, ele relatou várias histórias curiosas, 
viagens em canoas nas corredeiras que levam ao rio Amazonas, e muitas outras andanças arriscadas. Suas 
palestras foram solicitadas não só como entretenimento para a sociedade mundana, mas também pelos 
estudiosos. Em 1913, Landor publicou Outro lado desconhecido da América do Sul. 
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Em suas descrições, Landor (1913) destacou a disposição feminina para o trabalho 

braçal e masculino: “oferecidas, se necessário, para acompanhar a expedição e fazer, é claro, 

o trabalho dos homens”. Afirmação que corroborou as análises propostas por Maria do 

Espírito Santo Rosa Cavalcante e Clerismar Aparecido Longo (2011) na ocasião de pesquisas 

sobre mulheres administradoras de fazendas de criar gado em Goiás no século XIX e que 

explicitou em Goiás a “experiência de mulheres em um espaço de poder masculino” (2011, p. 

50), (re) significando desta forma o que os estudos anteriormente mencionados tentaram 

enunciar quando registraram: 

 
Os desafios impostos pelo isolamento e o vazio do poder público não esgotam as 
possibilidades de algumas mulheres construírem suas experiências, não apenas como co-
adjuvantes deste processo de ocupação econômica, com base na pecuária, mas, como 
administradoras e detentoras de um saber que as qualificam como protagonistas. 
(CAVALCANTE; LONGO, 2011, p. 48).  

 
Dentre tantas comprovações, o naturalista inglês, ao mesmo tempo em que criticou 

duramente o “subdesenvolvimento” masculino denunciando a miscigenação e o excesso de 

doenças que acometiam exclusivamente o gênero masculino, elogiou as mulheres vilaboenses, 

descrevendo seu “auto-sacrifício” em razão do abandono marital, transformando-se no 

“grande contraste com a preguiçosa, presunçosa, vaidosa parcela masculina da população”. 

Indício importante para os debates propostos e que somados a pesquisas como as de Maria do 

Espírito Santo Cavalcante e Clerismar Longo (2011) apresentaram a emergência em se 

escrever a história local, ligando o cotidiano aparentemente pacato de uma cidade às 

transformações nacionais. 

Savage Landor (1913) nos proporcionou através de suas lembranças a apropriação de 

indícios que nos ajudaram a reforçar as afirmações de Maria José Bittar (2002) e Temis 

Parente (2005) quando – na ocasião de suas inquietações acerca da presença de silêncios que 

encobriam as mulheres em brumas – revelaram por meio de investigações, sinais que 

desapontavam as imagens criadas sobre a figura feminina, majoritariamente reproduzida ao 

longo da história como submissa, obediente e inferior. 

O horizonte de expectativas inaugurado pelos seus registros nos auxiliou a projetar 

uma história das mulheres marcada, não pela subalternização, mas pelo silêncio e pelo 

esquecimento dessas personagens atuantes e em muitos momentos preparadas para assumir 

funções masculinas. O cotidiano singular confundido com o meio rural fazia da família uma 

empresa onde os respectivos “papéis dos pais e filhos, dos jovens e velhos, dos homens e 

mulheres eram rigorosamente estabelecidos numa complementaridade” (PARENTE, 2005, p. 
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26). Caso a figura masculina estivesse ausente, era exigido das mulheres que acolhessem a 

posição de sustentáculos da família, tornando-se peças fundamentais para a manutenção da 

mesma e de suas tradições, incorporando responsabilidades e guardando a memória de 

costumes e hábitos locais. 

 

 

1.2.2 – Em tempos de mudança fabrica-se um vazio: Cidade de Goiás 

 

Em seus percalços pelo continente americano, Arnold Henry Savage Landor construiu 

durante sua “temporada longa e tediosa” (1913, p. 103) na cidade de Goiás um cenário 

vilaboense demarcado pela rusticidade e pelo “fastio cotidiano” de um núcleo urbano 

interiorano cujo ambiente social e cultural se deixava confundir pela fusão dos cenários 

urbanos e rurais desenvolvendo no interior deste lugar “uma mistura divertida de simplicidade 

e superstição” (p. 127). 

A cidade de Goiás é descortinada em suas palavras como sendo um lugarejo distante, 

mas não isolado, de grandes centros metropolitanos, marcada pela predominância de um 

cenário agrário (Cf. MAIA, 2009), onde a Igreja mantinha o controle dos hábitos e dos 

costumes populares (Cf. SILVA, 2001). Em suas descrições, visualizamos uma cidade cujo 

cotidiano é marcado na maioria das vezes por manifestações cívicas e celebrações religiosas, 

não rompendo desta forma com a regra de outras cidades do interior brasileiro (Cf. BRITTO, 

2008; 2011). Ainda assim vale destacar que no final dos anos 1920, “Goiás não estava isolado 

dos acontecimentos nacionais e internacionais, valores, instituições e representação política 

passavam por um período de embate e efervescência” (KOFES, 2001, p. 120). Embora sua 

descrição sugira uma cidade pouco movimentada, identificamos na narrativa o registro de 

movimentações populares contrárias às atitudes e decisões da Igreja – embora sem muito 

efeito – e que divulgavam idéias bastante avançadas para a época, conforme destacado pelo 

cronista: 

 
Uma das coisas que mais me impressionou em Goiás foi à incongruência das pessoas. Com a 
pouca literatura que encontraram ao seu caminho até agora no interior, a maioria dos homens 
professava idéias religiosas e sociais avançadas, a pretexto de construir o ateísmo de uma 
forma majoritariamente muito aguda. "Abaixo com a fé: abaixo com a religião: abaixo com 
os sacerdotes!" eram os seus gritos. Ainda, para minha surpresa, eu estava lá na semana de 
Páscoa, quando uma noite, houve uma procissão pela cidade. O que eu vi? Todos esses ateus 
ferozes, cabeças penitentes inclinando-se para baixo, carregando velas acesas e imagens de 
madeira do nosso Salvador crucificado e Nossa Senhora! (LANDOR, 1913, p. 123). 
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O fato de Landor ter registrado estes acontecimentos singulares da cidade em meados 

do século XX nos permitiu deduzir o não isolamento da cidade de Goiás em relação aos 

centros difusores de idéias. Denota, porém, uma dificuldade de veiculação da informação, em 

razão da ausência de vias de comunicação que permitissem o alcance das novidades de uma 

forma mais rápida e popularizada. Mesmo estando distante desses centros e estas distâncias 

serem aumentadas graças à ausência de estradas de rodagem que atravessassem os grandes 

vazios demográficos tínhamos, conforme destacado por Suely Kofes (2001), um cenário 

complexo pelo fato de chegar: 

 
A Goiás mudanças de comportamento e costumes, inclusive o sufragismo e outros ideários 
feministas e novas formas literárias. Tudo isto em meio às movimentações sociais e políticas, 
a exemplo do Movimento sociorreligioso em torno de Santa Dica e das articulações da 
Revolução de 30 (nos anos 27 e 28, Mario Caiado já falava em “povo” contra a elite) (2001, 
p. 111). 

 
Os apontamentos de Landor (1913), somados às contribuições de Suely Kofes (2001), 

nos ajudaram a aproximar os “ateístas” e manifestantes vilaboenses aos movimentos sociais 

que pipocaram pelo Brasil em fins do século XIX e início do XX – República Velha – a 

exemplo do movimento popular e messiânico de Canudos no interior da Bahia em 1896, o 

conflito armado de Contestado em 1912 no sul do país e o já referido movimento messiânico 

nas proximidades de Pirenópolis na década de 1920, liderado por Benedita Cipriano Gomes, 

chamada por seus seguidores de “Santa Dica”61. Savage Landor (1913) nos mostrou uma 

cidade que, embora parecesse “perdida no tempo”, mantinha-se ligada às mudanças periódicas 

e tentava à sua maneira acompanhar a dinâmica de transformações experimentadas em âmbito 

nacional, como nos demonstraram pesquisas que se debruçaram pela história do estado de 

Goiás no início do século passado62.  

As expectativas inauguradas pelo trabalho de Barsanufo Gomides Borges (2000), 

denominado Goiás nos quadros da economia nacional (1930-1960), representaram esse 

contexto de mudanças presentes na cidade e estado de Goiás, o que confirmou aquilo que 

Landor (1913) havia dito em seus itinerários quando destacou em alguns momentos o 

cotidiano pacato e interiorano. Em outros, descreveu os relacionamentos com as mudanças 

                                                           
61Conforme Jaime Câmara, Benedita Cipriano, ou “Santa” Dica, “como ficou conhecida, ganhou notoriedade por 
seus supostos milagres. Dominou milhares de sertanejos que a procuravam, paralíticos, enfermos de toda ordem, 
em busca de cura. Moça simples, de uma hora para outra, transformou-se em santa e taumaturga, heroína e líder 
de uma multidão de párias sofridos e ignorantes” (1974, p. 155). 
62 Cf. BORGES, Basanufo Gomide. Goiás nos quadros da economia nacional: 1930 – 1960. Goiânia: Ed. da 
UFG, 2000; FERREIRA, Gracy Tadeu da Silva. O coronelismo no Estado de Goiás (1889-1930): as construções 
feitas do fenômeno pela história e literatura. In: CHAUL, Nasr Fayad (Org.). Coronelismo em Goiás: estudos de 
casos e famílias. Goiânia: Ed. Kelps, 1998. 
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sociais em desenvolvimento pelo Brasil, a exemplo da ocupação de regiões inabitadas do país, 

da Revolução de 1930, da Marcha para o Oeste e a construção da Colônia Agrícola Nacional 

de Goiás na década de 1940, do feminismo, do transporte rodoviário e aeroviário e da 

produção agropecuária no despontar da década de 1960. 

Em sua investigação, alicerçada sobre a égide da história econômica, Barsanufo 

Borges (2000) relacionou as mudanças sociais de Goiás ao que vinha acontecendo no Brasil, 

partindo da premissa do “avanço da fronteira econômica do Sudeste, num período em que se 

consubstanciava um processo de rupturas econômicas e políticas no país” (2000, p. 7). Para 

Barsanufo, a estrada de ferro teve importante função no processo de modernização do estado 

de Goiás, mesmo tendo sido sua implantação “morosa e o prolongamento dos trilhos 

desenvolverem-se de forma irregular com os trabalhos interrompidos a cada ano” (p. 37). 

Fator que permitiu, ainda de forma lenta, o “despertar de Goiás do isolamento em que se 

encontrava há séculos” e proporcionou sua “inserção na economia regional na dinâmica 

capitalista” (p. 35-36). 

Por meio de seus itinerários, visualizamos o desenvolvimento em Goiás de uma 

economia alicerçada em estruturas agrárias e fundiárias tradicionais, mantendo por muitos 

anos, ao longo do século XX, antigas “relações sociais de produção no campo” (2000, p. 125) 

em cujos bastidores a figura do oligarca aparecia sempre vitoriosa. Verificamos as relações 

com a política nacional nos momentos em que mencionou os conflitos sociais no campo, 

dentre os quais se destacou em Goiás os conflitos ocasionados pela atuação de Santa Dica nas 

proximidades de Pirenópolis, a disputa partidária estabelecida na cidade de Goiás durante os 

anos 1930 - em função da vontade de transferência da capital para as proximidades de 

Campinas - e os conflitos de Trombas e Formoso. 

Após a crise do capitalismo em 1929, o Brasil e Goiás caminharam ao encontro de 

mudanças políticas garantidas pela Revolução de 1930, que foram seguidas pela ascensão de 

Getúlio Vargas à Presidência da República e pela nomeação para o cargo de intendente do 

Estado de Goiás do médico Pedro Ludovico Teixeira, o que garantiu a “substituição das 

antigas oligarquias por novas” (Cf. SILVA, 2001). Nesse contexto de mudanças, em Goiás foi 

organizada pelo intendente da ocasião a proposta de modernização do Estado principiada pela 

mudança da capital para outra região criando, a partir deste movimento, o enigma da 

modernidade (Cf. PEREIRA, 2002; CARVALHO, 2002). Ideário eternizado na história 

regional pela construção de Goiânia – acontecimento emblemático na história do Estado – e 
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pela fabricação do estigma de atraso atribuído à cidade de Goiás que, na condição de “centro 

do poder da oligarquia derrotada pela ‘Revolução’” (CAMPOS, 2002, p. 174), era: 

 
Para os outubristas expressão do atraso e do isolamento do Estado. Assim, o grande 
argumento a favor da mudança foi negar condições à cidade de ser capital, e a base da crítica 
foi dada pelo que se chamou de argumento sanitário, com o apoio no Regulamento da Saúde 
Pública do estado (CAMPOS, 2002, p. 174).  

 
Desqualificada a “decadente cidade de Goiás” (Cf. CAMPOS, 2002) e iniciada as 

obras da “progressista Goiânia” (Cf. CAMPOS, 2002), a população vilaboense logo se rendeu 

ao signo arbitrariamente manipulado de modernidade, “numa época de transição onde os 

valores estavam ainda mal riscados no desenho das posições” (DAHER, 1984, p. 46). Iludidos 

pela “argumentação assaz utilizada por Pedro Ludovico” (CAMPOS, 2002, p. 176) 

contribuíram para o esvaziamento de Goiás, relegando-a ao esquecimento e fabricando ao 

longo do registro histórico os vazios historiográficos, conforme trouxe a lume Cristina Helou 

Gomide (2005) quando sugeriu ser a história de Goiás dividida em “dois marcos importantes: 

o primeiro e o segundo vazios” (p. 101). O primeiro correspondia ao período do fim do ciclo 

do ouro, no século XIX, que provocou a diminuição do fluxo de pessoas no espaço “urbano 

da então Vila Boa, acarretando a construção da imagem de decadência econômica e social 

vividas na época e, conseqüentemente, o desenvolvimento de formas próprias de 

movimentação urbana” (p. 101), mesclando hábitos rurais e urbanos. Enquanto que o segundo 

vazio da cidade de Goiás: 

 
Materializou-se com a transferência da capital goiana, gerando um ambiente de angústia que 
só se modificou com o fim do Estado Novo, em que as esperanças puderam então se renovar. 
As tendências políticas pós-1945 e a reabertura do mercado nacional (como também as 
novas perspectivas de restabelecer uma ordem menos centralizadora de poder) marcaram o 
período até a década de 1950, com o fim da ditadura Vargas, e os anseios e 
descontentamentos da comunidade na antiga capital passaram a ser demonstrados na 
imprensa local. (2005, p. 101-102). 

 
Despojada de seu tradicional legado político, em Goiás só ficaram, conforme relatos 

de Nice Monteiro Daher, as “queridas Irmãs Dominicanas e nossos lindos santos de Veiga 

Valle” (2000, p. 79), o que contribuiu para a intensificação do “dia-a-dia pacato da antiga Vila 

Boa em relação aos maiores centros urbanos brasileiros” (GOMIDE, 2005, p. 103). 

Lançada em um destino incerto, Goiás não sabia bem se estava viva com a alma 

“entorpecida na realidade [à] mercê de uma politicagem cansativa, adubada com o sangue 

daqueles corações tão chamados de ‘antimudancistas’, que somente lutavam para dar 

garantias à sobrevivência da cidade” (DAHER, 2000, p. 79). Goiás viu passar os anos 1930 e 
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1940, conforme nos contou Nice Monteiro Daher em suas “veredas emotivas” (2000, p. 79), 

marcados pelo cotidiano particular de uma cidade de interior cujo cenário era constituído pelo 

badalar de sinos, pelas celebrações religiosas – ocasião de encontros e reencontros – pelas 

brincadeiras de crianças em ruas e becos, pelas idas e vindas aos rios próximos do centro 

urbano. 

Goiás nas mencionadas décadas apareceu nas palavras de Nice como uma cidade-

veraneio, uma “colônia de férias” para os filhos e netos de seus antigos moradores e que agora 

viviam na moderna Goiânia. Todavia, a sensação de vazio, “o mito da cidade degradada e os 

resultados desse discurso” (GOMIDE, 2005, p. 102), começaram a ser questionados pela 

população residente em Goiás, em razão da cidade começar a respirar os ares das mudanças 

proporcionadas pelos novos governos. 

Nice Daher representou em seus Velhos portais o caráter metamorfoseador da década 

de 1950 para Goiás em razão de começar a “receber um tímido turismo, sem auxilio do 

Governo sem outra vibração de progresso senão a de sua beleza natural e a beleza de sua 

História” (2000, p. 81):  

 
Apareceu então a primeira manifestação que fez o seu destino sentir os dias: a vinda inicial 
do SPHAN. Começou seu bem vindo trabalho com um tombamento aqui outro ali, na 
reforma dos prédios tradicionais que ameaçavam cair. Assim caminhávamos estranhamente 
desiludidos, distantes da realidade. O relógio do tempo continuava trabalhando lento na 
marcação cansada dos dias. Mas chegou 1960. O Governo Mauro Borges Teixeira. Ele 
vivera algum tempo em Goiás na sua adolescência, na tumultuada época revolucionária. 
Estudara no histórico Liceu. Molhara suas esperanças nas águas dos nossos rios. Amava a 
cidade. Quando voltou ao estado como Governador, trazia sua linda esposa – Lourdes 
Estivalete. Inteligente, vibrante de mocidade, pensamento lavado na história de sua terra, o 
Rio Grande do Sul. Seu coração não trazia sombras de ressentimentos, ela só guardava a 
figuração de Érico Veríssimo, as Missões dos Jesuítas, as lutas das gerações choradas de paz. 
O governador Mauro Borges sabia que ela gostaria da cidade de Goiás. Levou-a para 
conhecê-la e ela apaixonou-se pela velha terra. Com sua mocidade enfeitada pelo “tempo e o 
vento”, trêmula pelos anseios de justiça. Graças a este elixir de ternura, Vila Boa começou a 
reviver. Com a reforma do Palácio Conde dos Arcos, com o decreto da vinda por uns dias a 
Goiás as recordações da Capital. Cumprido estes melhoramentos, dentro dos anos, os 
homens acordaram os sentimentos adormentados (DAHER, 2000, p. 81). 

 
Nice Monteiro Daher contou-nos de forma romanceada as primeiras tentativas de 

transformação da cidade de Goiás em um ponto turístico para o Estado de Goiás, 

concretizando as exigências dos moradores da cidade que viam em seu patrimônio cultural e 

no sentimento de pertencimento ao espaço urbano o renascer da vida urbana de Goiás (Cf. 

GOMIDE, 2005) e a (re) invenção de suas tradições (Cf. BRITTO, 2008). 

A cidade alcançara os anos de intensificação das mudanças, inauguradas pelas 

transformações sociais no início do século XX. Todavia, os trinta anos que seguiram a 
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transferência da capital para Goiânia haviam cavado um enorme vazio na história da cidade 

que agora, questionado pela população local, permitia à história rever a historiografia e 

identificar os vazios e espaços não narrados lançando horizontes de expectativas para contar. 

Como o fez Nice ao narrar o cotidiano vilaboense, atribuindo voz aos personagens esquecidos 

e desvelando outros na intenção de construir pontes entre a história local, regional e nacional. 

Nesse contexto, nos enveredaremos pela história de vida de duas mulheres que durante 

suas trajetórias ocuparam papéis fundamentais na sociedade local e “num esforço conjunto 

com homens, também foram responsáveis pela construção da história contemporânea da 

cidade de Goiás” (Cf. BITTAR, 2002). Reforçam, assim, as características expostas das 

mulheres goianas ao longo dos séculos e sugerem o perfil emancipado das duas personagens 

elegidas pela pesquisa como sendo o fruto de um habitus historicamente preservado e (re) 

produzido em função da singular condição da cidade de Goiás. 

 

 

1.3 - Duas mulheres em Goiás nos anos 1960: o entrecruzar de trajetórias 
 

Foi pensando no caráter autônomo das mulheres goianas, em particular as vilaboenses, 

que nos debruçamos sobre os trabalhos de Maria José Goulart Bittar (2002), Temis Gomes 

Parente (2005), Maria de Espírito Santo Rosa Cavalcante (2011) e Suely Kofes (2001). As 

pesquisadoras partiram da premissa do esquecimento para questionar períodos da história, 

identificar espaços em branco, ampliar os horizontes da narrativa histórica. Apropriaram-se de 

sinais e indícios da presença feminina em Goiás ao longo de seus quase três séculos de 

história, para escrever outras versões do passado capazes de reacender as pequenas brasas que 

restaram do calor das refregas e batalhas de memórias (Cf. ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2007) travadas no passado da cidade de Goiás. 

As possibilidades descortinadas pelos trabalhos apontados nos instigaram a entender 

como foram tecidos os silêncios e vazios na história regional, ao ponto de encobrir sob 

nebulosas as trajetórias de Altair Camargo de Passos e Elina Maria da Silva, seu legado, sua 

importância quanto à guarda de tradições/memórias, suas contribuições – agenciamento – 

para a produção de bens simbólicos e (re) significação da cultura local, produzindo a crença 

de Goiás como “berço da identidade e cultura goiana” (Cf. TAMASO, 2007). 

A pesquisa tem como objetivo apresentar através das trajetórias das referidas mulheres 

a relevante participação feminina no interior da sociedade goiana na década de 1960, 

entendendo-as como “guardiãs de tradições/memórias” e “agentes no sistema de produção de 
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bens simbólicos”. Para tal exercício de investigação, nos debruçamos sobre as sugestões de 

Maurice Halbwachs (1925; 2006) no momento em que destacou o importante papel 

desempenhado pelos velhos nas comunidades indígenas, concebendo-os como depositários de 

todo um legado cultural; de Michelle Perrot (1991; 2005) ao caracterizar as mulheres “do 

interior, [como] guardiãs das terras que elas exploram e das tradições” (2005, p. 296); e Pierre 

Bourdieu (2002; 2011) quando identificou os integrantes de um determinado grupo como 

agentes do sistema de produção de bens simbólicos, inseridos em um campo de poder que os 

identifica como “forças que, ao surgir, se opõem e se agregam, conferindo-lhes sua estrutura 

específica em um momento dado do tempo” (2002, p. 9). 

Ao verificarmos as pesquisas feitas no âmbito regional e que seguem as mesmas 

sugestões de Halbwachs, Perrot e Bourdieu, consideramos as abordagens de Izabela Tamaso 

(2007) e Gláucia Péclat (2003) quando visualizaram as mulheres vilaboenses como “guardiãs 

de tradições/memórias” e “agentes no processo de produção e preservação do sistema 

patrimonial de Goiás” (2007, p. 231). Todavia, discordamos da idéia presente nos itinerários 

de Tamaso (2007) quando afirmou serem estas “guardiãs” exclusivamente ou 

predominantemente solteiras, em face de nossas investigadas serem e terem sido casadas, 

conforme exposto pela investigação realizada. 

Tentaremos corroborar as hipóteses referentes à caracterização das mulheres como 

guardiãs de tradições/memórias, seus silêncios e a ausência de trabalhos que privilegiam a 

história de mulheres da/na cidade de Goiás na década de 1960, através da apresentação de 

documentos apropriados pela pesquisa realizada em arquivos públicos e particulares. Após 

análise, tais documentos nos permitiram entender as mulheres, em específico Altair Camargo 

de Passos e Elina Maria da Silva, como guardiães de tradições/memórias e agentes do sistema 

de produção e preservação dos bens simbólicos em Goiás. 

Embora tenhamos nos referido às trajetórias de Altair e Elina, estas são marcadas pelo 

caráter fragmentário das fontes e serão análises breves, pelo fato de nossa intenção em 

reconstruí-las se pautar na busca da feminização dos cenários culturais de Goiás na década de 

1960, cujos atores masculinos insistiram “em proibir sua participação, esquecendo-as ou a 

elas destinando apenas papéis considerados coadjuvantes” (BRITTO, 2011, p. 158). Partindo 

dessas duas experiências, acreditamos ser possível alcançar as mulheres vilaboenses que 

agenciaram a produção cultural local, participaram de forma efetiva no cenário político da 

época e se posicionaram, seja na defesa do filho ou da educação de qualidade, permitindo à 
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operação histórica reconstruir um período da história de Goiás que ainda se encontrava em 

branco. 

Na obra denominada Uma trajetória em narrativas, Suely Kofes (2001) escreveu a 

história contextualizada de Goiás partindo da trajetória de Consuelo Caiado. Seu exame 

metodológico acerca do debate do conceito de trajetória nos permitiu compreender ser 

indispensável ao exercício de reflexão “reconstruir o contexto, a ‘superfície social’ em que 

age o indivíduo, numa pluralidade de campos, a cada instante” (LEVI, 2000, p. 169). Ilustrou 

a trajetória como “o processo de configuração de uma experiência social singular” (KOFES, 

2001, p. 27) que não pode ser compreendida sem uma prévia contextualização, e que é nas 

palavras de Bourdieu: 

 
A condição de qualquer avaliação rigorosa do que podemos chamar de superfície social, 
como descrição rigorosa da personalidade designada pelo nome próprio, isto é, o conjunto 
das posições simultaneamente ocupadas num dado momento por uma individualidade 
biológica socialmente instituída e que age como suporte de um conjunto de atributos e 
atribuições que lhe permitem intervir como agente eficiente em diferentes campos 
(BOURDIEU, 2000, p. 190). 

     
Seria a trajetória uma possibilidade para iluminar as sombras, os longos silêncios, os 

intervalos obscuros da história, “vislumbrando apenas o que seria a verdadeira experiência 

destas vidas no tempo” (KOFES, 2001, p. 22). Por esta razão, observamos o contexto e o 

cenário social e cultural de Goiás que precedeu e sucedeu o período de nascimento e 

amadurecimento das referidas investigadas, em circunstância de suas histórias de vida, uma 

mais fragmentária que a outra, exigirem “um procedimento analítico, que se segue à 

acumulação seqüencial do texto” (ROSENTHAL, 2000, p. 197). Tal estratégia nos permitiu 

entender a dinâmica de uma cidade, a (re) significação cultural, a (re) invenção de tradições, a 

fabricação de crenças e o cotidiano, utilizando-se de fragmentos de vidas para responder 

perguntas como: De que forma se construíram os silêncios que a pesquisa pretende 

esclarecer? Porque as mulheres, mesmo sendo fundamentais para a guarda e reintrodução de 

manifestações culturais seculares no cotidiano vilaboense, foram esquecidas e silenciadas? O 

que incentivou determinados personagens históricos a apagar ou, pelo menos, tentar apagar 

seu passado e negar sua história? De que forma o vazio historiográfico da cidade de Goiás 

contribuiu para a fabricação de tantos silêncios, mesmo ocupando o status de “cidade-berço” 

de tradições, referência intensa nas memórias utilizadas pela pesquisa? Por que razão as 

mulheres ainda são excluídas do registro histórico, mesmo havendo intenso debate quanto à 

necessidade em se narrar e contar os meandros das relações entre os sexos? Na expectativa de 
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responder a essas problematizações se fez necessário enveredar-nos pelo cotidiano de Goiás 

através da história de vida de Altair e Elina, em razão de terem ocupado ao longo de suas 

trajetórias posições que lhes conferiram espaço para disseminar suas ideias e agenciar a 

produção cultural vilaboense. 

 

 

1.3.1 Altair Camargo de Passos (1902-1999): das páginas de jornal para o ambiente 

matrimonial 

 

 
Fig. 1 – Altair Camargo. Década de 1930. Fotografia sem autoria. Arquivo de Elder Camargo 

de Passos. 
 

Altair Camargo nasceu na cidade de Goiás no dia 30 de novembro de 1902. Filha de 

Leonor Iracema Barros Camargo (Dona Siná) e Luiz Marcelino de Camargo Júnior, ambos 

naturais de Goiás, casados em Goiás, então capital do Estado. 
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Filha do meio, Altair compartilhou o espaço familiar com mais quatro irmãos 

apresentados na ordem de nascimento: Tasso Camargo, Edméa Camargo, Stela Camargo e 

Anna Camargo (Neném). Logo cedo, os filhos do casal foram incentivados a estudar, sendo 

Altair matriculada na primeira turma de normalistas do Colégio Sant’Anna na cidade de 

Goiás, formando-se e pronta a ocupar o cargo de professora já aos dezessete anos de idade. 

Seu pai, Luiz Marcelino, era farmacêutico do Hospital de Caridade São Pedro de 

Alcântara, cargo que talvez lhe conferisse status aristocrático no interior da sociedade 

vilaboense assegurando condições para que seus filhos pudessem logo cedo ocupar espaços 

ainda restritos à “fidalguia” local. Exemplo disso foi o incentivo à formação de suas filhas, 

que ocuparam posições de grande relevância social e cultural, confirmando as comprovações 

de Rose-Marie Lagrave (1991) e Guacira Lopes Louro (2011) em suas análises da 

“emancipação sob tutela das mulheres” no inicio do século XX. As pesquisadoras 

compreenderam ser as reais intenções de, só agora, fins do século XIX e início do XX, 

incentivar a educação das jovens mulheres que seria feita “portanto, para além dela, já que sua 

justificativa não se encontrava em seus próprios anseios ou necessidades, mas em sua função 

social de educadora dos filhos, ou na linguagem republicana, na função de formadora dos 

futuros cidadãos (LOURO, 2011, p. 446-447). Hábito já comum à mãe de Altair, Leonor 

Iracema, que carinhosamente era chamada de “Dona Siná” e que representou no interior da 

“família Camargo” o papel da “mãe burguesa” entendida por Maria Ângela D’Incao (2011) 

como a esposa e mãe de família que “deveria vigiar a castidade das filhas, constituir uma 

descendência saudável e cuidar do comportamento da prole” (p. 230), além de incentivar a 

formação intelectual dos filhos, o que logicamente Altair cultivou desde muito jovem. 

Anos após sua formação, Altair ocupou aos vinte anos o cargo de escrituraria dos 

Correios e Telégrafos abrindo, por meio de seu trabalho, espaço para que as mulheres 

vilaboenses ascendessem a profissões remuneradas e públicas, questionando sua 

subalternização e promovendo mudanças na sociedade, mesmo que estas acontecessem de 

forma lenta e gradual. 

Altair utilizou-se da boa formação dispensada pelas religiosas do Colégio Sant’Anna, 

que conforme testificado por Suelena Seabra Guimarães em seu livro de reminiscências era o 

“melhor colégio que tinha na cidade” (2011, p. 15), pelo fato de ser o “ensino daquela época, 

o Normal, principalmente, era como se fosse uma Faculdade hoje. Só que com uma exigência: 

a gente tinha que saber mesmo. Ou sabia ou repetia o ano até aprender” (p. 30). Altair em 

1926, na companhia de Grace Machado, Ofélia Sócrates, Genezy de Castro, Marilda Palínia, 
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Maria Ferreira de Azevedo Perillo, Laíla de Amorim e Oscarlina Alves Pinto fundaram o 

jornal O Lar, suplemento informativo da cidade “formado completamente por senhoras e 

mocinhas que conseguiram impor o talento através de uma postura elegante e sutil, como era 

condizente ainda com os ditames severos da sociedade patriarcal da República Velha” 

(CURADO, 2003, p. 76). Contribuiu, assim, para a criação de modelos de feminilidade 

reforçados na abordagem “histórica e sentimental de crônicas [...] que representavam imagens 

em tom poético como resquícios do Romantismo” (p. 77). 

Conforme apresentado por Bento Curado (2003), o jornal reproduzia ideais e imagens 

que se chocavam com os novos modelos de feminilidade em profusão nas discussões 

feministas e de emancipação da mulher pelo mundo afora (Cf. ERGAS, 1991). Para o 

estudioso, os termos e imagens presentes nas crônicas eram meios para reforçar nas mulheres 

vilaboenses os sentimentos de abnegação e submissão ao esposo, ao pai, aos irmãos, (re) 

significando a subalternização feminina, temática recorrente nas investigações de Joan Scott 

(2008). Bento Curado (2003) nos diz que os termos como “o lar sacrário puríssimo de amor 

sincero, escrínio das feições nobres, mãe de família e mulher cristã que esquece as suas dores 

para mitigar as torturas alheias” (p. 78) permitiam as cronistas desfiar: 

 
Incessantes adjetivos que norteiam um pensamento completamente anacrônico para a mulher 
que, nos grandes centros já lutava pelo direito de voto e por participação nas decisões 
nacionais, a exemplo de Mieta Santiago e mesmo em Goiás nos anos 20, com Almerinda 
Magalhães Arantes e Bendita Chaves Roriz Villa Real, primeiras eleitoras do Estado 
(CURADO, 2003, p. 78). 

 
Embora Bento Curado (2003) problematize o discurso literário feminino em Goiás 

como (re) afirmador das antigas estruturas de dominação masculina sobre a mulher, 

precisamos observar esta atitude escrituraria das mulheres vilaboenses já como algo 

transgressor (Cf. ATAÍDES; CAPEL, 1991). Nesse sentido, compreendia a reprodução de 

poderes femininos no interior das relações de dominação masculina (Cf. BOURDIEU, 1999), 

caso contrário não conseguiríamos explicar o aparecimento de mulheres que desobedeciam, 

mesmo de forma sutil – utilizando de táticas – as ordens ditadas pelo moralismo masculino, 

em razão das historiadoras das mulheres dizerem ser a emancipação feminina dos anos 1960 

algo que já vinha acontecendo a um bom tempo (Cf. SCOTT, 1991). Altair é um caso 

exemplar da “mulher moderna” que emergiu “das lutas anteriores pela emancipação política, 

econômica e sexual” (COTT, 1991, p. 95), mas que manteve o status de “mulher da elite” (Cf. 

HAHNER, 2012) e/ou “mulher burguesa” (Cf. D’INCAO, 2011). Obediente ao status 

derivado de sua família, vivia em “estruturas culturais, sociais e econômicas majoritariamente 



63 

 

criadas por homens e para favorecê-los, já que baseadas em ideias de superioridade masculina 

e de subordinação feminina” (HAHNER, 2012, p. 43) acabavam sendo reproduzidas. Por 

exemplo, a coluna fixa na qual Altair publicava suas crônicas representava a “evocação 

sentimental da paisagem de Goiás, envolvida por um halo de romantismo, evidenciando o tom 

também nostálgico que envolvia o convívio feminino entre os contrafortes da Serra Dourada” 

(CURADO, 2003, p. 80). 

Precisamos reverberar e analisar os “dois lados da moeda”, pois mesmo reproduzindo 

em seus discursos um sentimentalismo falseador da dominação masculina, que a impedia de 

mencionar assuntos e temas polêmicos, o simples fato de uma mulher escrever e publicar em 

plena a década de 1920, em uma cidade cuja sociedade se apoiava em padrões tradicionais, já 

era sinônimo de transgressão (Cf. DINIZ, 2013). Ação que se intensificou com a fundação do 

jornal e, no início da década de 1930, quando Altair adquiriu o direito de votar por meio do 

título de eleitor número 2.312 expedido na cidade de Goiás em 21 de agosto de 1934 e 

assinado por João Baptista, em “acôrdo com o Código Eleitoral da República e em 

cumprimento ao despacho do Presidente do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Estado 

de Goiaz”63. Somando-se a isto, Altair ainda em 1930 se tornou a primeira mulher em Goiás a 

dirigir um automóvel (um Pontiac-1929 de propriedade de seu irmão, Tasso Camargo), fato 

este que contrastava com os costumes da época. Talvez possa parecer um dado insignificante, 

mas achamos interessante mencioná-lo em razão de percebermos a força do moralismo 

conservador que impedia a emancipação feminina em Goiás e que não parece ter mudado 

muito nas décadas que se seguiram em razão de, no início da década de 1960, Suelena Seabra 

Guimarães64 dizer através de suas reminiscências ter se tornado alvo de críticas na cidade de 

Goiás pelo fato de dirigir um “Jeep de guerra” que lhe foi dado de presente pelo seu pai 

Welington Seabra: 

 
Rebeldia. Por falar em rebeldia naquela época era moda e bonito fumar. Então eu comecei a 
fumar escondido. Meu pai descobriu e pediu para eu fumar somente em casa, porque o povo 
tinha a língua grande, não era bonito mulher fumar etc. etc. Ai ficou bom mesmo. Porque eu 
já fumava escondido dele, passei então a fumar na rua e em casa. E dirigir então? Não era 
costume mulher dirigir, ainda mais sendo um “jeep” de guerra. Eu sim. O meu pai me deu 
um jeep caindo aos pedaços que ele recebeu de um negócio, assim que os meus pés 
alcançaram os pedais. E era com ele que eu ia para a beira dos rios, buscava meu namorado 
em sua casa, sassaricava pela cidade, para escândalo e deleite das beatas, e eu escandalizava 
mais ainda a cidade (GUIMARÃES, 2011, p. 47).  

                                                           
63 Documento Eleitoral de Altair, expedido na cidade de Goiás em 21 de agosto de 1934. Acervo de Elder 
Camargo de Passos (15 de julho de 2013.). 
64 Suelena Seabra Guimarães foi uma das jovens que se envolveram nas manifestações estudantis de Goiás na 
década de 1960. 
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Altair foi, à sua maneira, uma mulher transgressora pelo fato de tornar-se mulher 

pública no momento em que escreveu para o jornal O Lar, ao participar de concurso de beleza 

e ao viajar sozinha a passeio pelo Rio de Janeiro antes de se casar, conforme esclareceu sua 

filha Eloah Camargo em entrevista: 

 
Minha mãe era [...] não é por ser minha mãe não, mas era [...] ela deslanchava sob vários 
assuntos, inclusive ela me disse várias vezes: – Há se fosse no meu tempo que a mulher 
pudesse ira naquela época pra Marinha ou para Aeronáutica, eu seria a primeira. Seria a 
primeira, imagina que maravilha conhecer o mundo inteiro, ou na Marinha, ou na 
Aeronáutica. Ainda falava: – Há, mas a senhora é muito exibida! – Vocês que são muito 
moles [risadas] [é minha irmã e eu somos muito moles]. Eu não estaria aqui de jeito nenhum. 
Falei, o que, que a senhora ia fazer dos filhos e do marido? – Há, mas isso ia ser antes! 
Nossa ela ia, e não foi só uma vez não, foi várias vezes. Uma vez ela ficou seis meses lá [Rio 
de Janeiro]. Tinha. Tinha uma família amiga e a adorava [...] adorava. Não tinha negócio de 
acompanhar não, aproveitava às vezes a companhia de alguém e ia, de alguma família 
conhecida, mulher e marido que ia. Ia de trem me parece, porque nessa época que ela passou 
seis meses lá [Rio de Janeiro] nem Goiânia não existia, não tinha Goiânia não, pegava o trem 
em Araguari.65 

 
Todavia devemos avaliar estas rupturas aos padrões da época de forma cautelar, pelo 

fato de terem sido provocadas graças à posição de Altair na sociedade goiana, fator que 

certamente não se estendia às mulheres de outros estratos da sociedade (Cf. SCOTT, 1991; 

LAGRAVE, 1991). Em razão de pertencer ao estrato aristocrático da sociedade vilaboense 

marcada pelos reflexos da ainda presente “Belle Époque”, da modernização das cidades 

(hábitos) e da expansão do capitalismo por toda a América, Altair sempre participava em 

função de sua beleza e elegância de concursos de beleza, sendo contemplada em 1927 com a 

vitória e eleita a “Rainha das Soirées Paramount” pelo Ideal Cinema de Goyaz, conforme 

registrado pelo jornal O Lar em março de 1927: 

 
Há dias, organizou a Empreza do cinema Ideal, entre seus habitués, um elegante concurso 
para saber qual a mais bella de suas freqüentadoras. Que a ideia foi das mais felizes, bem o 
demonstraram o interesse e a concurrencia com que todos attenderam à solicitação da 
Empreza, tornando sensivelmente animado esse pleito de significativo bom gosto. Na 
penúltima sessão daquele cinema, teve logar a apuração final, cabendo o primeiro logar à 
distinta senhorita Altair Camargo, que obteve trezentos e trinta e seis votos. A senhorita 
Altair, após receber a corôa symbolica que lhe conferia o título de rainha do Ideal, agradeceu 
commovida. (Jornal O Lar, 1 de março de 1927). 

 
Neste mesmo ano, Altair fez viagem turística pelo Rio de Janeiro como nos contou sua 

filha Eloah e de acordo com publicação do jornal O Lar de 15 de dezembro de 1927, onde se 

dizia em coluna intitulada “Altair Camargo”: “Seguiu há dias para o Rio de Janeiro, em 

                                                           
65 Entrevista realizada com Eloah Camargo de Passos em 9 de janeiro de 2014.  
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viagem de recreio, a nossa prezadíssima redactora, senhorita Altair de Camargo, vulto de 

destacado lugar na elite social goyana. Votos de bôa viagem”66. 

A viagem em si não chamou muito a nossa atenção. O curioso foi Altair, aos 25 anos 

de idade e solteira, ter viajado sem a companhia de nenhum parente próximo, o que só 

reforçou o caráter violador das regras que infringiam a “ordem das coisas” que determinava às 

mulheres situar-se do lado “do úmido, do baixo, do curvo e do contínuo, sendo-lhes atribuídos 

trabalhos domésticos, ou seja, privados e escondidos, ou até mesmo invisíveis e vergonhosos” 

(BOURDIEU, 2001, p. 41). Altair incorporou em sua trajetória sentidos e direções opostas, 

suas opções e práticas nos levaram a aproximá-la das cidadãs/mulheres paradoxais 

explicitadas por Joan Scott (2002) em seu livro a Cidadã paradoxal: as feministas francesas e 

os direitos do homem, pois semelhante à trajetória histórica do feminismo a sua “não [era] 

nem um conjunto fixo de comportamentos nem um atributo essencial da mulher, mas uma 

conseqüência de ambigüidades, incoerências e contradições” (p. 46) fabricadas dentro de 

adaptações específicas. Altair combinava sua atividade jornalística e literária às artes clássicas 

quando substituía sua irmã Edméa Camargo, que tocava piano na Orquestra Ideal da cidade de 

Goiás, conforme apresentado por Belkiss Spenciere Carneiro de Mendonça (1981) e Maria 

Augusta Calado Rodrigues (1982), ao registrarem ter “encerrado o ciclo cultural” da modinha 

em Goiás, Edméa Camargo (1900-1972), “aluna de “Nhanhá do Couto” que se destacou entre 

as demais. Edméa liderou a Orquestra Ideal (1923-1927). Além da música erudita, foi exímia 

intérprete de Ernesto Nazareth, de quem era grande admiradora” (1982, p. 65). Altair manteve 

intensa participação no cenário cultural vilaboense substituindo sua irmã no piano da 

Orquestra Ideal ou participando junto de sua mãe das Tocatas realizadas em sua casa nas 

noites goianas, conforme destacado por Maria Augusta Calado Rodrigues (1982): 

 
Reunindo-se à noite em horas de devaneio nas casas de amigos como nas de Virgínia da Luz 
Vieira, Don’Anna Tocantins, Leonor Iracema de Barros Camargo (d. Sinhá), Joaquim de 
Sant’Anna, Moisés Lopes Zedes e outros, buscavam ouvir e cantar as lânguidas modinhas. A 
essas reuniões deram o nome de Tocatas que correspondem as “serenatas de salão” 
diamantinenses, só que em Diamantina eram feitas a portas fechadas e, em Goiás, 
escancaravam portas e janelas para que os ouvintes excedentes e transeuntes, apelidados de 
sereno, pudessem apreciá-las da rua. Estando as salas repletas, os assistentes iam trazendo de 
casa suas cadeiras para apreciá-las da rua mesmo. Nestas Tocatas nasceram e viveram 
modinhas. Versos daqueles poetas, musicados pelos companheiros que, mesmo 
intelectualizados, não rebuscaram a linha melódica, conservando seu caráter popular (1982, 
p. 98). 

 

                                                           
66 Documento transcrito do acervo de Elder Camargo de Passos em 15 de julho de 2013. 
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Nos anos que se seguiram, Altair conheceu Luiz Sabino de Passos e com ele se casou 

em seis de julho de 1935, aos trinta e três anos de idade, gerando da união matrimonial três 

filhos, registrados pelos nomes de Eloah Camargo, Eneida Camargo e Elder Camargo de 

Passos. 

Embora o casamento e os filhos tenham forçado uma paralisação repentina das 

atividades públicas, convertendo Altair Camargo, a “moça transgressora” (Cf. PERROT, 

2005), em Altair Camargo de Passos, modelo burguês de mãe e esposa (Cf. LAGRAVE, 

1991; ISMÉRIO, 1995; D’INCAO, 2011; HAHNER, 212), identificamos em algumas fontes 

e na efetiva participação, principalmente de seu filho Elder Camargo de Passos no 

agenciamento cultural dos bens simbólicos de Goiás durante os anos 1960 – Fundação da 

Organização Vilaboense de Artes e Tradições/OVAT – indícios de sua presença e/ou 

transmissão de tradições para a nova geração. Fato não muito diferente daquilo que sugeriram 

as fontes referentes à sua mãe – Leonor Iracema Barros Camargo – e suas relações com a 

modinha em Goiás (Cf. RODRIGUES, 1982) e com a memória das manifestações da Semana 

Santa (Cf. BRITTO, 2008). Ações que permitem visualizarmos o importante papel 

desempenhado pelas mulheres da elite vilaboense quanto ao agenciamento, guarda e 

transmissão de tradições, costumes e manifestações culturais para as gerações futuras. 

Embora pareça que Altair Camargo de Passos tenha eclipsado sua atuação pública 

após transformar-se em mãe e esposa, verificamos sua movimentação por espaços públicos ao 

longo da segunda metade do século XX, em função de participar de Encontros de Artes na 

cidade, receber premiações, conferindo-lhe o reconhecimento pela sua relevante atuação na 

área do jornalismo e no “resgate da goianidade”, fatores que nos ajudam a comprovar seu 

papel no interior da sociedade vilaboense como guardiã das tradições/memórias a agente da 

produção de bens simbólicos. Durante o ano de 1965, Altair desempenhou importante papel 

no campo da documentação e catalogação de muitas informações da crise política instalada na 

cidade de Goiás. Em entrevista, seu filho Elder Camargo nos disse que “como estava preso, 

ela recolhia os jornais e recortava as reportagens sobre o assunto. Eu acho que era mais para 

eu tomar conhecimento, porque eu estava preso”67. Em razão de sua prisão, Altair produziu 

por meio de recortes de jornal e documentos diversos sobre o “caso de Goiás”, um 

dossiê/memorial, utilizado por nós durante a pesquisa e que tem permitido decifrar um 

momento da cidade de Goiás em que seu cotidiano se viu entrecruzado ao contexto político 

nacional, sem, todavia, deixar de ter suas singularidades. 

                                                           
67 Entrevista realizada com Elder Camargo de Passos em 15 de julho de 2013.  
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Foi por meio do memorial produzido por Altair que pudemos nos enveredar pelo 

passado recente de Goiás na intenção de questionar silêncios, escrever uma história sensível 

de Goiás e dar voz à Elina Maria da Silva que, semelhante a Altair, desempenhou importantes 

funções no cenário cultural e político da cidade de Goiás nesse período. 

 

 

1.3.2 - Elina Maria da Silva (1922-1988): dos silêncios para o embalo de uma vida 
pública 
 

 
Fig. 2 – Elina Maria da Silva. Década de 1960. Fotografia sem autoria. Arquivo de Elder Camargo de 

Passos. 
 

Escrever a trajetória de Elina Maria da Silva exigiu maiores esforços da pesquisa, em 

função de nos defrontarmos com o difícil acesso às fontes, que possivelmente nos contariam 

um pouco de seu passado. Documentos que estavam espalhadas por arquivos pessoais, cujos 

proprietários nem sempre autorizavam a consulta. Fez-se necessário então criar um mapa dos 

relacionamentos de Elina Maria e só a partir deste ponto nos enveredar pela investigação e 
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recolhimento de testemunhos orais que assumidos como transmissão simbólica do passado no 

presente nos mostrariam os bastidores, aquilo que estava esquecido e recalcado, “para dizer, 

com hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve direito nem à lembrança 

nem às palavras” (GAGNEBIN, 2001, p. 55). Ações realizadas mesmo reconhecendo que a 

personagem Elina Maria deliberadamente tentou fugir de seu passado, silenciando-se, 

calando-se, destruindo os registros de suas experiências e, finalmente, sendo engolida pelo 

turbilhão do tempo e o acúmulo de outras memórias inventadas, que acabaram contribuindo 

para o seu esquecimento. 

Na expectativa de encontrar nos fundos de gavetas, em caixas e álbuns de fotografias, 

fragmentos de sua existência, seu passado e seu legado, tentamos nos emparelhar ao 

Chiffonier citado por Jeanne Marie Gagnebin e que junta “os rastros/restos que sobraram da 

vida e da história oficial” (2001, p. 118) autorizando “ousar em esboçar uma outra história [e], 

a inventar o presente” (p. 57). Exercício este muito semelhante à atividade investigativa de 

Suely Kofes (2001) quando realizou a pesquisa antropológica sobre a trajetória de vida de 

Consuelo Caiado na cidade de Goiás e onde precisou durante a investigação “perseguir os 

rastros, tênues no início, mais densos depois” (p. 21) de sua investigada que parecia ter 

tentado apagar seus indícios. Todavia, o ato de apagá-los criava involuntariamente os rastros 

(Cf. GAGNEBIN, 2006), que mais cedo ou mais tarde permitiriam que se desvendassem 

partes de sua fragmentada trajetória.  

Depois de reunido o máximo de fontes documentais sobre sua trajetória, deparamos 

com um problema: não tínhamos quase nada sobre a sua vida que fosse anterior à chegada na 

cidade de Goiás. Desta forma, se fez necessário buscar técnicas capazes de auxiliar-nos na 

construção de um sentido lógico para a trajetória “de alguém que ‘escondeu’ sua própria vida” 

(KOFES, 2001, p. 14). Por esta razão, optamos pela categoria de “trajetória”, uma vez que as 

fontes denunciavam uma vida de silêncios e muito fragmentada, como indiciou os 

testemunhos de sua filha Célia Marília Dias que nos disse ser sua mãe uma pessoa “muito 

silenciosa com relação a... acho que esse ocultamento se deve muito ao silêncio dela mesma. 

Ela sempre foi uma mulher muito silenciosa (Intervenção do esposo – Muito reservada). 

Muito reservada, sabe?” 68. 

Os testemunhos de Célia nos fizeram compreender Elina Maria como uma incógnita 

que poderia ser decifrada mediante o cruzamento das fontes, capazes de denunciar sua 

presença, já que a referida investigada havia apagado possíveis registros sobre seu passado. 

                                                           
68 Entrevista realizada com Célia Maria Dias em 18 de julho de 2013.  
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Dessa forma, as reminiscências de sua filha [mais velha] constituem fragmento possível para 

conhecermos partes de sua trajetória, suas lembranças e as histórias que antecederam sua 

permanência em Goiás na década de 1960, e que tanto a incomodava, conforme indiciou o 

testemunho de Olinda Alves Ribeiro quando disse “não [...] falar muito da vida [...]. Ela era 

muito fechada”.69 

Célia descortinou em suas lembranças importante conteúdo comprobatório – não 

verbalizou, mas deixou implícito – daquilo que desconfiávamos: a sensação de que Elina 

Maria havia sofrido algum trauma no passado e que por esta razão escondia e apagava suas 

lembranças, seus ressentimentos – ainda muito latentes na sua memória – de todos os que 

curiosamente se aproximavam intencionados em escutar uma confidência de seu passado. 

A trajetória de Elina Maria se fez possível mediante a evocação dessas lembranças. 

Daí a importância do testemunho que nos ajudou a recolher “os cacos, os restos, os detritos” 

(GAGNEBIN, 2001, p. 54) para só então historiar sua trajetória e “transmitir o que a tradição, 

oficial ou dominante, justamente não recordou” (p. 54) e esqueceu. Inicialmente movidos pela 

pergunta “Quem era Elina?”, nos enveredamos pelo seu passado. 

Segundo testemunho de Célia, Elina Maria nasceu na cidade de Nova Lima, interior de 

Minas Gerais, no dia 24 de janeiro de 1922. Filha de Silvério Marçal de Oliveira e Carmelita 

Bianco, dividiu o espaço familiar com mais três irmãos70. Perdeu sua mãe ainda muito jovem 

e seu pai contraiu novo matrimônio, que Elina desaprovou, mantendo com sua madrasta 

relações pouco amigáveis e que forçaram seu casamento ainda na flor da idade com Elias da 

Silva71. Da união matrimonial foram gerados quatro filhos, registrados com os nomes de Célia 

Marília da Silva, Elizabete Maria da Silva, Getúlio Vargas da Silva e Maria Alice da Silva, 

conforme nos contou sua primogênita: 

                                                           
69 Entrevista realizada com Olinda Alves Ribeiro em 12 de outubro de 2011. 
70 Faz-se necessário uma pausa para repensar as origens de Elina Maria. Ainda que sua filha tenha confirmado 
ser sua mãe originaria de Minas Gerais, nas incursões pela pesquisa encontramos um documento – anotações de 
programa da Rádio Treze de Maio denominado “Goiás Reverencia” e que refuta as lembranças de Célia. Nas 
anotações presentes no referido documento Elina Maria é “reverenciada” como sendo originária de Tabatinga no 
Espírito Santo. Os nomes dos pais também são diferentes, o documento diz serem “José Paula e Carmecita”. O 
intrigante é que somado a este documento também verificamos nas várias entrevistas, projetos de “falsificação” 
de memórias/lembranças, silêncios e esquecimentos. Que Elina Maria viveu e conviveu com muitas pessoas em 
Goiás é inegável, todavia ela deixou em todos os amigos a impressão de que escondia mais do que contava. 
Muitos entrevistados destacaram desconfiar da verdade de seu nome, alguns chegaram a afirmar ser o nome 
“Elina” falso e que ela teria trocado por conta de problemas políticos. Aproveitamos o momento para adiantar a 
necessidade em se continuar a pesquisa em outro projeto. Os itinerários representados por este trabalho não 
conseguiram responder muitas perguntas e isto talvez poderá ser solucionado caso estendamos o objeto para uma 
nova investigação agora interessada na trajetória de Elina anterior à sua chegada em Goiás na década de 1960. 
71 Os não ditos em torno deste agente histórico também são intrigantes, a filha durante a entrevista evitou 
mencioná-lo – nós respeitamos seu silêncio. Durante viagem a Ceres-GO para buscar maiores informações sobre 
Elina Maria não encontramos nenhum testemunho que o tenha conhecido. As pessoas entrevistadas 
mencionaram Elina, seus silêncios e os filhos, mas o esposo não foi lembrado. 
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Isso assim pelos dados que eu tenho, porque assim a gente sabe muito pouco, o que ela 
mesma nos contava... E... então o que a gente sabe, o que nós sabemos, os irmãos meus e eu 
é que ela (...). E ela teve uma infância assim, bem... não foi feliz, ela perdeu a mãe muito 
cedo, ela ficou sem a mãe, não sei te dizer se a mãe dela tinha morrido, ela nunca abriu esse 
detalhe pra gente, ou se simplesmente meu avô e ela tinham se separado. Sei que ela ficou 
sem mãe e o meu avô casou de novo com uma descendente de alemães, acho que ela e a 
alemã não se davam bem sabe, essa senhora não conseguiu assim acolhê-la como filha dela 
né. Então ela não foi feliz na infância, poucas histórias que ela contou pra gente na infância 
deu pra gente perceber bem que ela não era... que ela não foi feliz na infância sabe e... depois 
ela também não se... não sei nada do período em que ela... Eu acho que eu não vou ser de 
grande serventia pra você. Eu sei que ela se casou muito cedo com meu pai que era muito 
mais velho do que ela, ela era bem jovenzinha72 [sic.]. 

 
O testemunho de Célia corroborou com as desconfianças percebidas durante a 

apropriação das fontes documentais em Goiás. Nas conversas com as várias pessoas que 

mantiveram relações de amizade com Elina Maria durante sua permanência na cidade, era 

sempre comum escutarmos no momento das entrevistas afirmações tais como: “Não sei nada 

da vida dela”73; “Ela não gostava do passado dela, e a gente respeitava. Ela dizia que podia 

falar sobre tudo menos do passado dela. [...] Eu não sei nada do passado de Elina. Acho que 

ninguém sabe.”74; “E ela era assim muito reservada, ela não se abria mesmo, e não sei [...] 

parece que ela era diferente”75. 

Em razão dos vazios deixados por Elina, todas as pessoas consultadas sempre no início 

das entrevistas diziam não ser de grande ajuda para a pesquisa pelo fato de não saberem quase 

nada sobre a sua vida. Todavia, na expectativa de fazer os entrevistados reconhecerem ser esta 

uma investigação histórica e não puramente biográfica, continuamos insistindo nos seus 

necessários testemunhos, a fim de que lembrassem algo ou mesmo deixassem escapar alguma 

informação que não queriam revelar, memórias que haviam esquecido, escondido ou apagado. 

Sempre persistíamos na conversa sem, todavia, forçar a evocação de lembranças. Daí a 

importância da oralidade e dos métodos de produção desta fonte para a investigação histórica 

(Cf. FERREIRA; AMADO, 2000). Foram estas entrevistas que nos revelaram a “Elina mãe”, 

a “Elina intelectual”, representada nas recordações de Eudes Pacheco como: “O que eu sei 

sobre Elina Maria em relação sua intelectualidade, ela trabalhou na Rádio 13 de Maio, as 

pessoas se encantaram com sua inteligência e seu raciocino”76 e a “Elina paradoxal” (Cf. 

SCOTT, 2002) produtora cesuras/interrupções e silêncios (Cf. GAGNEBIN, 2006), 

                                                           
72 Entrevista realizada com Célia Maria Dias em 18 de julho de 2013. 
73 Entrevista realizada com Elder Camargo de Passos em 15 de julho de 2013. 
74 Entrevista realizada com Eudes Pacheco Santana em 15 de outubro de 2009. 
75 Entrevista realizada com Olinda Alves Ribeiro em 12 de outubro de 2011.  
76 Entrevista realizada com José Ferreira Mendonça em 17 de outubro de 2013. 
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elaborações estas que se tornaram parte importante de nossa investigação e que ao longo dos 

itinerários tentaremos problematizar. 

A identificação das “interrupções” em sua trajetória se deu nas conversas mantidas 

com moradores de Goiás, a exemplo de Goiandira do Couto77, com quem Elina conviveu uma 

boa temporada após sair da prisão78. Suas recordações, embora tenham sido marcadas pelo 

silêncio e absentismo, revelaram interrupções, vazios, seleções, semelhante às exposições de 

Jeanne Marie Gagnebin (2006) quando problematizou a evocação de memórias, partindo de 

testemunhos orais para a construção da história. Conforme a filósofa, o exercício da 

rememoração: 

 
Implica uma certa ascese da atividade historiadora que, em vez de repetir aquilo de que se 
lembra, [...] significa uma atenção precisa ao presente, em particular a estas estranhas 
ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do 
passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim 
em si, visa à transformação do presente (2006, p. 55). 

 
Percebemos, a partir dessas exposições, que nossa atividade escriturária se 

determinaria pelo fragmentário, por um desenrolar inquieto, em função das memórias estarem 

em choque. Seguindo as sugestões e métodos de Andréa Delgado (2003) vimos que 

semelhante ao caso de Cora Coralina onde o “trabalho de produção e gestão [de sua] memória 

[foi] omitido pelo discurso que propôs o resgate da essência de uma história de vida por meio 

de uma exposição auto-significativa” (p. 20), Elina também projetou uma memória do 

silêncio. Projeto inicialmente particular, mas que foi incorporado na “batalha de memórias” 

(Cf. DELGADO, 2003) que a (re) significou, convertendo-a em silêncio, em não-dito. 

Compreendemos que ainda tendo denunciado os próprios silêncios de Elina Maria, as 

fontes também nos convidaram a compreender serem estes silêncios vias de mão dupla, pois 

partiam tanto da investigada quanto das pessoas com as quais conviveu e que também 

contribuíram para a construção desse silêncio. Desta forma, achamos correto dizer serem as 

fontes e os testemunhos indícios de uma mulher silenciadora e silenciada, que poderia ser 

representada somente a partir dos rastros, dos não-ditos e dos silêncios, o que exigiu maiores 

incursões na pesquisa. Conscientes dessas dificuldades retomamos a análise dos testemunhos 

                                                           
77 As entrevistas realizadas com Goiandira do Couto não foram transcritas nem apresentadas no corpo do texto 
em razão de não termos tido autorização para gravar e publicar. 
78 Nas conversas mantidas com Goiandira do Couto sempre que tocávamos na sua amizade com Elina ela 
procurava uma maneira de desviar as atenções para outros assuntos, evitava ao máximo comentar. Em alguns 
momentos ficou até meio irritada pelo fato da insistirmos e então deixou escapar que não falaria nada sobre sua 
amiga em razão de ter prometido não dizer, nem revelar nada. Nesse mesmo dia disse-nos saber pouco e que 
acreditava que o nome nem era verdadeiro, que possivelmente seria outro, informação refutada após termos 
entrevistado a filha de Elina. 
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de Célia acerca da trajetória de sua mãe: o casamento, seu cotidiano em Minas Gerais e a 

mudança de toda a família para a Colônia Agrícola Nacional de Goiás – CANG, em fins dos 

anos 1940: 

 
É... meu pai Elias da Silva ele era descendente de Árabes e [...] então ela se casou muito 
cedo com ele, bem mais velho. Eles casaram em Nova Lima, meu pai trabalhava naquela 
Mina de Ouro que tinha aquela famosa Mina de Morro Velho que existiu durante muitos 
anos que era explorado pelos ingleses. Então acho que grande parte dos jovens ali daquela 
região trabalhava nessa mina que era muito grande e [...] ai eles se casaram. [...] Eles 
casaram e mudaram pro interior de Minas e interior naquela época era interior mesmo, 
porque era muito longe né. [...]. Essa cidade do interior [...] olha primeiro minha mãe [...] 
eles mudaram pra um lugarejo que eu não conheço, nunca fui lá é [...] chamado antes de eu 
nascer, eu tinha nascido já quando eles mudaram. Eu Nasci em Nova Lima também, aí eles 
mudaram pra um lugarejo chamado Cinco Ilhas que é próximo de uma cidadezinha chamada 
São Pedro do Suaçuí. Suaçuí é um rio que passa naquela região, então tem São Pedro do 
Suaçuí, Santa Maria do Suaçuí, tem muita coisa com o nome de Suaçuí. Então mamãe foi pra 
essa região de Cinco Ilhas, eu achei que nem existisse mais. Outro dia eu liguei pra lá, pro 
meu sobrinho, ficou interessado em saber onde a mãe dele tinha nascido que era a minha 
irmã, então eu liguei pra lá pra saber, pra São Pedro do Suaçui pra saber se ainda existia 
Cinco Ilhas, falaram que existia era um distrituzinho, arraial. Então mamãe mudou pra esse 
lugar, lá nasceu minha irmã, logo abaixo de mim, e de lá eles foram pra Folha Larga, onde 
nasceram meus dois irmãos, que hoje em dia não tem esse nome mais, hoje em dia se chama 
José Raidan. José Raidan era um político muito influente lá na região. Muito depois que eles 
já tinham vindo embora, mudaram o nome da cidade em homenagem a ele, trocaram o nome 
da cidade79 [sic]. 

 
Nas memórias de Célia, vimos descortinar uma ascese do passado marcada pela vida 

em lugares interioranos, onde o cenário urbano permitia-se confundir com o rural, no qual o 

tempo demorava avançar em direção ao futuro. Célia mostrou-nos um cenário muito comum 

no interior do Brasil em fins de 1940 e meados de 1950, marcado pelos deslocamentos das 

pessoas em busca de melhores condições de trabalho e de vida na carroceria de jardineiras – 

meio de transporte muito comum no interior do Brasil. Seu testemunho permitiu-nos 

representar sua mãe como um exemplo da “mulher dos anos dourados” que uma vez “casada 

deveria ter o marido e os filhos como centro de suas preocupações” (PINSKY, 2011, p. 627), 

um exemplo de esposa nos mesmos moldes de Altair Camargo de Passos, representada 

anteriormente. 

Aquela que na ordem patriarcal deveria obedecer ao pai e ao marido, “passando da 

autoridade de um para a do outro através de um casamento monogâmico e indissolúvel” 

(SILVIA, 2012, p. 16), mas que já começava a se ver tentada pelas mudanças sociais e 

econômicas da ocasião, como as possibilidades de entrar no “mercado de trabalho, 

especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, no comércio ou em 

                                                           
79Entrevista realizada com Célia Maria Dias em 18 de julho de 2013. 
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serviços públicos” (PINSKY, 2011, p. 624). Caso Elina Maria não tivesse exercido profissões 

remuneradas no decorrer de sua trajetória, adquirindo por este canal uma vida pública, 

dificilmente conseguiríamos explicar, ou mesmo compreender, as rupturas que sofreu após 

mudar-se para o Estado de Goiás durante a instalação da CANG. Uma vez instalada na 

Colônia Agrícola, Elina tornou-se professora em escolas da região80 e, posteriormente, 

assumiu o cargo de radialista na emissora mantida no núcleo urbano, conforme testemunhado 

por Célia: “Mas daí, ela [...] mais tarde ela começou a trabalhar na [...] foi trabalhar na Rádio 

Cultura de Ceres e ela foi trabalhar na rádio sabe então ela [...]. Lembro os programas que ela 

fazia”81. Só posteriormente foi para a cidade de Goiás, a fim de ocupar o cargo de diretora da 

rádio local graças, conforme indícios percebidos nas entrevistas e na defesa pela ocasião de 

sua prisão, à Igreja Católica, com a qual parecia manter boas relações. 

Em seus testemunhos Célia nos relatou terem sido os conflitos políticos travados entre 

o seu pai e um grupo opositor, a causa da mudança de toda a família para a cidade de Goiás: 

 
Porque Ceres, o que acontece foi o seguinte. [...] Lá de Folha Larga que a gente morava era 
uma região assim [...] a política era uma efervescência, não era efervescente! Era uma coisa 
assim muito rançosa, muito essa disputa de quem manda, quem tem poder. Era [...], ele era 
um dos líderes da UDN. Famosa UDN, lá era [...] existia UDN e PSD. Naquela época era os 
dois pólos acho que PTB nem existia naquela época, mas eu sei que a história toda que eu 
me lembro por que eu era bem menina também nessa época. Você sabe que menino na época 
eu que fui menina é [...] que já faz um bocado de tempo (risadas), a gente não participava das 
coisas, sabe? A vida acontecia assim em volta da gente, mas a gente tava no mundo da gente 
né de criança. A gente não ouvia as conversas dos adultos, a gente pegava uma coisa aqui 
outra acolá sabe então é [...] lembra assim das coisas que aconteceram diante dos olhos da 
gente. Então essa questão da [...] disputa política lá era muito acirrada, muito. [...] Lá não 
existia, as pessoas não eram adversários,[...] eram inimigos mesmo sabe? É então por causa 
das confusões políticas, desavenças, desacordos políticos, a gente acabou mudando pra cá. 
Meu pai veio na frente, nós saímos de Folha Larga, moramos um tempo em Guanhães que é 
uma cidade próxima e aí enquanto eles ajeitavam um outro lugar pra gente morar. Então 
depois ele entrou em contato com mamãe e nós viemos pra cá, viemos de trem de ferro, 

                                                           
80 Nas entrevistas realizadas com Willian Lourenço de Amorim, Getúlio de Souza e Jurandir José Rosa, todas 
realizadas em Ceres no dia 4 de janeiro de 2014, obtivemos a confirmação de que Elina Maria trabalhou em 
escolas nesta cidade. No entanto, não ficou claro nas entrevistas em qual escola trabalhou. Mencionamos este 
dado, pois conforme destacou Jadir de Moraes Pessoa (1990) em dissertação de mestrado, a cidade de Ceres foi 
palco de diversificadas práticas e crenças religiosas ao longo de sua existência, e por ocasião de nossa ida à 
referida cidade vimos haver ali escolas particulares pertencentes a grupos religiosos diferentes. A primeira foi o 
Colégio Imaculada Conceição [Igreja Católica] e a segunda o Colégio Álvaro de Melo [Igreja Evangélica], 
durante as entrevistas nos foi enunciado que Elina trabalhou nestas escolas, o que nos pareceu algo paradoxal, 
pois ainda que sejam instituições de ensino, estas incorporam costumes e práticas de seus campos religiosos. Isto 
nos levou a inferir ter Elina Maria migrado de uma religião para outra, assemelhando-se à adoção de algumas 
feministas que procuraram viver uma religiosidade espiritualista e de trânsito. Esta opção pelo espiritualismo 
também foi lembrado por Osmerinda Martins de Castro em entrevista a nós concedida no dia 29 de dezembro de 
2013. Cf. PESSOA, Jadir de Morais. A igreja da denúncia e o silêncio do fiel: um estudo antropológico sobre as 
relações entre uma igreja católica pós-Conciliar e os diferentes grupos e práticas do catolicismo popular na 
região de Ceres, em Goiás. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), Universidade de Campinas: 
Campinas-SP, 1990. 
81 Entrevista realizada com Célia Maria Dias em 18 de julho de 2013. 
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levamos quase uma semana pra chegar em Anápolis sabe. Pegamos o trem em Belo 
Horizonte de manhã, nós viemos para Belo Horizonte, pegamos o trem é [...] assim meu pai 
foi buscar a gente em Belo Horizonte. Então minha mãe ficou, sabe mamãe não veio 
imediatamente com a gente. Então nós pegamos o trem, pra mim foi uma epopéia, uma 
aventura. Aí a gente ficou naquele trem de ferro assim, andava igual uma tartaruga, até 
chegar em Anápolis, por acaso chegamos. [...] Pai arrumou, nós fomos pra Ceres morar lá, 
daí mamãe foi também pra lá. E foi assim que ela foi parar em Ceres, né aí de Ceres depois 
de um tempo ela82 [sic.]. 

 
Ao longo da entrevista, Célia nos contou a jornada de sua família desde a saída de 

Minas Gerais até chegarem ao estado de Goiás. Enquanto relatava suas lembranças, 

projetamos as informações enunciadas em uma tentativa de contextualizá-las e relacioná-las 

ao período social e político das décadas de 1940 e 1950. Realmente as disputas políticas em 

núcleos urbanos afastados dos grandes centros metropolitanos eram acontecimentos comuns 

no Brasil. Não é novidade resultar das rivalidades políticas variados tipos de violência, como 

a morte de partidários políticos ou a fuga por medo de represálias. Em Violência, poder e 

autoridade em Goiás, Dalva de Souza (2006) explicou ser o contexto político de Goiás no 

pós-1930 marcado por violentas disputas e relações de poder, que possivelmente não eram 

diferentes das do interior de Minas Gerais onde o tradicionalismo político, reflexo da 

República Velha, se reproduzia na dominação coronelista e na repressão política sob a égide 

de violência (Cf. SOUZA, 2006). 

Para além dos conflitos políticos, visualizamos também as dificuldades nos transportes 

em Goiás, ocasionadas pela ausência de estradas de rodagem, a deficiente instalação da linha 

ferroviária no Estado (Cf. BORGES, 2000; SOUZA, 2006) e o fluxo migratório para a região 

Centro-Oeste em função dos projetos de modernização conservadora implantados no Brasil 

pelo “governo autoritário de Getúlio Vargas, colocando em foco esta região, mediante a 

implementação do programa denominado Marcha para o Oeste” (SOUZA, 2006, p. 88). 

Fatores ampliados pelo estimulo à migração para Goiás na década de 1940 por meio de 

programas de “colonização, tais como a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Cang) e a 

Fundação Brasil Central, que visavam a exploração do Centro-Oeste e o reforço das 

comunicações norte-sul, com o objetivo de ocupação da Amazônia” (p. 89). 

Percebemos nos testemunhos de Célia as relações entre a trajetória de Elina Maria, o 

contexto social e político do Brasil e seus estilhaços em Goiás. Alguns pontos de suas 

memórias nos chamaram muito a atenção, não pelo fato de trazer informações relacionadas ao 

contexto político e social da época, mas por enunciarem algumas incongruências percebidas 

quando mencionou ser seu pai líder da União Democrática Nacional (UDN) no povoado onde 
                                                           
82Entrevista realizada com Célia Maria Dias em 18 de julho de 2013. 
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moravam em Minas Gerais. Acreditamos ter havido algum engano, até mesmo pelo fato de a 

referida entrevistada ter dito não entender bem o que acontecia nas reuniões políticas em sua 

casa, em razão de sua pouca idade e por estar alheia aos debates políticos da ocasião. 

Mediante a análise e comparação dos dados, acreditamos ser seu pai integrante do 

Partido Social Democrata (PSD) e não da UDN, conforme corroboraram os indícios 

apresentados pela entrevista. No início da trajetória destacamos entre seus irmãos, Getúlio 

Vargas da Silva, que conforme testemunhou Célia havia sido registrado com este nome como 

uma homenagem de seu pai ao presidente Getúlio Vargas, líder político do Brasil durante 

longa temporada. Outro rastro paradoxal foi a identificação de seu pai ao político Ademar de 

Barros, que durante sua trajetória política havia recebido apoio e havia sido apoiado pelo 

governo Vargas (Cf. FERREIRA e DELGADO, 2010). Célia ilustrou este momento, 

colocando-o como o marco de sua chegada à cidade de Anápolis: 

 
Por acaso chegamos em Anápolis no dia que tinha um comício do Ademar de Barros, 
imagina nem ouve mais falar do Ademar de Barros, foi um grande líder paulista candidato a 
Presidente da República e aquela coisa toda. E [...]  meu pai como era [...] ele era apaixonado 
por política, política assim da maneira como ele entedia política né, não é essa coisa de que 
todo mundo é político não, ele era [...] a coisa dele era, [...] era bem particularizada. Então 
ele, [...] a nossa [...] como não tinha [...] as malas tinham ficado perdidas ai pelo caminho por 
que nos trocávamos de trem não sei quantas vezes, foi a lojinha lá correndo, comprou lá um 
roupinha limpa pra nós. Porque nós tínhamos viajado o tempo todo com a mesma roupa, 
então pra gente ir pro comício. Agora você imagina nós deste tamanho (gesticula, mostrando 
com as mãos o tamanho seu e dos irmãos) todo mundo, meu irmão que era83 [sic.]. 

 
Somado a todas estas referências, ainda contamos com os apontamentos de Lucilia 

Delgado (2010) que em sua investigação sobre os partidos políticos em 1940 disse ser o 

“getulismo, incorporado e defendido principalmente pelo PTB, mas também apoiado pelo 

PSD, embora com menor ênfase e com estratégia peculiar” (p. 135), enquanto a UDN fez do 

antigetulismo “seu principal ancoradouro e baluarte” (p. 135). Não seria desta forma 

compreensível, diante do cenário de embates políticos na época, Elias da Silva ser udenista e 

ter um filho com o nome de “Getúlio Vargas”. Também nos chamou atenção a família viver 

em um projeto de reforma agrária após chegar a Goiás. Elias adquiriu uma gleba de terras na 

CANG e que era fruto de um projeto de expansão territorial do Governo Vargas. 

Possivelmente a informação distorcida trata-se de um desvio de memória, ou mesmo 

de efeitos provocados pelo tempo. Deixando de lado esta discussão, gostaríamos de destacar o 

papel transgressor de Elina na ocasião dos desentendimentos políticos ainda em Minas Gerais, 

e que ficaram fortemente registrados nas lembranças de sua filha. O fato de Elina ser solidária 

                                                           
83 Entrevista realizada com Célia Maria Dias em 18 de julho de 2013. 
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com o inimigo político e se colocar ao socorro do rapaz alvejado por balas já demonstrava seu 

forte envolvimento político e que tomou maiores proporções após sua chegada em Ceres, 

onde seu relacionamento matrimonial foi desfeito. A partir daí surge uma vida “nômade”, 

distante dos filhos, sempre ocupando cargos que exigiam sua exposição pública, como a 

direção de rádios nas cidades de Ceres, Catalão, Formosa e Goiás, conforme testemunhou sua 

filha: 

 
Eu acho que foi na rádio de Catalão, eu não sei te dizer com certeza sabe, mas se sabe porque 
olha mamãe trabalhou na rádio em Ceres antes de sair de lá, quando nós fomos pra Ceres ela 
foi ser professora na [...] Ceres não era nem uma [...] era um projeto de reforma agrária, 
Ceres nesta época que nos mudamos pra lá chamava-se CANG - Colônia Agrícola Nacional 
de Goiás, era um projeto de distribuição de terras. Meu pai ganhou uma [...] um pedaço [...] 
um lote lá [...] um pedaço de terra que era [...] uma gleba, as terras eram pequenas. Na 
verdade eram poucos alqueires cada um, ai mamãe foi trabalhar como professora lá na escola 
da CANG sabe, na escola dessa Colônia Agrícola, ai depois é que ela se emancipou e passou 
a se chamar Ceres.84 [sic.]. 

 
De acordo com as lembranças de Célia, após chegarem em Ceres, Elina Maria 

começou a trabalhar na escola da região e em seguida ocupou o cargo de radialista na 

emissora mantida pela Igreja Católica, daí suas relações com a Igreja, percebidas em 1965 

durante sua prisão em Goiás. Célia não deu maiores detalhes sobre o fim do casamento de sua 

mãe, apenas disse terem se separado e a partir de então Elina se afastou dos filhos em razão de 

sempre estar envolvida com programas de rádio em várias cidades do estado de Goiás, indo 

inclusive para a cidade de Goiás ocupar o cargo de diretora da rádio local, também de 

propriedade da Igreja Católica: 

 
Ela foi trabalhar também na rádio de Formosa, com o irmão da Ana Rosa, o Paulo [...] mas 
então ele criou uma emissora de rádio lá em Formosa, esse rapaz era de Ceres, a família dele 
era de Ceres nê e eu não sei se ele já era deputado, não sei se ele elegeu deputado depois. 
Paulo Roberto do Vale. Então ele tinha uma rádio lá em Formosa e mamãe foi trabalhar lá, 
ele convidou minha mãe pra trabalhar lá com ele e [...] olha eu to tentando juntar aqui as 
pontas das minhas lembranças [...] por que assim é tudo muito fragmentado realmente sabe e 
como eu tive momentos muito difíceis na nossa trajetória de vida então muito [...] eu acho 
que a gente ficou com a memória assim um pouco seletiva. Aquilo que machuca mais acho 
que a gente procura esquecer, te dá um branco, ai sei lá o que, mas é [...] então [...] mas aí de 
Formosa, Paulo eu não sei se ela foi pra já [...] pra Goiás essa época de Catalão é engraçado, 
eu não me recordo muito bem eu tenho impressão que ela deve ter ficado não muito tempo 
porque a minha lembrança é dela em Formosa que ela foi pra Formosa, assim mesmo é uma 
lembrança assim difusa tá um pouco [...] então depois eu tive85 [sic.]. 

 
 Com o fim de seu casamento percebemos, mediante a análise do testemunho, que a 

vida de Elina adquiriu novos rumos, ela se distanciou dos filhos que ficaram em Ceres, 
                                                           
84 Entrevista realizada com Célia Maria Dias em 18 de julho de 2013. 
85 Entrevista realizada com Célia Maria Dias em 18 de julho de 2013. 
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reforçou suas relações com a Igreja Católica, aproximando-se, desta forma, de personalidades 

políticas, a exemplo do mencionado Paulo Roberto do Vale que a contratou para trabalhar em 

uma emissora de rádio na cidade de Formosa. Depois disso, Elina foi para a cidade Goiás 

dirigir a Rádio 13 de Maio, órgão de difusão radiofônica pertencente a uma sociedade privada 

e depois vendida para Dom Abel Ribeiro Camelo. Nesse ponto identificamos sua trajetória 

cruzar-se à de Altair Camargo de Passos, não por meio de laços de amizade nem por sua 

autuação nos meios de comunicação, mas pela sua atuação política que se concretizou no ano 

de 1965, quando foi presa junto de jovens (dentre os quais um era o filho de Altair), do padre 

Jacinto, pároco da diocese e do Juiz de direito Orley Gavião. No período das prisões, Altair 

Camargo empreendeu a tarefa de documentar o evento, produzindo um memorial que impediu 

o esquecimento das prisões selando, mesmo que de forma indireta, suas relações com Elina 

Maria da Silva. 
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CAPÍTULO II 

 

Entre programas de rádio e a resistência política os vilaboenses esquadrinham as formas 

da festa: relações de gênero e os testemunhos de uma época 

 
A história é um painel de mudanças, é natural que esteja convencida de que 

as sociedades estão sempre mudando, porque fixa seu olhar no conjunto e 
quase não passa um ano sem que ocorra alguma transformação em alguma 
região desse conjunto. Para a história tudo está ligado, por isso cada uma 

dessas transformações deve reagir sobre as outras partes do corpo social e 
preparar aqui ou ali uma nova mudança. [...]. A memória coletiva é um 

painel de semelhanças, é natural que se convença de que o grupo 
permaneça, que tenha permanecido o mesmo, porque ela fixa sua atenção 
sobre o grupo e o que mudou foram as relações ou contatos do grupo com 

os outros. Como o grupo é sempre o mesmo, as mudanças devem ser 
aparentes: as mudanças, ou seja, os acontecimentos que ocorreram no 

grupo, se resolvem em semelhanças, pois parecem ter como papel 
desenvolver sob diversos aspectos um conteúdo idêntico, os diversos traços 

essenciais do próprio grupo. 
Maurice Halbwachs (2006, p. 109) 

 

Em Reminiscências, Suelena Seabra Guimarães86 (2011) deu testemunhos acerca dos 

tempos vividos em Goiás. A infância na qual “brincava sozinha ou com uma filha de uma 

vizinha do fundo, no beco” (p.16). A adolescência marcada pelo primeiro namorado, a forte 

amizade com Márcia de Oliveira e Silva87. A rebeldia representada na crença jovem de que 

“naquela época era moda e bonito fumar” e a reprovação paterna que tentava conter os surtos 

de rebeldia jovem e feminina, aconselhando não ser “bonito mulher fumar” (p. 46). O ato de 

dirigir, fato este alvo de desaprovação da sociedade, pois “não era costume mulher dirigir, 

ainda mais sendo um ‘jeep’ de guerra” (p. 46). Por fim relatou os efeitos em Goiás do golpe 

de 1964, projetado em suas memórias como a “Revolução” de 1.º de abril, na qual se 

envolveu na condição de opositora do regime autoritário instalado na época, confidenciando-

nos ter participado “com toda a força de [seu] ser” (p. 53)88, manifestando-se e protestando na 

                                                           
86 Suelena Seabra Guimarães foi presa junto dos jovens pelo fato de também participar das manifestações 
estudantis na cidade de Goiás em 1965. Da mesma forma que sua amiga, Márcia de Oliveira e Silva, foi 
repetidas vezes submetida a interrogatórios. 
87 Além de amiga, Márcia foi uma das adolescentes detidas na cidade de Goiás, mas que ao contrário de Suelena 
não foi submetida a interrogatórios. Entrevista realizada em 29 de dezembro de 2013.  
88 Cf. RIDENTI, Marcelo. O romantismo revolucionário nos anos 60. In: FREIRE, Alípio; ALMADA, Izaías; 
PONCE, J. A. de Granville (Orgs.). Tiradentes: um presídio da ditadura: memórias de presos políticos. São 
Paulo: Scipione, 1997. Neste trabalho Marcelo Ridenti apresentou o forte relacionamento sentimental das 
esquerdas ao movimento de resistência contra as decisões do governo autoritário. Ao longo de seu livro de 
memórias, Suelena deixou rastros desse “romantismo revolucionário”, que também foi percebido nos 
testemunhos de Eudes Pacheco quando nos contou detalhes da sua militância e prisão em 1965. Tanto Suelena 
quanto Eudes afirmaram não se arrepender de sua participação, ou mesmo das marcas deixadas pela prisão e 
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companhia de Márcia de Oliveira e Silva, Elina Maria da Silva e de muitos outros estudantes 

contra a exoneração do diretor do Colégio Estadual de Goiás, o senhor Orley Gavião Gonzaga 

de Castro. 

Suas memórias são fragmentos de um período que presenciou, testemunhou e sofreu 

na pele os efeitos, em razão de ter sido torturada psicologicamente com “perguntas e 

perguntas e mais perguntas” a fim de que “caísse em contradição” (GUIMARÃES, 2011, p. 

55). As experiências de Suelena denunciaram a utilização de métodos de tortura cada vez 

mais intensos já no início da ditadura militar brasileira na intenção de obter a confissão do 

esperado crime de subversão89. 

Partimos nesse início de análise da premissa de que tudo o que nos contou sobre suas 

experiências, somadas às várias entrevistas apropriadas durante a pesquisa, são testemunhos 

de uma época, “provas ou sinais que evidenciaram” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 75) no 

momento de exteriorização das lembranças “a forte presença do ‘eu’, tanto pelo fato de o 

objeto da reflexão ser em parte o sujeito pretérito da narração quanto pela circunstância de o 

sujeito presente da narração marcar a tarefa enunciativa pela decifração de sua voz” (ELMIR, 

2010, p. 192) em primeira pessoa, conforme registrou em livro de reminiscências: 

 
Fizemos greve por um colégio melhor e fomos taxados de subversivos, fomos perseguidos, 
torturados alguns, outros escondidos, humilhados. Por isso ficamos ‘fichados’ no DOPS, 
ficha que permanece até hoje. Anos depois Márcia, minha prima, não pôde tomar posse, pois 
tinha sido classificada em um concurso público, mas foi considerada pessoa não grata. Meu 
pai era nosso advogado e protetor (GUIMARÃES, 2011, p. 53). 

 
Nas lembranças da greve dos estudantes em 1965, Suelena Seabra Guimarães destacou 

o importante papel de seu pai Wellington Seabra Guimarães que, além de dispensar apoio às 

manifestações em defesa do retorno de Orley Gavião à diretoria do colégio, auxiliou na fuga 

sua e de seus amigos e, posteriormente, atou como advogado na solicitação dos habeas corpus 

que libertaram todos os prisioneiros envolvidos na crise estudantil em Goiás (Cf. 

MACHADO, 2013) conforme corroborou matéria do jornal O Popular de 9 de junho de 1965: 

                                                                                                                                                                                     

tortura, pelo fato de entenderem ter feito no momento de grande efervescência política escolhas acertadas. 
Embora em Goiás os manifestos estudantis tenham começado por razões alheias aos projetos da ditadura naquele 
momento, é possível visualizar o “romantismo revolucionário” de que fala Ridenti (1997) nos testemunhos de 
prisioneiros políticos. Para estes sujeitos da história, os acontecimentos de 1965 mudaram de forma drástica as 
suas vidas, talvez seja por esta razão que se referem ao período como uma “Revolução”.  
89 Cf. FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: 
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Orgs.). O tempo da ditadura: regime militar e 
movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. Em seu trabalho de 
investigação Carlos Fico da ma projeção maior da atuação da polícia no cenário político do Brasil, corroborando 
o testemunho de Suelena quando esclareceu ser provável que o “SNI tenha participado de ‘operações de 
segurança’, isto é, de prisões e interrogatórios que tantas vezes lançavam mão de tortura” (2009, p. 177).    
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Durante toda a tarde até à noite de ontem, o advogado Wellington Seabra Guimarães esteve 
de plantão na Secretaria da Segurança Pública aguardando que a autoridade policial liberasse 
os dois estudantes. Até às 23 horas, todavia, quando encerrávamos os trabalhos desta edição, 
era aguardada a soltura prometida pelo Secretário da Segurança para as 18 horas, mas não 
efetuada até aquela hora.90 

 
No caminhar de suas lembranças, a depoente destacou a forte presença ainda nos dias 

de hoje dos efeitos da ditadura em sua vida e na vida de outros envolvidos na greve estudantil 

de 1965 – principalmente dos dois jovens torturados e que ficaram por mais tempo sob 

custódia da polícia, exigindo maior pressão por parte de seu pai Wellington – organizada 

inicialmente para contrapor-se à exoneração do referido diretor e posteriormente ampliada 

para os estilhaços do golpe no Estado91 e na cidade de Goiás. 

Ao longo de seus testemunhos observamos, entre fragmentos de traumas ocasionados 

pela violência com que foram tratados todos os envolvidos detidos pela polícia, a denúncia da 

dominação masculina imiscuída nos códigos sociais e de conduta da população de Goiás. 

Segundo seu testemunho, a julgavam e a estereotipavam – Suelena Seabra – pelo fato de 

fumar em público, dirigir um automóvel ou namorar. Este controle simbólico vinha 

acompanhado por olhares de condenação da sociedade vilaboense e que deveriam ser os 

mesmos recebidos por Elina Maria da Silva, conforme testemunhou Olinda Alves Ribeiro 

quando disse sobre seu convívio com Elina Maria que muita “gente assim, não gostava e não 

andava com ela, por isso ela sentia muita solidão quando ela veio para cá. [...] A sociedade 

aqui não admitia. Eu também nunca me preocupei, mas eu era comentada de andar com dona 

Elina”92. 

Quanto às questões referentes ao debate de gênero, podemos corroborar os 

testemunhos e impressões de Suelena Seabra Guimarães e Olinda Alves Ribeiro por meio dos 

                                                           
90 Acervo particular de Elder Camargo de Passos consultado em 15 de julho de 2013. 
91 Cf. SKIDMORE, Thomas. Brasil de Castelo a Tancredo. Tradução Mario Salviano Silva. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1988. Neste trabalho, o pesquisador abordou todo o período da ditadura civil/militar no Brasil, no 
entanto o que nos chamou a atenção foram as referências feitas ao fortalecimento da UDN no Estado de Goiás e 
a intervenção militar em novembro de 1964. Conforme o pesquisador, Castelo Branco procurava fortalecer a 
UDN quando viu “no episódio Mauro Borges mais um meio de ajudar o seu partido predileto. Membro do 
poderoso clã Ludovico, que há muito controlava a política de Goiás, Mauro Borges governava o estado em nome 
do PSD. Mas fizera muitos inimigos, tanto no plano local como no nacional, e, dentre eles, militares da linha 
dura. Esses adversários fizeram circular boatos ligando o nome de Borges a um movimento guerrilheiro contra o 
regime. Não podia haver notícia melhor para os líderes da UDN estadual, que esperavam alcançar o poder 
através do expurgo dos Ludovico pelo governo federal. Como o Ato Institucional n.º 1 havia expirado, Castelo 
não dispunha mais do poder arbitrário usado em expurgos políticos anteriores. Em vez disso, ele procurou 
persuadir a assembléia estadual a requerer intervenção federal. Mas o Congresso federal tornou desnecessária a 
solicitação votando pela ‘intervenção’ em Goiás. Mauro Borges foi afastado e um idoso marechal do Exército, 
escolhido a dedo pelo presidente, nomeado interventor. O expurgo de um governador meses após haver expirado 
a vigência do Ato Institucional indicava que a ‘fase negativa’ da política revolucionária não havia terminado” 
(1988, p. 92-93).     
92 Entrevista realizada com Olinda Alves Ribeiro em 12 de outubro de 2011. 
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horizontes projetados pela historiadora Ana Carolina Eiras Soares (2012) quando investigou a 

figura feminina e as relações de gênero partindo da literatura de José de Alencar. Ao longo de 

seu trabalho, a historiadora reconstruiu as expectativas de José de Alencar que pretendeu, pelo 

canal da literatura, educar mulheres e homens ensinando-os “como se comportar e transitar 

nos espaços privados, mas, sobretudo, públicos, no universo social dos oitocentos” (2012, p. 

46). Interessada pela explicitação das relações simbólicas de poder “apresentadas como 

naturais entre os gêneros” (p. 41), Ana Carolina Eiras Soares (2012) tornou visível em seus 

itinerários a dominação masculina (Cf. BOURDIEU, 1999) e a subalternização feminina (Cf. 

SCOTT, 2008) dissimuladas na força da ordem masculina e no mundo social, responsável 

pela construção da dominação e violência simbólica (Cf. CHARTIER, 2005; BOURDIEU, 

1999). Desta forma, ela pode compreender a lógica dos romances alencarianos e atribuir 

sentido ao propósito pedagógico de seus escritos, idealizados para ensinar “quais as 

características da ‘essência natural dos brasileiros’” (SOARES, 2012, p. 45) e definir, no 

interior dos espaços sociais, qual o “‘lugar de homem’ e ‘lugar de mulher’ na sociedade” (p. 

41). 

No encalço de seus itinerários, tomamos de empréstimo suas concepções de gênero 

para atribuir sentido ao estranhamento de Suelena Seabra quando testemunhou esses 

relacionamentos desiguais entre homem e mulher ao longo de sua trajetória. Além disso, suas 

hipóteses e impressões aproximaram-se das propostas de Joan Scott (2002) no momento em 

que analisou o sentido paradoxal dos movimentos feministas a partir da trajetória de mulheres 

que militaram na defesa do reconhecimento de direitos femininos. Sobre os paradoxos na 

militância feminista Joan Scott disse referir-se não a “estratégias de oposição, mas elementos 

constitutivos do próprio feminismo” (2002, p. 29) e da história das mulheres que só “tiveram 

a oferecer paradoxos [...] porque o feminismo ocidental e historicamente moderno é 

constituído por práticas discursivas de política democrática que igualaram individualidade e 

masculinidade” (p. 29). Partindo dessas concepções, tentamos compreender a trajetória de 

Altair Camargo de Passos e Elina Maria da Silva, representando suas experiências (Cf. 

SCOTT, 2001) e explicando como cada uma dessas mulheres conseguiu burlar as instituições 

de controle e tornarem-se públicas sem, no entanto, abandonar antigos padrões e costumes 

muito relacionados à sua condição de mulher, constituindo uma trajetória marcada por 

paradoxos (Cf. SCOTT. 2002). 

Tratando-se da mobilização política em Goiás no ano de 1965, que foi responsável por 

cruzar as várias trajetórias femininas em um mesmo episódio histórico, se faz necessário 
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retornar às lembranças de Suelena Seabra, a fim de entender de que forma se deu o 

envolvimento de mulheres nas manifestações grevistas na cidade, quais os posicionamentos 

da sociedade vilaboense na ocasião e por que razão se projetou silenciá-las e esquecê-las. 

Após as prisões em Goiás, Wellington Seabra Guimarães93, pai de Suelena, ficou 

responsável pela defesa e libertação dos envolvidos naquilo que ficou conhecido como os 

“Acontecimentos de Goiás”94. Suelena foi uma das duas jovens – a outra era Márcia de 

Oliveira e Silva, sua amiga – que em companhia de Elina Maria da Silva reproduziu em sua 

“militância” e transgressão os conflitos nas relações entre o gênero masculino e feminino, em 

um período de ditadura, ainda marcado pela separação dos papéis ocupados por homens e 

mulheres no interior da sociedade (Cf. BOURDIEU, 1999) brasileira e goiana. Foi partindo de 

suas anotações memorialistas e testemunhos que lançamos expectativas para compreender, em 

um contexto de mobilização política, as relações de gênero, representadas na pesquisa pela 

seleção de duas mulheres que de certa forma tiveram importante papel no agenciamento, na 

guarda e na construção da memória dos movimentos estudantis e culturais em Goiás na 

década de 1960. 

Embora se limite a relatar suas próprias experiências, muito do que deixou registrado 

ajudou-nos a projetar Elina Maria da Silva e Altair Camargo de Passos no cenário de 

mobilização popular em um período marcado por mudanças. Ao longo de suas recordações 

sobre a ditadura em Goiás, Suelena nos contou que: 

 
Certa vez fomos escondidos em uma fazenda perto de Goiás, ficando dias escondidos, sem 
contato com ninguém, a não ser com ele mesmo [o pai]. Uma tarde apareceu um carro lá 
longe no morro, foi aquela correria toda, pois já havíamos combinado que qualquer barulho 
estranho e qualquer carro que não fosse o do meu pai era pra gente correr e esconder. Márcia 
e eu fomos para um rio que já havíamos escolhido antes, caso houvesse algum imprevisto, 
ficamos escondidas em umas pedras com a água mais gelada que eu já vi até hoje. Só saímos 
de lá quando os outros nos encontraram e falaram que não tinha mais perigo. Acharam-me 
congelada. Um horror. Foram dias terríveis, de sofrimento e dor. Dormíamos em um catre 
feito de pau-a-pique, com um cobertor como colchão e quase não tínhamos o que comer, 
pois éramos muitos e naquela fazenda morava só uma pessoa, então a comida era escassa. 
Tempos que deixaram marcas permanentes principalmente nos amigos que foram torturados 
pela insanidade dos militares da época, que não respeitavam ninguém. Ficaram ‘sumidos’ 
durante vários dias e quando o meu pai conseguiu soltá-los, eles estavam todos machucados, 

                                                           
93 Na matéria “Tribunal protesta: polícia mantém dois encarcerados”, divulgada em 9 de junho de 1965, o jornal 
O Popular trouxe ao público leitor maiores detalhes da libertação dos envolvidos na “crise de Goiás”. Informou 
que ainda estavam encarcerados dois jovens que haviam sido vitimas de tortura e o empenho do “advogado de 
sustentação o causidico Wellington Seabra Guimarães”. 
94 Dentre os jornais Cinco de Março, Folha de Goiaz, Correio Brasiliense, O Popular e O Estado de São Paulo 
coube a este último referir-se à situação de crise política em Goiás, referendando-a por seus “acontecimentos”. É 
importante esclarecer que todos os jornais divulgaram a situação de agitação na pacata cidade no coração do 
Brasil, todavia coube ao O Estado de São Paulo desferir duras críticas à iniciativa estudantil, apoiando inclusive 
a ação “policialesca” contra a população local. 
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unhas na carne viva, hematomas, um horror. Todos torturados. Até o meu irmão Raul foi 
preso, coitado, ele que nem estudava mais. Cismaram com ele no jardim e o prenderam 
mesmo assim. Foi preciso que o meu pai fosse a Goiânia para soltá-lo e deu bastante 
trabalho, pois ele já se encontrava incomunicável, como soubemos depois, já pronto para ser 
torturado. Tempos tristes. Mas inesquecíveis para quem passa por uma experiência dessas. 
Ficam resquícios de uma tortura física e psicológica, e disso não se esquece jamais. Alguns 
deles ainda têm seqüelas sérias desse tempo insano. Não dormem direito, precisam de 
calmantes e outros remédios fortes para suportar a lembrança. Outros ficaram estressados e 
de tanta tortura ficaram esquecidos, a memória fraca, lembram pouca coisa da vida atual. A 
impressão que a gente tem é que só ficou registrado o passado, coisas recentes esquecem 
com facilidade. Eu não cheguei a ser torturada, mas respondi a inquérito durante dias na 
cadeia de Goiás. Perguntas e perguntas e mais perguntas. Quase sempre as mesmas, pra ver 
se a gente caía em contradição. Um horror. Essa é uma fase de minha vida que não gosto de 
recordar, mas que deixou marcas na alma e não tenho como ignorá-las. Espero que nunca 
mais se repita uma coisa dessas (GUIMARÃES, 2011, p. 53-55). 

 
Mesmo tendo silenciado as personagens estudadas pela pesquisa – Altair Camargo de 

Passos e Elina Maria da Silva – muito daquilo que deixou registrado ofereceu indícios para 

questionarmos o passado da cidade de Goiás na década de 1960. Os acontecimentos de 1965 – 

invasão e fechamento da Rádio Treze de Maio, prisões e torturas – deixaram nos envolvidos, 

as marcas e os traumas de um tempo que não passou, a exemplo do que nos relatou Eudes 

Pacheco de Santana, jovem preso, quando destacou desconhecer [ele e os outros envolvidos 

nas manifestações] “o grau de violência com que vinha o regime no sentido de quebrar essas 

instituições democráticas, nós tínhamos uma percepção muito romântica de um processo que 

só depois foi identificado como um processo de implantação”95 de ditaduras militares na 

América Latina (Cf. SARLO, 2006; PEDRO e WOLFF, 2010). 

Conduzidos por este e outros relatos optamos por considerar as lembranças às quais 

nos referiremos durante a narrativa, a exemplo das de Eudes, Suelena e Olinda, eternizadas 

em livros ou em narrativas orais, como testemunhos da ação violenta dos órgãos de repressão 

(Cf. FICO, 2001) contra manifestantes que sem saber o que os esperavam, encabeçaram 

manifestações que afetaram diretamente os interesses de personalidades influentes na política 

estadual da época. Ações que foram combatidas com medidas duras como a prisão, a tortura e 

a espionagem, que mais tarde interferiu na trajetória dos presos políticos, como o caso de 

Márcia de Oliveira e Silva, amiga de Suelena, a qual se referiu logo no início de suas 

reminiscências.  

O fato de sua amiga Márcia não poder assumir cargo público em razão de estar 

“fichada no DOPS” e ser considerada pessoa “contrária à revolução” era um dos muitos 

efeitos do Ato Institucional número dois (Cf. SKIDMORE, 1988) e da prisão, pelo fato de que 

                                                           
95 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em 15 de outubro de 2009.  
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durante a ditadura, além dos casos óbvios “de perseguição, prisão, tortura e morte de 

militantes e quadros organizados, praticados pela polícia política, milhares de pessoas foram 

espionadas, julgadas e prejudicadas pela comunidade de informações” (FICO, 2009, p. 181). 

Como os “Acontecimentos de Goiás” tomaram projeção nacional, nenhum dos envolvidos 

ficou ileso da doutrina de segurança nacional (Cf. SKIDMORE, 1988), permanecendo durante 

anos sob o campo de visão da espionagem promovida pelos órgãos criados pelo Serviço 

Nacional de Informação (SNI). 

Na intenção de refletir sobre as relações de gênero presentes nesta geração, nos 

utilizamos inicialmente dos relatos de Suelena partindo da premissa de que suas palavras são 

rastros de um período, ou o “vértice entre a história e a memória, entre os fatos e as narrativas, 

entre, em suma, o simbólico e o individuo” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 82) que 

incorporado a um senso de revanche trouxe à tona, no momento do recolhimento de seu 

testemunho96 “a memória traumática, [...] a experiência do choque” (GAGNEBIN, 2006, p. 

51), representada em sua memória no instante em que nos relatou as marcas inesquecíveis que 

deixaram nela e nos outros prisioneiros “feridas abertas na alma, ou no corpo” (p. 110). 

Suelena deixou em seu testemunho mensagens subliminares das relações desiguais 

entre os sexos. Estas mensagens são em nossos itinerários como rastros, pelo fato de estes 

serem em suas reminiscências “fruto do acaso, da negligência, às vezes da violência” (2006, 

p. 113), mas que exteriorizados por uma consciência de gênero acabaram denunciando 

relações simbólicas de poder e um efetivo controle da mulher, através da supressão de sua 

capacidade física, intelectual e moral (Cf. PERROT, 2005; HIGONNET, 1991; SOIHET, 

2012) na cidade de Goiás. 

Suas contribuições testemunhais nos proporcionaram meios para conjeturar e 

problematizar as questões de gênero na cidade de Goiás em tempos de ditadura civil e militar. 

Evocamos as propostas teóricas e metodológicas sugeridas por Reinhart Koselleck (2006), 

pelo fato de, na ocasião de seus estudos sobre a semântica dos tempos históricos, se mostrar 

sensível com as subjetividades e sensibilidades humanas, reservando uma importante parte de 

seu livro97 às categorias de análise histórica, reconhecidas como “espaço de experiência” e 

“horizonte de expectativa”. 

                                                           
96 Cf. AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta M. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2000. 
97 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição á semântica dos tempos históricos. Tradução do 
original alemão Wilma Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira; revisão da tradução César Benjamin. Rio de 
Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006.  
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Para Koselleck (2006) a experiência “é o passado atual, aquele no qual acontecimentos 

foram incorporados e podem ser lembrados” (p. 309) enquanto que a expectativa ao realizar-

se no hoje “é futuro presente, voltado para o ainda-não, para o não experimentado, para o que 

apenas pode ser previsto” (p. 310) e para aquilo que ainda será na ocasião do cruzamento 

entre as experiências apropriadas e expectativas de respostas no presente, sobre as perguntas 

lançadas ao passado. 

De acordo com suas reflexões, estas duas categorias unidas aos métodos que 

incentivariam o historiador certo da existência de fragmentos sobre o tema de seu interesse a 

se enveredar no “vórtice do tempo”, a fim de capturar experiências a muito relegadas ao 

esquecimento e/ou subsumidas pelo privilégio de outras temáticas históricas. Koselleck 

(2006) nos ensinou ainda que:  

 
Quando o historiador mergulha no passado, ultrapassando suas próprias vivências e 
recordações, conduzido por perguntas, mas também por desejos, esperanças e inquietudes, 
ele se confronta primeiramente com vestígios, que se conservaram até hoje, e que em maior 
ou menor número chegaram até nós. Ao transformar esses vestígios em fontes que dão 
testemunho da história que deseja apreender, o historiador sempre se movimenta em dois 
planos. Ou ele analisa fatos que já foram anteriormente articulados na linguagem ou então, 
com a ajuda de hipóteses e métodos, reconstrói fatos que ainda não chegaram a ser 
articulados, mas que ele revela a partir desses vestígios (2006, p. 305). 

 
Ao historiador, conduzido por estas categorias analíticas, caberia a tarefa de buscar 

esclarecimentos98 para as várias experiências que compõem o “tempo dos homens”, uma vez 

que nosso tempo histórico é marcado por experiências elaboradas racionalmente (Cf. SCOTT, 

2001) e por “formas inconscientes de comportamento, que não estão mais, ou que não 

precisam mais estar presentes no conhecimento” (KOSELLECK, 2006, p. 309). Fator este que 

se assemelha àquilo que se pode dizer da expectativa, pelo fato de ser “ao mesmo tempo 

ligada à pessoa e ao interpessoal, também a expectativa se realiza no hoje” (p. 310), 

delineando seu campo de investigação pela “esperança e medo, desejo e vontade, a 

inquietude, mas também a análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da 

expectativa e a constituem” (p. 310). 

                                                           
98 Em O que significa elaborar o passado?, Jeanne Marie Gagnebin (2006) traz como temática o conceito de 
Aufklarung - esclarecimento – utilizado por Adorno quando nos anos de 1950 e 1960 escreveu inúmeros 
trabalhos de sociologia e filosofia destacando a necessidade de não se esquecer o holocausto (Auschwitz), 
exigindo do historiador o dever de zelar pela preservação da memória, “salvar o desaparecido, o passado, em 
resgatar, como se diz, tradições, vidas, falas e imagens” (p. 97) sem, todavia “sacralizar a memória”, mantendo 
uma “insistência no esclarecimento racional” (p. 102). Gagnebin (2006) completa suas compreensões sobre a 
“elaboração do passado” dizendo que: “Devemos lembrar o passado, sim; mas não lembrar por lembrar, numa 
espécie de culto ao passado. No texto de Adorno, que é judeu e sobrevivente, a exigência de não-esquecimento 
não é um apelo a comemorações solenes; é, muito mais, uma exigência de análise esclarecedora que deveria 
produzir – e isso é decisivo – instrumentos de análise para melhor esclarecer o passado” (p. 103). 
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 Somando-se às suas conjecturas acerca do tempo histórico, dos conceitos e das 

categorias adequadas para tratarmos do descontínuo que se faz presente nas relações entre os 

gêneros e o tempo, ficaria a nós a obrigação de entender a história como um conjunto 

multifacetado de experiências e relações de poder (Cf. SOARES, 2012). Fatores que 

adicionados às reflexões sobre o legado cultural, ou às tradições de nossos antepassados, 

produziriam aquilo que chamamos de representações culturais99, em razão de a cultura100 ser 

um campo heterogêneo marcado por disputas, aceitações, apropriações, práticas, políticas e 

pela “experiência de cada um, transmitida por gerações e instituições” (KOSELLECK, 2006, 

p. 309), na qual “sempre esta contida e é conservada uma experiência alheia” (p. 310). Nesse 

sentido, “também a história é desde sempre concebida como conhecimento de experiências 

alheias” (p. 310) que podem, ou não, ser transmitidas de uma geração a outra, ou podem ser 

descobertas mediante a investigação dos rastros que resistiram à ação silenciadora do tempo e 

da própria política da história101, conforme percebido nos testemunhos orais que remontam ao 

caso de Goiás, nas relações de gênero observadas ao longo dos anos recortados pela pesquisa, 

nas denúncias feitas pela história social contemporânea e pelos historiadores das mulheres e 

relações de gênero (Cf. SCOTT, 2008; PERROT, 2005; SOIHET e PEDRO, 2007). 

                                                           
99 A categoria é uma referência direta às expectativas de Chartier acerca da história cultural, por ocasião de seus 
estudos sobre as representações culturais na Europa Moderna. Cf. CHARTIER, Roger. A história cultural: entre 
práticas e representações. Tradução de Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: DIFEL, 1990. 
100 Entendemos a cultura nos mesmos moldes de Geertz (2008) que compreende o conceito de cultura como algo 
essencialmente semiótico, pelo fato de acreditar, “como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 
de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não 
como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. 
É justamente uma explicação que eu procuro, ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície. 
Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, requer por si mesma uma explicação” (p. 4) que nos leva 
a observar a cultura não como uma manifestação de poder “algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 
acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do 
qual eles podem ser descritos de forma inteligível — isto é, descritos com densidade” (p. 10). Compreender a 
cultura de um povo “expõe a sua normalidade sem reduzir sua particularidade. (Quanto mais eu tento seguir o 
que fazem os marroquinos, mais lógicos e singulares eles me parecem.) Isso os torna acessíveis: colocá-los no 
quadro de suas próprias banalidades dissolve sua opacidade” (p. 10). 
101  A categoria “política da história” é aqui entendida nos mesmos termos apresentados por Joan Wallash Scott 
(2008) em seu livro Género e História. Quando a historiadora se refere à necessidade de uma história das 
mulheres e das relações de gênero produzida sob a égide (pelo menos inicialmente) da política feminista e dos 
movimentos políticos em fins do século XIX e meados do XX, se tornam latentes as inquietações acerca das 
experiências femininas ao longo do tempo o que será a base para que outras historiadoras também questionem o 
contexto político da história feita até então e procurem entender porque razão as mulheres foram subalternizadas, 
silenciadas, esquecidas ou mesmo abandonadas nas “sombras da história”. A fim de tornar este problema um 
debate constante na academia, Joan Scott nos ensina que: “A compreensão da potencialidade radical da história 
das mulheres chega com os escritos das histórias que se baseiam nas experiências das mulheres e que analisam 
as distintas formas em que a política construiu o gênero e o gênero construiu a política. A história feminista se 
converteu assim, não no reconto das grandes obras levadas a cabo pelas mulheres, mas sim na exposição das tão 
amiúde silenciadas e ocultadas operações do gênero, que são de outra maneira, forças com uma presença e uma 
capacidade de definição na organização da maioria da sociedade. A história das mulheres deve enfrentar-se 
criticamente com a política das histórias existentes, e assim começar inevitavelmente a escritura da história” 
(2008, p. 47).  
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As reflexões de Koselleck (2006) sobre da tarefa do historiador nos fazem lembrar as 

abordagens feitas por Walter Benjamim (1994) acerca da atividade narrativa, tratadas no texto 

O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov102 e que é decifrada por Jeanne 

Gagnebin (2006) na oportunidade de suas conjecturas sobre a obra do filósofo austríaco, 

quando ela nos contou, parafraseando Benjamim, ser o narrador algo semelhante à figura do 

trapeiro, do Lumpensammler ou do chiffonnier, do catador de “sucata e de lixo, esta 

personagem das grandes cidades modernas que recolhe os cacos, os restos, os detritos, 

movido pela pobreza, certamente, mas também pelo desejo de não deixar nada se perder” 

(2006, p. 54). 

Como o historiador, antes mesmo de o ser, é um narrador que também é “sucateiro”, 

conforme sugerido por Jeanne Gagnebin (2006), tentamos inaugurar nestes itinerários novos 

códigos da identidade vilaboense e goiana, mergulhando, para tal tarefa, de forma contínua no 

passado em busca daquilo que foi “deixado de lado como algo que não tem significação, algo 

que parece não ter nem importância nem sentido, algo com que a história oficial não sabe o 

que fazer” (p. 54), ou não sabia, até aparecerem inquietações acerca da possibilidade de se 

escrever uma história das mulheres103 e das relações de gênero. Questões sugeridas por Louise 

Tilly ao “caricaturar” o conceito de história de Bloch (2001), adequando sua “ciência dos 

homens no tempo” (p. 55) em uma também “ciência das mulheres no tempo” (TILLY, 1994, 

p. 30), projetando na investigação histórica, possibilidades para nas meadas das relações entre 

homem e mulher, decifrar códigos e símbolos, na expectativa de contar a história partindo dos 

jogos de poder (Cf. BOURDIEU, 1999; SOARES, 2012) no interior das relações entre 

homem e mulher. 

                                                           
102 As expectativas dos dois intelectuais se cruzam no momento em que, ao falar do trabalho do narrador, 
Benjamin diz serem as experiências o elemento fundamental de uma grande narrativa. Sendo desta forma tarefa 
de todo bom narrador retirar da experiência, aquilo que ele conta: “sua própria experiência ou a relatada pelos 
outros” (1994, p. 201) e incorporar “as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (p. 201), pelo fato de ser 
a experiência que passa de pessoa a pessoa “a fonte a que recorrem todos os narradores” (p. 198).  
103 Michelle Perrot nos conta no artigo “Escrever uma história das mulheres: relato de uma experiência”, que 
compõe o Dossiê: “História das mulheres no Ocidente”, temática no ano de 1995 da revista mantida pelo Núcleo 
de Estudos de Gênero da Unicamp/SP – Cadernos Pagu – por ocasião da publicação da coleção História das 
mulheres no Ocidente em cinco volumes e dirigidos por Georges Duby e Michelle Perrot, das suas dúvidas e 
incertezas quando se viu frente às novas possibilidades para se escrever a história da sociedade partindo da 
inquirição dos silêncios. Os relatos da historiadora são experiências que ao longo de sua trajetória se somaram 
aos conjuntos de idéias que a fez enxergar no “fim do túnel” a possibilidade das mulheres entrarem na história. 
Conferindo suas palavras percebemos que escrever uma história das mulheres é um empreendimento 
relativamente novo e revelador de uma profunda transformação: está vinculado estreitamente à concepção de que 
as mulheres têm uma história e não são apenas destinadas á reprodução, que elas são agentes históricos e 
possuem uma historicidade relativa às ações cotidianas, uma historicidade das relações entre os sexos” (1995, p. 
9). 
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A história precisou identificar as mulheres como sujeitos históricos, atribuindo-lhes 

valor, voz, vida (Cf. SCOTT, 2001; 2008). Construiu, nestes termos, compreensões e 

expectativas que ampliassem o debate para além de uma história generalizada, evitando, 

assim, o “centralismo feminino” ou o “sexismo” e alcançando também as relações entre os 

gêneros, nos moldes sugeridos por Joan Scott (2008) através das reflexões de Natalie Davis 

(1976) na ocasião da publicação do ensaio História das mulheres em transição: o caso 

europeu. Nele a historiadora disse ser preciso “entender o significado de ambos os sexos, dos 

grupos de gênero no passado histórico” (1976, p. 90) ampliando o leque de debates no campo 

da história social e encorajando uma atividade investigativa que poderia ser levada a cabo 

examinando as definições sociais de gênero, “segundo às expressaram homens e mulheres e, 

segundo às construíram e influenciaram as instituições políticas e econômicas, às quais 

refletiam uma gama de relações que incluíam não só o sexo, mas também a classe e o poder” 

(SCOTT, 2008, p. 42). 

Estes novos horizontes investigativos inaugurados pela história social nos fizeram 

compreender a história das mulheres e das relações de gênero não mais como sendo campos 

marcados pelas divisões temáticas na disciplina histórica, que eram orientadas pelo sexo, mas 

sim uma possibilidade de indagação que partisse dos espaços de experiências acumulados ao 

longo de anos de debates no campo das relações de poder, das feminilidades, dos silêncios e 

dos excluídos da história104. 

Entendidos como novos paradigmas para a narrativa, estes procedimentos 

investigativos nos levaram a repensar a história das mulheres e das relações entre os gêneros, 

cruzando os cenários de silêncios e subalternizações às propostas de Joan Scott (2008), 

quando na ocasião de seus estudos sobre a história das mulheres traduziu em suas reflexões, 

as relações entre os sexos, entendendo-as “como categorias úteis de análise histórica” (Cf. 

SCOTT, 1990; 2008), e que precisariam ser mais bem avaliadas partindo do viés das relações 

de poder e da “política da história”. Categoria esta utilizada pela historiadora com a finalidade 

de evidenciar as disputas políticas (feminismos) e os jogos de poder no exercício de registro 

                                                           
104 Muitos intelectuais sugeriam em suas reflexões que o historiador fizesse desvios, direcionando suas atenções 
para a periferia, para o insignificante, para o microscópico. Em A escrita da história, Michel de Certeau nos 
afirmou não ser mais o historiador “o homem capaz de construir um império. Não visa mais o paraíso de uma 
história global. Circula em torno das racionalizações adquiridas. Trabalha nas margens. Deste ponto de vista se 
transforma num vagabundo. Numa sociedade devotada à generalização, dotada de poderosos meios 
centralizadores, ele se dirige para as marcas das grandes regiões exploradas. Fazem desvio para a feitiçaria, a 
loucura, a festa, a literatura popular, o mundo esquecido dos camponeses, a Ocitânia, etc. Todas elas zonas 
silenciosas” (2006, p. 87). Outra historiadora (entre muitos outros/as) que se notabilizou neste campo de 
denúncia dos silêncios e dos excluídos da história foi Michelle Perrot (2005), que conseguiu encontrar sentido e 
vida nos espaços em branco, nos silêncios e nas exclusões construídas ao longo da escrita da história. 
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da história das experiências femininas e masculinas ao longo do tempo. Outro ponto modular 

das análises feitas neste campo de investigação – a história das mulheres e relações de gênero 

– foi perceber, ainda que de relance, algumas relações simbólicas de poder em que mulheres e 

homens realizavam de ambos os lados agenciamentos representados pelas concessões, 

permissões e/ou outorgas capazes de atribuir à “dominação masculina” e à subalternização do 

feminino, um efeito (bi) polarizado, no sentido mesmo, de existirem não apenas uma simples 

submissão das mulheres aos homens, mas existir neste complicado campo de relações 

simbólicas, uma gama de disputas, jogos de poder e dominações (Cf. BOURDIEU, 1999). O 

que explicaria a permissão, dentro de certos limites, às mulheres ocuparem lugares de fala 

públicos (Cf. PERROT, 2005), mesmo que estes lugares fossem o interior das instituições 

religiosas, ou em determinados períodos, funções públicas, tais como a carreira docente, de 

radialista e/ou as lideranças políticas, situações exemplificadas em nossos itinerários pelas 

trajetórias de Altair e Elina. 

As relações entre os gêneros masculino e feminino percebidas por esta ótica mostram 

que as mulheres105 não eram totalmente submissas ou ignoradas. Enxergamos neste 

emaranhado de relações simbólicas muitas práticas de manutenção do poder disputadas tanto 

do lado masculino quanto do lado feminino, conforme apresentou Bourdieu (1999) ao 

mostrar-nos a “dominação masculina” e uma “economia de bens simbólicos” em disputa nas 

relações entre os gêneros, partindo da premissa de análise do cotidiano das sociedades 

berberes da Cabília. 

Embora afirmemos enxergar nas relações entre os sexos em Goiás representações de 

poder simbólico de ambos os lados (masculino e feminino), corroborando aí o “efeito (bi) 

polarizado” do poder ao qual nos referimos anteriormente, vale destacar que as tentativas 

masculinas em submeter às mulheres ao seu julgo sempre foram uma constante nas relações 

entre os sexos. Impressão que pode ser sentida nas reminiscências de Suelena Seabra, nos 

testemunhos de Olinda Alves Ribeiro e em muitos outros que se seguiram na narrativa, 

tornando necessário ver as práticas femininas como técnicas de economia simbólica 

interessadas em evitar seu total esquecimento, ou mesmo de auxílio na resistência contra a 

violência simbólica representada nos efeitos106 da dominação masculina. 

                                                           
105 Vale destacar que as mulheres às quais faremos referências pertenciam à esfera aristocrática da cidade de 
Goiás. 
106 Embora estejamos nos reportando ocasionalmente aos efeitos da violência simbólica, não esquecemos em 
momento algum que durante muitos séculos e em nosso cotidiano as mulheres foram e são alvo também da 
violência física. Como esclareceu Bourdieu (1999) em seu trabalho etnográfico, nós também não utilizamos a 
categoria “violência simbólica” a fim de reduzir os efeitos brutais da dominação simbólica sobre as mulheres. 
“Ao tomar ‘simbólico’ em um de seus sentidos mais correntes, supõem-se, por vezes, que enfatizar a violência 
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Em texto sobre o despertar feminino em terras goianas, Heloisa Selma Capel e Jézus 

Marco de Ataídes (1991) nos deram exemplos de como as mulheres goianas dos oitocentos 

utilizaram-se da Igreja Católica para exteriorizar seus sentimentos e fugir, pelo menos 

instantaneamente, da alcova doméstica. Eles sugeriram ser: 

 
Óbvio que os ensinamentos religiosos apenas reforçavam valores pré-estabelecidos que 
mantinham a discriminação, porém, é a partir desse universo místico e ao mesmo tempo 
possível, que a mulher goiana poderá se expressar. As atividades religiosas envolviam a 
organização de festas, limpeza do templo, sistematização de orações e participação em 
romarias. É um mundo novo e amplo onde a expressão de potencial feminino pode se tornar 
vivo. É uma porta semi-aberta ao questionamento de sua situação e ao aumento, audacioso 
para o local e a época, de sua participação nos negócios da sociedade civil como um todo. 
Exemplo disso é a participação feminina nas cartas escritas ao redator do jornal Matutina 
Meyapontense em seção onde os próprios homens relutavam participar (1991, p. 40). 

 
Em Goiás verificou-se o aparecimento de figuras femininas transgressoras de padrões 

socialmente instituídos, mas que ainda mantinham o prestígio social na cidade. Em “Entre o 

perfume de angélicas e estrelas do norte as mulheres tornam perpétua a tradição do perdão: 

por uma história (fé) minina em terras goianas nos séculos XIX e XX”, Paulo Prado (2014) 

mostrou as mulheres goianas através de propostas semelhantes às concebidas por Capel e 

Ataídes (1991). Tal análise reforça a hipótese de que as mulheres vilaboenses eram guardiãs 

de tradições/memória e agentes de produção de bens simbólicos às expectativas de Pierre 

Bourdieu (1999) e Michelle Perrot (2005), caracterizando-as como aprendizes de técnicas 

possíveis de ser colocadas em prática nos momentos de “relaxamento” do controle masculino 

para resistir e “sair” dos recônditos do lar (Cf. PERROT, 2005), como fizeram Altair 

Camargo e Elina Maria ao longo de suas trajetórias. 

As posições ocupadas por Altair e Elina na sociedade vilaboense e sua autonomia lhes 

conferiram expectativas para provocar a dominação masculina, utilizando-se muitas das vezes 

do próprio discurso de dominação para escapar e construir sua própria história, como 

esclareceu Bourdieu (1999) na obra A Dominação Masculina. Neste trabalho, o sociólogo 

representou, mediante levantamento etnográfico, os efeitos desse fenômeno social, 

                                                                                                                                                                                     

simbólica é minimizar o papel da violência física e (fazer) esquecer que há mulheres espancadas, violentadas, 
exploradas, ou, o que é ainda pior, tentar desculpar os homens por essa forma de violência. O que não é, 
obviamente, o caso. Ao se entender ‘simbólico’ como o oposto de real, de efetivo, a suposição é de que a 
violência simbólica seria uma violência meramente ‘espiritual’ e, indiscutivelmente, sem efeitos reais. É esta 
distinção simplista, característica de um materialismo primário, que a teoria materialista da economia de bens 
simbólicos, em cuja elaboração eu venho há muitos anos trabalhando, visa a destruir, fazendo ver, na teoria, a 
objetividade da experiência subjetiva das relações de dominação. [...] Ora, longe de afirmar que as estruturas de 
dominação são a-históricas, eu tentarei, pelo contrário, comprovar que elas são produto de um trabalho 
incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes específicos (entre os quais os 
homens, com suas armas como a violência física e a violência simbólica) e instituições, famílias, Igrejas, Escola, 
Estado” (1999, p. 46). 
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visualizado como técnica comum utilizada por homens a fim de subalternizar as mulheres e 

mantê-las sob seu controle: 

 
Inscritas nas coisas, a ordem masculina se inscreve também nos corpos através de injunções 
tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou dos rituais coletivos ou privados 
(basta lembrarmos, por exemplo, as condutas de marginalização impostas às mulheres com 
sua exclusão dos lugares masculinos). As regularidades da ordem física e da ordem social 
impõem e inculcam as medidas que excluem as mulheres das tarefas mais nobres (conduzir a 
charrua, por exemplo), assinalando-lhes lugares inferiores (a parte baixa da estrada ou do 
talude), ensinando-lhes a postura correta do corpo (por exemplo, curvadas, com os braços 
fechados sobre o peito, diante de homens respeitáveis), atribuindo-lhes tarefas penosas, 
baixas e mesquinhas (são elas que carregam o estrume e, na colheita das azeitonas, são elas 
que as juntam no chão, com as crianças, enquanto os homens manejam a vara para fazê-las 
cair das árvores), enfim, em geral tirando partido, no sentido dos pressupostos fundamentais, 
das diferenças biológicas que parecem assim estar à base das diferenças sociais 
(BOURDIEU, 1999, p. 34). 

 
Como mostrou Bourdieu (1999), a dominação masculina e seus efeitos estão 

impregnados de tal forma nas relações entre os sexos que às vezes chega a ser difícil perceber 

qualquer atitude por parte das mulheres de resistirem a este jogo de forças, pelo fato de estas 

personagens recorrerem muitas das vezes a técnicas sutis e difíceis de serem percebidas 

[táticas subliminares]. Seriam métodos para contornar a dominação, a sujeição e a total 

subalternização aos homens, em razão de sua dominação perpassar o ambiente das 

feminilidades de uma forma quase imperceptível aos corpos – vale dizer que nem mesmo os 

corpos masculinos estão livres desses efeitos de dominação e disciplinamento – de mulheres, 

ditando regras a serem seguidas, criando tabus e estereotipando aquelas que não se adaptaram 

aos modelos e normas pré-estabelecidas (Cf. SOARES, 2012). 

As mulheres, geralmente são silêncios da história. Todavia é importante destacar que 

mesmo se calando no interior de determinados momentos e/ou contextos, esses silêncios têm 

em seu interior objetivos particularizados. Por esta razão se tornou interessante, senão 

instigante, avaliarmos melhor estes silêncios vendo-os como formas, ou mesmo técnicas e 

táticas, para contornar toda a situação marcada pela dominação masculina e lançar mão de 

planos para ocupar lugares pouco comuns às mulheres, a exemplo da aparição pública sem a 

perda do status de mulher íntegra, ou de modelo a ser seguido. Nesse contexto, nos 

enveredamos pela história de Goiás em um período de grande efervescência política e social: 

os anos de ditadura e seus efeitos na cidade de Goiás, a fim de identificar em um cenário de 

manifestações e prisões, as relações de gênero, os silêncios e o vazio historiográfico da cidade 

de Goiás sobre esse período. 
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2.1 - As cortinas se fecham: ditadura militar, explosões e seus estilhaços em Goiás 

 

Em 7 de junho de 1965, em uma segunda feira, o jornal goiano Cinco de Março de 

circulação regional estampou em sua manchete o seguinte título: “Nomes dos estudantes 

presos na antiga capital do Estado” 107. A matéria escrita pelo editor e proprietário do jornal, 

Batista Custódio, expunha alguns argumentos sobre a “crise” instalada na cidade de Goiás 

desde o afastamento de Orley Gavião Gonzaga de Castro do cargo de diretor do Colégio 

Estadual de Goiás, antigo Lyceu de Goyaz, e criticava a “truculência” e violência policial 

percebidas durante a prisão dos envolvidos nas manifestações em defesa do regresso de Orley 

Gavião à antiga função administrativa. A matéria ilustrou o caso de Goiás da seguinte forma: 

 
A crise político-administrativa que se desenrolava na tradicional cidade de Goiaz, antiga 
capital do estado (ilegível) [...] com o fechamento da Rádio “13 de Maio” pertencente ao 
clero, a prisão do Diretor do Liceu, juiz Orley Gavião Gonzaga de Castro, juntamente com 
diversos estudantes e ainda do pároco Frei Jacinto Maria Ferreira Alves. Notícias (ilegível) 
[...] tarde de ontem deram conta de que a situação continua tensa na antiga capital. Ao 
mesmo tempo, acumulam-se os protestos contra a violência da ação policial contra a pacata 
população de Vila Boa. A cidade permanece sob policiamento ostensivo, e das 13 pessoas 
presas pela DOPS apenas dois estudantes permanecem em Goiás, sendo que as demais foram 
encaminhadas ao 10. º BC, em Goiânia. Estudantes Presos. Em absoluto furo de reportagem, 
o CINCO DE MARÇO publica abaixo relação das pessoas detidas pela DOPS na cidade de 
Goiás sob diversas acusações, dentre as quais a de “subverter a ordem pública”. São elas: 
Elder Camargo (estudante, radialista); Humberto Andrade (estudante, radialista); Hélio 
Rocha Lima (estudante, comerciário); João Costa (estudante, comerciário); Olney Bastos 
(estudante, contador); Lafaiete Pires (estudante, industriário); Arnaldo Garcia (estudante, 
representante da CGE); Marcos Rocha Lima (estudante) Elina Maria da Silva (Diretora da 
Rádio “13 de Maio”); Orley Gavião Gonzaga de Castro (Diretor do Liceu) e Frei Jacinto 
Ferreira Rosa (pároco da cidade, dominicano). Outros dois estudantes, Aier Teles Ferreira e 
Eudes Pacheco Santana, não foram, como os demais, transferidos para Goiânia, 
permanecendo presos em Goiás.108 

    
O documento apresentado remontou um período da história brasileira que a “política 

da história” e as reconstruções da memória da ditadura no Brasil (Cf. REIS, 2004) têm tentado 

apagar através da utilização do discurso do “Nunca Mais”, conforme nos mostrou Beatriz 

Sarlo (2007) em suas reflexões acerca dos regimes autoritários em outros países da América 

Latina, ou na necessária reconstrução desta memória empreendida por Daniel Aarão Reis 

(2004) em suas reflexões acerca da ditadura e sociedade brasileira. 

Partindo da análise dos crimes de ditadura, a pesquisadora argentina Beatriz Sarlo, 

tem proposto, por meio da utilização da categoria de “testemunhos” orais, novos métodos para 
                                                           
107 Fragmento do jornal Cinco de Março de 7 de junho de 1965. Acervo particular de Elder Camargo de Passos 
consultado em 15 de julho de 2013. 
108 Fragmento do jornal Cinco de Março de 7 de junho de 1965. Acervo particular de Elder Camargo de Passos 
consultado em 15 de julho de 2013. 
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que sejam mais bem avaliados os problemas referentes ao exercício da lembrança. Propõe tais 

orientações sem, contudo, cometer o “erro monstruoso” (SARLO, 2007, p. 46) de “aplicar a 

esses discursos os princípios de dúvida metodológica” (p. 46), muito comum na atividade 

investigativa em ciências humanas. As sugestões de Beatriz Sarlo (2007) não impedem que 

façamos criticas aos testemunhos orais dos torturados, visto que compreendemos suas 

sugestões pelo viés da sensibilidade. 

As propostas da referida pesquisadora são bastante relevantes, principalmente no 

ponto em que propõem a ampliação do conceito de fonte e da própria história em momentos 

nos quais se privilegia não apenas as fontes escritas, mas a narrativa oral e suas 

subjetividades. Conforme explicou Verena Alberti (2009) quando um determinado depoente 

testemunha suas experiências, ele “transforma o que foi vivenciado em linguagem, 

selecionando e organizando os acontecimentos de acordo com determinado sentido” 

(ALBERTI, 2009, p. 171). Esta tarefa exige do narrador uma constante atividade de 

negociação pelo fato de, ao utilizar-se da oralidade, “cutucar” a memória que é “resultado de 

um trabalho de organização e de seleção do que é importante para o sentimento de unidade, de 

continuidade e de coerência – isto é identidade” (p. 167).  

De acordo com as reflexões de Beatriz Sarlo (2007) e Verena Alberti (2009) sobre os 

agentes históricos impedidos de falar e compartilhar suas experiências traumáticas, vividas 

nos anos de repressão política, eles narravam “pela primeira vez, e o que contavam não só 

lhes dizia respeito, mas se transformava em ‘matéria-prima’ da indignação” (SARLO, 2007, 

p. 46). Dessa forma, suas memórias exteriorizadas transformavam-se em “um bem comum, 

um dever (como se disse no caso europeu) e uma necessidade jurídica, moral e política” 

(2007, p. 47) que lhes garantiria um mínimo de dignidade ou mesmo lhes viesse fazer justiça. 

Nesse aspecto, não só pelo fato de terem sido presos, torturados ou perseguidos, mas por se 

tratarem de sobreviventes, pessoas que por habilidade ou sorte voltaram para nos contar suas 

experiências traumáticas. 

São estes sobreviventes, os testemunhos de um período sombrio da história latino 

americana, observado pela perspectiva regional e investigado a fim de esclarecer os silêncios 

aos quais foram relegados. Nesse contexto, a sociedade e a história goiana tentaram esquecer 

e apagar os rastros sem perceber ser algo difícil de efetivar, pelo fato da proposição em não se 

lembrar ser o mesmo que propor conforme Beatriz Sarlo (2007): “não perceber um cheiro, 

porque a lembrança, assim como o cheiro, acomete, até mesmo quando não é convocada” (p. 

10). 
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Jeanne Marie Gagnebin (2006) reforçou esta impressão quando esclareceu que, ao se 

propor a “apagar rastros, [o sujeito] deixa outros que não quis” (p. 115), construindo desta 

forma os silêncios e os vazios da história. Por esta razão, se faz necessário entender a história 

desta memória traumática, “uma história das feridas abertas pela memória, não sendo no 

fundo senão uma manifestação, entre outras, das interrogações atuais e palpitantes sobre 

certos períodos que ‘não passam’” (ROUSSO, 2000, p. 95). Momentos que se mantêm vivos 

graças à sobrevivência de testemunhas, ao aparecimento no presente dos crimes praticados no 

passado, dos vestígios e documentos que denunciam episódios fragmentários de um momento 

traumático de nossa história, como os que retomamos na cidade de Goiás, em meados da 

década de 1960, através das análises de documentos escritos e testemunhos orais. 

Os acontecimentos descortinados na cidade de Goiás em 1965, mesmo parecendo um 

pouco distantes dos manifestos nacionais de resistência contra as práticas adotadas e decisões 

tomadas pelos militares após o golpe de 1964 (Cf. TOLEDO, 2004), eram nos testemunhos de 

Eudes Pacheco, reflexos de deliberações políticas firmadas entre o governo brasileiro e os 

Estados Unidos da América 109. Fatores que foram corporificados110, por exemplo, no “acordo 

MEC e USAID que eu digo sem medo de ofender ninguém... que porcarizou [sic.] o ensino no 

Brasil”111. Eudes Pacheco afirmou em seu testemunho que “essa primeira greve que houve em 

Goiás [...] [foi a] primeira greve pós-revolução de 64 ocorrida no país declaradamente contra 

a constituição da revolução de 64”.112 

Os confrontos envolvendo estudantes, Igreja e Estado, e que se seguiram aos 

acontecimentos de 1965, comprovaram o caráter político da greve e de muitas outras 

manifestações estudantis em Goiás. Pouco mais adiante, durante o governo do Marechal 

Emilio Ribas, as manifestações acabaram se cruzando à nova ordem política brasileira. 

                                                           
109 Cf. CUNHA, Luiz Antônio; GOÉS, Moacyr de. O golpe na educação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. 
Neste livro os autores demonstram de que forma a ditadura militar interferiu no ensino presentificando seus 
interesses no interior da sala por meio dos acordos MEC-USAID que “cobriram todo o espectro da educação 
nacional, isto é, o ensino primário, médio e superior” (1985, p. 33), transformando a educação brasileira em um 
“grande negócio” e encerrando a “fase dos movimentos de educação e cultura popular, dos quais outras formas 
surgiram no final dos anos 60 e seguem vigorosas até hoje, como, por exemplo, as CEBs (Comunidades 
Eclesiais de Base)” (p. 34). 
110 Não menos importante é o testemunhou de Tarzan de Castro para o livro A ditadura militar em Goiás: 
depoimentos para a história (In: SALLES, 2008). Tarzan de Castro também denuncia as relações entre a 
ditadura militar brasileira e o órgão de inteligência e espionagem Norte Americano (FBI), conforme relatado 
pelo depoente: “ minha ficha fazia parte de todos os arquivos do país e até do FBI, a pretexto de registrar a 
liderança exercida por mim em todos os movimentos no Estado de Goiás” (2008, p. 150). Os relatos de Eudes 
Pacheco e Tarzan de Castro são importantes indícios que ajudam a corroborar as proposições feitas pelos 
historiadores que compõem os volumes três e quatro da coleção O Brasil republicano, obra na qual é denunciado 
em artigos diversos à aproximação entre o governo brasileiro e o governo norte americano, tanto na eminência 
do golpe em 1964, quanto durante o regime ditatorial.  
111 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em 15 de outubro de 2009. 
112 Ibid. 
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Afirmação corroborada no testemunho de Marcos Rocha Lima quando afirmou ser a causa do 

conflito não uma greve, mas em razão de ser “um período que nós estava [sic.] vivendo, nós 

tava vivendo o período de um AI-5 e a gente extrapolou na época e eles acharam que devia 

prender, que devia fazer o que eles quisessem e ai eles fizeram” 113. Por esta razão 

presumimos que, tanto em Goiás quanto em outros lugares espalhados pelo País afora, 

qualquer movimentação de cunho político que viesse “pipocar” no cenário social, tornava-se 

alvo de atenção para os governos federal e estadual 114. Estavam interessados em camuflar 

qualquer contestação aos procedimentos políticos da época, utilizando-se de justificativas 

diretamente relacionadas à Doutrina de Segurança Nacional (Cf. BORGES, 2009) que 

autorizava o enviou de policiais disfarçados, como observado na cidade de Goiás, a fim de 

espionar os eventuais acontecimentos, identificar possíveis subversores da ordem política – os 

comunistas – prendê-los e torturá-los, conforme relatou Eudes Pacheco: 

 
Então depois disso instaurou-se aqui em Goiás aquele processo que tá relatado no livro e que 
começaram a infiltrar agentes aqui, a identificar as situações da gente e até que ocorreu um 
[...] uma [...] vamos dizer assim uma blitz aqui, e [...] foram levando, levaram vários 
companheiros nossos, um dia até [...] levaram vários companheiros 115 [sic.]. 

 
O livro ao qual o depoente faz alusão na entrevista denomina-se A ditadura militar 

em Goiás: depoimentos para a história (2008), coordenado por Antônio Pinheiro Salles e 

publicado graças ao apoio da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do 

Estado de Goiás. O trabalho tem uma abordagem jornalística do período de ditadura em Goiás 

e traz dentre muitas entrevistas a contribuição testemunhal de Eudes Pacheco. Embora se 

resuma em obra memorialista, o livro é um dos poucos títulos publicados que faz referência à 

crise política da cidade de Goiás em meados de 1965116, por esta razão o utilizamos como 

fonte histórica. 

                                                           
113 Entrevista realizada com Marcos Antônio Rocha Lima em 23 de maio de 2009. 
114 É importante lembrar que, diferente de muitos estados brasileiros, em Goiás a intervenção militar só foi 
efetivada em meados de 1965, pelo fato de o governador Mauro Borges ser um partidário do regime militar. 
Conforme demonstrado por Dalva Borges Souza (2009) o governo Mauro Borges só foi alvo dos Inquéritos 
Policiais Militares (IPMs) após golpe (bem sucedido) dos opositores do governo, promovendo desta forma o 
retorno da União Democrática Nacional à liderança política do estado. Vale destacar que a UDN era um partido 
conservador liderado por grandes latifundiários e integrantes de antigas oligarquias, que em Goiás representou-se 
na retomada do poder político pela família Caiado (Cf. RIBEIRO, 1998). 
115 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em 15 de outubro de 2009. 
116 O livro apresenta problemas metodológicos, problemas que talvez tenham sido desconsiderados por se tratar 
de obra especulativa, interessada em publicar relatos de militantes, perseguidos políticos e pessoas que passaram 
pela experiência da tortura. Nosso objetivo não é invalidar a iniciativa, todavia gostaríamos de compartilhar as 
dificuldades plantadas pelo trabalho do organizador do referido livro e que antecedeu nosso trabalho. Enquanto 
reuníamos documentos nos quais alicerçaríamos nossa investigação, percebemos a importância do testemunho de 
Eudes Pacheco de Santana. Em um primeiro contato lidamos com a resistência do depoente em contribuir com 
nossa investigação em função de temer acontecer conosco o mesmo que havia acontecido na publicação do livro 
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O “caso de Goiás” teve início após afastamento de Orley Gavião Gonzaga de Castro 

do cargo de diretor do Colégio Estadual de Goiás. Em função de seu bom desempenho à 

frente da direção da instituição de ensino, alguns jovens apoiados por seus pais, pela Igreja 

Católica e pela Rádio Treze de Maio - representadas por Frei Jacinto e por Elina Maria da 

Silva respectivamente -, deram início a uma série de manifestos que desagradaram a liderança 

municipal da cidade, representada por Brasilio Ramos Caiado. Fatores que teriam justificado 

as prisões seguidas pela tortura de alguns prisioneiros. Conforme ilustrou matéria do jornal 

Cinco de Março em 17 de maio de 1965, os distúrbios em Goiás foram provocados por 

divergências políticas entre Orley Gavião e Brasílio Ramos Caiado: 

 
Alunos do Liceu da Antiga Capital esclarecem: “Diretor foi afastado porque puniu o parente 
do Prefeito”. Os alunos do tradicional Colégio Estadual de Goiás, conhecedores da 
admirável linha de independência política que sempre norteou o jornal CINCO DE MARÇO, 
vem solicitar deste bravo semanário a publicação de nossa campanha de desvinculamento da 
Educação com a política partidária que ora se verifica em nossa cidade. Relacionamos 
abaixo os gravíssimos eventos que se sucederam por ocasião do afastamento do Sr. Orley 
Gavião Gonzaga de Castro da Direção do Liceu de Goias: 1 - O Sr. Dr. Orley Gavião 
Gonzaga de Castro, Meritíssimo Juiz de Direito da Cidade de Goiás, também diretor de 
nosso Colégio Estadual, vem-se conduzindo diante da direção deste estabelecimento como 
nenhum outro o havia feito até hoje: com uma dignidade e honradez exemplares. 2 – As suas 
medidas justas e punitivas, no entanto, atingiram funcionários ligados à administração do 
prefeito Brasílio Ramos Caiado, descontentando-o profundamente. A questão agravou-se 
ainda mais quando o Diretor, no desempenho de suas funções de Juiz de Direito da Comarca, 
determinou a prisão preventiva do Sr. Jorge Caiado de Alencastro, que há dias passados 
praticou tentativa de homicídio contra a pessoa do Sr. José de tal, verificada nesta cidade. 3 – 
O autor da tentativa de assassinato, Sr. Jorge Caiado de Alencastro é da cúpula partidária e 
parente do prefeito, além de ser cunhado do atual superintendente da OSEGO. Tal decisão 
ofendeu pessoalmente o prefeito, que, em revide, prometeu destituir o Sr. Orley Gonzaga de 
Castro da direção do C.E.G.117 

 
Consoante às exposições presentes no documento118, somado aos vários testemunhos 

orais da época e que o corroboraram119, a mobilização popular foi a responsável por conduzir 

                                                                                                                                                                                     

de memórias. Eudes temia que manipulássemos seu testemunho falsificando informações, reescrevendo o relato, 
tornando-o, assim, tendencioso e rompendo com seu conteúdo verossímil. Fez-se necessário manter um diálogo 
aberto com o depoente, fato este sugerido pelos teóricos da história oral – Verena Alberti (2000) e Alessandro 
Porteli (2000) – que compreendeu a importância de nossa pesquisa, o que fez dele parceiro no processo de 
problematização dos silêncios que rondavam esse episódio da história presente de Goiás. 
117 Jornal Cinco de Março de 17 de março de 1965. Acervo particular de Elder Camargo de Passos, consultado 
em 15 de julho de 2013. 
118 Não estamos desconsiderando tratar-se o jornal uma oposição ao governo de Brasílio Ramos Caiado em 
Goiás e à cúpula do Regime Militar. Certamente existem conluios e disputas que não tivemos acesso, até porque 
nossa pesquisa se relaciona às relações de gênero em Goiás durante a ditadura. As matérias de jornal são um 
canal para corroborar nossas hipóteses. No entanto, sugerem possibilidades que poderão ser melhor 
problematizadas em investigações futuras através de abordagens no campo da história intelectual. 
119 Em entrevistas realizadas com Osmerinda Martins de Castro (29 de dezembro de 2013); Márcia Silva Vêncio 
(29 de dezembro de 2013); Hecival Alves de Castro (2 de janeiro de 2014) e Eloah Camargo de Passos (9 de 
janeiro de 2014), obtivemos a confirmação testemunhal dos fatos que desencadearam a greve e a intervenção 
policial na cidade.  



97 

 

Goiás nos caminhos do enquadramento. O Centro de Operações de Defesa Interna – 

Destacamento de Operações de Informações (CODI-DOI) (Cf. FICO, 2004), visualizou os 

movimentos como um foco de subversão e “comunização”, justificando as intervenções 

policiais, a instalação de Inquéritos Policiais Militares (IPMs), as prisões e torturas, 

assemelharam-se aos acontecimentos em várias cidades do interior de Estado120. Desse modo, 

“devido ao movimento camponês, e outros, apenas resultado de disputas entre facções locais” 

(SOUZA, 2009, p. 108), fizeram sentir os estilhaços do autoritarismo em desenvolvimento na 

política brasileira (Cf. FICO, 2009). 

Orley Gavião ocupava na ocasião das manifestações duas funções públicas, era juiz 

substituto da comarca de Goiás e diretor do Colégio Estadual de Goiás (antigo Liceu de 

Goiaz). Em cumprimento de suas obrigações funcionais (no caso, o cargo ocupado no 

judiciário), condenou à prisão um partidário da União Democrática Nacional (UDN)121 e 

parente do prefeito de Goiás, Brasílio Ramos Caiado, em virtude de uma tentativa de 

homicídio contra um morador da cidade. Embora o jornal não dê maiores detalhes, os 

testemunhos orais e escritos revelaram ser Orley Gavião também um parente do prefeito, 

todavia, em razão de desavenças políticas, este havia suprimido o sobrenome “Caiado”. 

O parentesco Orley e Brasílio se deu em razão das várias uniões matrimoniais entre as 

famílias que compunham a aristocracia local. Por questões políticas – disputas partidárias – 

Orley optou por silenciar esse vínculo, conforme relatou João Chaves da Costa em seu 

testemunho: “Sim. Isso foi em 1965. Era um movimento muito grande. Tinha Orley Gavião, 

ele tinha “Caiado” mais não assinava esse nome por causa de uma briga com dr. Brasil. O 

Orley era diretor do Colégio Alcides Jubé.”122 

                                                           
120 Dalva Borges de Souza (2009) expôs em seu estudo que já em 30 de julho de 1964 houveram em Goiás 
seguidas atividades investigativas que buscavam encontrar focos de subversão, fator este um importante indício 
do caráter repressivo da ditadura e o quanto seus estilhaços foram fortemente sentidos em Goiás (Estado e 
cidade). Segundo atesta a documentação apresentada pela pesquisadora, “a guarnição federal em Goiânia realiza 
no dia 30 a prisão de 24 pessoas, suspeitas em inquéritos sobre o “grupo dos onze” e sobre atividades de 
“subversão” na Universidade Federal de Goiás. O Clima é de terror. São instalados os chamados Inquéritos 
Policiais Militares (IPMs) em diversos municípios goianos: Goiânia, Anápolis, Formosa, Planaltina, Goianésia, 
Itauçu, Itaberaí, Goiás, Palmelo, Ipameri, Goianira, Catalão, Cumari, Ceres, Porto Nacional, Araguatins, 
Tocantinópolis, Filadélfia, Gurupi e Xambioá” (p. 108). Vale destacar que seus argumentos, somados aos 
documentos inseridos na pesquisa, nos ajudam a refutar a ultrapassada concepção de que a prática da tortura, ou 
mesmo a intensificação da censura, tenha acontecido somente após a decretação, em 1968, do Ato Institucional 
número cinco (AI-5). A pesquisa tem mostrado que já em meados de 1965, na cidade de Goiânia, havia um bem 
organizado espaço de tortura instalado “no quartel do 10º BC” (p. 109).  
121 Mirian Bianca Amaral Ribeiro (1998) demonstra em sua investigação como a oligarquia Caiado retornou ao 
cenário político do Estado de Goiás após a imposição do Golpe de 1964 por meio do fortalecimento da União 
Democrática Nacional. Desse modo, vislumbramos o empoderamento de Brasílio Ramos Caiado ao ponto de 
exigir a “vista grossa” de Orley Gavião ao crime cometido por Jorge Caiado. 
122 Entrevista realizada com João Chaves da Costa em 27 de dezembro de 2011. 
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Em concordância às opiniões dos jornais que veicularam os fatos ocorridos, 

verificamos que na maioria deles havia uma aceitação daquilo que se achava terem sido as 

causas do conflito. Relatos que se assemelhavam aos da população local que acreditava tratar-

se o afastamento de Orley Gavião de “questões políticas, apesar do mesmo ser estreitamente 

ligado ao clero, tendo, ainda, a cobertura dos padres de Goiás”123 e o apoio da rádio através de 

programações contendo informações subliminares e críticas veladas de Elina Maria. Somado 

a isto, em entrevista ao jornalista Batista Custódio o então Arcebispo de Goiânia, Dom 

Fernando Gomes dos Santos, relatou sua versão da história corroborando os testemunhos 

orais, quando disse tratar-se todo o distúrbio e desavenças entre os envolvidos, de questões 

políticas. Nesta ocasião o referido religioso confirmou o parentesco, não assumido, entre 

Orley e Brasílio: 

 
Quem começou a briga foi o Prefeito de Goiás, porque o Juiz Orley Gavião, seu primo, 
decretara a prisão preventiva de um outro primo. Brasilio Caiado ordenou ao Juiz fosse 
revogada aquela decretação de prisão contra o parente seu. Orley recusou firme, O Prefeito 
ameaçou-o de conseguir sua demissão da direção do Colégio Estadual, caso não o 
obedecesse. Ameaçou e cumpriu. Orley caiu. Cair ele caiu, mas revogar a prisão preventiva 
decretada, isso ele não revogou. Ai então começaram as razões do Juiz Orley Gavião e 
terminaram os direitos daqueles que o combatem. Passou a ser uma causa. Não valem os 
erros de sua pessoa. E nessa luta, muito naturalmente, pois condenável seria o contrário, os 
estudantes assumiram a defesa do mestre e clamam pelo seu retorno à direção do Liceu. 
Todavia, face à espantosa inabilidade e à errada posição assumida precipitadamente pelo 
Secretário da Educação, coisas, aliás natas do Sr. José Luiz Bittencourt, o problema foi 
torpemente adquirindo falsas feições ideológicas, a fim de que fossem saciados velhos 
ranços políticos, cujo pivô, eram os interesses de um prefeito. Fabricou-se assim um conflito 
que abala e preocupa toda a população do Estado.124       

 
Nessa tensão, o Secretário de Educação, José Luiz Bittencourt, decidiu exonerar Orley 

Gavião da função de diretor do Colégio Estadual de Goiás, determinação esta sugestiva de 

represálias entre os envolvidos, conforme representado em matéria de jornal quando o 

referido Secretário justificou o afastamento alegando que: 

 
O Diretor do Colégio Estadual de Goiás não lhe dava a devida assistência e, quando 
precisava de tratar de assuntos com ele o fazia, através do Sr. Francisco Braga Sobrinho, 
Diretor dos Associados. Argumentou ainda, que o Sr. Orley Gavião não veio a Goiânia, uma 
vez sequer, cumprimentá-lo pela sua nomeação para aquela Secretaria, fato que interpretou 
como “lesa-autoridade”.125 

 

                                                           
123 Fragmento do jornal Cinco de Março de 17 de maio de 1965. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos 
consultado em 15 de julho de 2013. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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As afirmações do Secretário à posição do prefeito de Goiás, referenciadas pelo jornal 

Cinco de Março como a política do “beija mão”, indiciaram a perseguição típica dos tempos 

vividos, onde ocupando a chefia da repartição e “não desejando a ascensão funcional de um 

seu desafeto, poderia acusá-lo de ‘agitador’ ou ‘contrário à Revolução’” (FICO, 2009, p. 179). 

Após esse fato seguiram-se muitas manifestações, tanto por parte do corpo discente e docente, 

quanto dos pais dos alunos, em razão da comunidade que freqüentava a instituição de ensino 

ter conhecimento dos bastidores de toda a crise desenrolada na cidade. Isso repercutiu, visto 

que uma parcela significativa da população local concordava com os métodos educacionais 

adotados pelo referido senhor, conforme testemunhou Eudes Pacheco quando em suas 

recordações sobre o evento de 1965 referiu-se ao diretor nos seguintes termos: “Então... 

resolvemos deflagrar essa greve... demitiram... demitiram o diretor do colégio e nos tínhamos 

um verdadeiro apreço por ele, por já... por ele não mancomunar com esse grupo que estava já 

rondando a desestabilização das instituições no Estado de Goiás” [sic].126 

Na tentativa de forçar o retorno de Orley ao seu antigo cargo, organizou-se uma 

comissão de estudantes do “Colégio Estadual de Goiás que veio apelar junto ao Secretário de 

Educação e ao Governador do Estado, no sentido de que não fosse ‘afastado da direção 

daquele Educandário o Sr. Orley Gavião Gonzaga de Castro’”127. Todavia, os pedidos de 

revisão da pena lhes foram negados, mantendo-se no cargo de direção “o Sr. Manoel Ferreira 

Lima, diretor do Ensino do Segundo Grau, que foi assumir a interventoria daquele 

estabelecimento por determinação do titular da Educação”.128 

Frustradas todas as tentativas de negociação restou aos estudantes – acompanhados 

por professores e pais – manifestar sua insatisfação de formas variadas, como ilustrado pelo 

jornal Cinco de Março, em 17 de maio de 1965: 

 
Aí estão, em poucas palavras, as mesquinhas razões que originaram o afastamento do digno 
diretor, motivo de repulsa e pesar do corpo docente, discente e à toda população vilaboense. 
Promovendo passeatas e protestos contra o ocorrido, alunos e pais de alunos fizeram um 
abaixo-assinado contendo 1115 assinaturas reivindicando a volta do diretor. O prefeito, 
através de conchavos políticos com o Secretário da Educação e Cultura, conseguiu com que 
fosse enviado o Sr. Manuel de Lima, Diretor do Ensino do 2.º Grau e de suspeitíssima 
atuação naquela Secretaria, como “Interventor” do Liceu de Goiás, ocasião em que foi 
vaiado por mais de 2000 pessoas. Os professores por sua vez, manifestaram sua revolta 
recusando-se a assinar a ata de posse do referido “interventor”. Enquanto se sucedem tão 
tristes episódios, paralisando a vida escolar desta cidade, o Secretário da Educação 
permanece impassível ao movimento desconhecendo sua própria pregação de 

                                                           
126 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em 15 de outubro de 2009.  
127 Fragmento do jornal Folha de Goiás de 11 de maio de 1965. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos 
consultado em 15 de julho de 2013. 
128 Ibid. 
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desvinculamento da Educação dos interesses políticos, ameaçando até o fechamento da mais 
antiga casa de ensino do Estado de Goiás. Saudações estudantis. Ass. Suelena Seabra 
Guimarães – Jane Rocha Lima Godinho – Lafaiete Pires Naves – Elcia Velasco – Roberto de 
Souza – Elder Camargo de Passos – Marcia de Oliveira e Silva – Arnaldo Garcia dos Santos 
– Aridas Costa Ferreira.129 

 
Confiantes na hipótese de serem as causas da demissão de Orley Gavião o resultado de 

conchavos políticos entre Brasílio Ramos Caiado e o governo do Estado de Goiás, 

representado na ocasião pelo Marechal Emílio Ribas Júnior, alguns estudantes aproveitaram o 

cenário de revolta e formaram um grupo de “militância”130. Deram início, assim, a uma 

efetiva atuação manifestante de oposição ao regime militar, contrária às decisões do governo 

em conluio com o prefeito de Goiás que, por sua vez, era descendente de uma das mais 

antigas oligarquias que no passado dominara o cenário político regional131. A fim de 

compreendermos esta aproximação entre Brasílio e o Marechal Ribas Junior, faz-se 

necessário evidenciar que, uma vez decretada, a ditadura militar permitiu aos grupos políticos 

conservadores de base agrária, distantes do cenário político brasileiro desde a “Revolução de 

1930”, retomarem às suas antigas posições, conforme mostrou Dalva Borges de Souza (2009) 

na ocasião de suas reflexões sobre o golpe em Goiás: 

 
No dia 26 de novembro de 1964 chegaram a Goiânia tropas federais para depor o 
Governador Mauro Borges Teixeira. Essa intervenção e a posterior indicação do marechal 
Ribas Junior para governar Goiás encerraram uma crise política que havia se instalado no 
estado desde 1962, fruto da disputa política entre um PSD dirigido de modo caudilhesco por 
Pedro Ludovico Teixeira e a UDN, que via sempre frustrada as suas tentativas de chegar ao 
poder pelo voto, impedida pela forte estrutura partidária do PSD (2009, p. 85-86). 

 
Sob denúncias de desestabilização e descontrole do governo, sentidas graças à 

oposição entre Mauro Borges e a UDN liderada “por fazendeiros goianos que já vinham se 

organizando contra as ameaças à propriedade, ao mesmo tempo em que os políticos udenistas 

                                                           
129 Fragmento do jornal Folha de Goiás de 17 de maio de 1965. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos 
consultado em 15 de julho de 2013. 
130 Em seus testemunhos, Eudes Pacheco de Santana nos falou da mobilização estudantil em 1965, como sendo 
fruto da “militância política” em defesa dos direitos de “liberdade, do direito de ir e vir, o das garantias 
individuais, o do respeito à constituição e as instituições né, a liberdade de imprensa”. Todavia em seus 
apontamentos ele reverberou esclarecendo que o que é visualizado atualmente como “militância”, era antes 
reconhecido como “ação participativa” e que, conforme representado em suas memórias, tinha intensa atuação 
no cenário político de Goiás, em razão de na cidade existirem pessoas muito politizadas e que se faziam 
presentes nas decisões do “Centro Cívico Professor Ferreira e a União Goiana dos Estudantes Secundários, que 
tinha o caráter de entidade regional dos estudantes secundaristas ligada a UNE (União Nacional dos Estudantes) 
e aqui em Goiás uma seccional dessa regional da UGES (União Goiana dos Estudantes Secundários). Em 
Goiânia, então isso nos permitia desenvolver um processo político baseado já no que hoje vocês chamam de 
militância né?” [sic]. 
131 Cf. RIBEIRO, Mirian Bianca Amaral. Memória, Família e Poder: História de uma Permanência Política – Os 
Caiados em Goiás. In: CHAUL, Nasr Fayad (Org.). Coronelismo em Goiás: estudos de casos e famílias.  
Goiânia: Ed. Kelps, 1998. 
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se articulavam com os militares golpistas em nível nacional” (SOUZA, 2009, p. 106), vimos 

Mauro Borges ser “golpeado”, removido do cenário político estadual e substituído por antigas 

forças que assumiram importantes cargos no Estado, conforme esclareceu Miriam Ribeiro 

(1998): 

 
Em síntese, a UDN, partido conservador de base rural, foi o endereço certo da intervenção da 
família Caiado, entre 1945 e 1964. Foi o espaço em que se arregimentaram as antigas áreas 
de influência das gerações anteriores e se consolidou a participação da nova geração, que se 
ampliará significativamente após o golpe militar de 1964. Ao se referirem ao período 
anterior (1930/1945), os Caiado utilizam a qualificação de “ditadura”. Porém, não mantém a 
expressão para o período 1964/1982 qualificado de “Revolução”, demonstrando sua total 
afinidade política com o regime militar (1998, p. 193). 

 
Como elucidado por Dalva Borges Souza (2009) e Miriam Ribeiro (1998), a ditadura 

significou para a família Caiado uma “revolução”, a retomada de funções políticas no Estado, 

fato este alvo de duras críticas da população goiana, principalmente na antiga Goiás após as 

desavenças entre Orley e Brasílio. Dentre tantas manifestações, podemos notar nos 

testemunhas de Eudes Pacheco e Marcos Rocha Lima a evocação de momentos entendidos 

por eles como os grandes causadores do enrijecimento da ditadura em Goiás e 

desencadeadores da prisão de Frei Jacinto, Elina Maria, Orley Gavião e todo o grupo de 

jovens envolvidos nas manifestações. 

Durante a entrevista, Eudes Pacheco nos deu maiores detalhes acerca do envolvimento 

da Igreja nas manifestações estudantis. Informou-nos que em dia de celebração religiosa na 

cidade de Goiás, Frei Jacinto Maria Ferreira Rosa criticou o controle histórico da oligarquia 

Caiado e que o depoente entendeu como um forte desencadeador da intervenção policial na 

cidade. Compreende, assim, ser esta uma das possíveis causas das prisões, conforme 

apresentado na matéria do jornal O Estado de São Paulo que, em 8 de junho de 1965, trouxe 

ao seu público leitor uma matéria intitulada “Goiás: prisões se justificam”, que defendeu, em 

companhia dos partidários da UDN que compunham a Câmara dos Deputados, a atuação 

policial na pacata cidade do interior de Goiás. Para o senhor Lisboa Machado (UDN) “a ação 

das autoridades do seu Estado, bem como do DFSP, não foi arbitrária”132 por se tratar de um 

movimento hostil, marcado pela presença de “estudantes profissionais”133 que vinham de 

outros centros do Estado e que combinada à atuação da “emissora radiofônica ‘13 de Maio’, 

                                                           
132 Fragmento do jornal Estado de São Paulo de 8 de junho de 1965. Arquivo particular de Elder Camargo de 
Passos consultado em 13 de junho de 2013. 
133 Partidários da UDN atuam como produtores da crença de uma ameaça subversiva, se não comunista, ao 
governo militar.  
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de Goiás, insuflava o povo contra o novo diretor ‘em artigos contrários ao governo e ao 

secretario da Educação’”134. Vejamos os fragmentos das lembranças de Eudes Pacheco: 

 
Não, não, não... não existia isto. O Frei Jacinto, ele não tinha ideologia marxista ou 
comunista, ele não tinha. Ele apenas não aceitava que a cidade e a juventude ficasse 
submetida ao constrangimento da falsa moral das oligarquias que dominaram e sempre estão 
influenciando no destino da cultura de Goiás. Essas oligarquias até hoje se fazem representar 
por algumas pessoas que ainda detêm o monopólio da saúde, da educação, da arte, dentro de 
Goiás. Sem citar nomes é fácil as pessoas identificarem, eles manipulam a saúde. Então Frei 
Jacinto era dessa linhagem e fazia pregações na Igreja é... houve uma pregação que ele disse 
uma frase que talvez tenha motivado mais a prisão dele, além de nos dar apoio é... 
transparente e objetivo o que ele disse no sermão dele: que Goiás estava se transformando 
num sepulcro Caiado. Caiado de cal e Caiado da família, dessa oligarquia odiosa e que ainda 
permanece influindo no destino da cidade, é isso. [sic].135 

 
Nos relatos do que teriam sido os grandes eixos provocadores das prisões, inclusive a 

de Elina Maria da Silva, diretora da Rádio 13 de Maio, Eudes apresentou ainda importantes 

indícios para entendermos as relações entre a Igreja e o contexto político em Goiás. Destacou 

no interior do debate o importante papel desta mulher nas manifestações, já que o conteúdo 

disseminado pela rádio, de propriedade dos dominicanos, era previamente autorizado pela sua 

gerência. Ao evocar suas lembranças acerca do “longo” ano de 1965, Eudes confidenciou-nos 

as seguintes memórias: 

 
Então naquele dia em que deflagramos a greve e que fechamos o Colégio Sant’Anna e que 
fechamos o Liceu de Goiás, em razão daquela liderança que eu ainda mantinha, o pessoal 
tava meio inflamado. A gente já havia pichado as ruas, inclusive a igreja da Matriz. Já tinha 
pichado e escrito lá uma frase de efeito chamando a atenção da população. Então eu subi 
naquele... naquela ponta que tem do [...] naquela ponta do prédio né, naquele [...] naquele 
[...] naquela protuberância do prédio e fiz um discurso conclamando os estudantes a manter a 
greve a qualquer preço e falei que a distância que existia no governo brasileiro e o povo do 
Brasil era a mira de um fuzil. Isso deflagrou uma [...] foi a gota d’água, porque até então eles 
não tinham dado tanta importância pro nosso movimento. Foi a gota d’água para que [...] que 
tudo viesse a se transformar numa caça as bruxas não é! Também porque nós tínhamos o 
apoio da Rádio 13 de Maio que nos abria alguns espaços, alguns flashs dentro de programas 
pra gente [...] escrever crônicas entre aspas de [...] incitando para a reforma agrária né, 
incitando para a participação do trabalhador no lucro da empresa, coisas que naquela época 
era [...] era um dos pecados capitais que existia para [...] pro sistema oligárquico que reinava 
[sic.]136. 

 

                                                           
134 É importante destacar que a rádio só se envolveu nas manifestações graças às relações de Elina Maria, Frei 
Jacinto e os estudantes, e que em função da amizade com a diretora conseguiam espaço no veículo de 
radiodifusão para criticar o que vinha acontecendo na cidade. Aqui podemos considerar se tratar estas relações 
uma possibilidade para discutirmos o envolvimento dos gêneros em um período de grave crise política tanto no 
Brasil quanto em Goiás. Desta forma, consideramos os diálogos entre Elina e os outros envolvidos como 
relações de poder que permitem observar Elina Maria como uma mulher que rompe certos padrões estabelecidos 
pela sociedade. Daí optarmos pela investigação de sua trajetória. 
135 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em 15 de outubro de 2009. 
136Ibid. 
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Enquanto Eudes eternizou em suas lembranças os discursos proferidos na época de sua 

liderança dos movimentos oposicionistas, Marcos Rocha Lima deixou registrado em suas 

memórias as manifestações de rua, em especial uma na qual os manifestantes decretaram de 

forma simbólica a “morte política” de Brasílio Ramos Caiado. Em procissão pelas ruas de 

Goiás foi carregado um caixão, adornado com pano preto e representando ironicamente o luto 

popular pela morte política do prefeito, em função de tudo o que vinha acontecendo na cidade. 

Nesse sentido, acreditava que por se tratar de uma disputa particular, sua gestão fazia “vistas 

largas” para os exageros da polícia: 

 
Nós fizemos um enterro simbólico de dr. Brasílio com caixão, bandeira de preto em cima, ai 
foi a gota d’agua pro político na época aí ele mandô... Trouxe o Secretário de Segurança que 
era aquele na época devia ser subordinado deles, eles mando pra cá a polícia, a polícia 
começô a acompanhar, entrô como se fosse estudante também, queria ver gente de fora e o 
trem foi bem complicado, foi muitos dias até que decretô a prisão de todo mundo.137 

   
Depois das manifestações tomarem maior espaço no cenário “tranqüilo” da cidade de 

Goiás, vieram de Goiânia vários policiais do 10º D.P. na expectativa de encontrar focos de 

subversão e a presença do comunismo na cidade. Como os estilhaços da Guerra Fria se faziam 

sentir no mundo (Cf. HOBSBAWN, 1995) e no Brasil, graças às suas fortes relações com os 

Estados Unidos, a “produção da crença”138 do comunismo, representada e reforçada pelo 

macartismo norte americano (Cf. HOBSBAWN, 1995), fez com que no Brasil e em Goiás 

esta perseguição contra “comunistas” e subversores da ordem se tornasse uma atividade 

comum ao Estado. No caso de Goiás, a rádio, a escola e as manifestações populares eram 

ambientes que jamais passariam despercebidos das organizações de inteligência do governo - 

o SNI - (Cf. FICO, 2009), resultando, desta forma, nas prisões, torturas e no fechamento da 

Rádio “13 de Maio”, em 1965139 e 1974140. 

Neste cenário, Elina Maria da Silva, embora mantivesse a postura de mulher burguesa 

e comedida (Cf. D’INCAO, 2011), muito católica (Cf. GIORGIO, 1991), mas ao mesmo 

tempo muito politizada (Cf. PRADO; FRANCO, 2012), foi confundida como comunista por 

                                                           
137 Entrevista realizada com Marcos Antonio Rocha Lima em 23 de maio de 2009.  
138 Pierre Bourdieu entende a produção da crença como um jogo de poder que consiste em fazer falar o 
“adversário, embora em condições tais que seu discurso, funcionando como antífrase irônica, significa 
objetivamente o contrário do que ele pretende dizer, pressupõem e coloca em jogo a própria estrutura do campo 
da crítica, assim como a relação de conivência imediata fundada na homologia de posição que mantém com seu 
público” (2008, p. 46). 
139 Em função da invasão pela polícia e prisão de Elina Maria e do padre Jacinto, em junho de 1965, a rádio ficou 
fechada.  
140 Neste ano graças ao “auge da repressão” e intensificação da censura (Cf. FICO, 2001) a Rádio 13 de Maio foi 
considerada “perempta” e a necessidade de seu fechamento publicada no dia 30 de abril de 1974 em uma nota no 
Diário Oficial de Brasília na seção 1, parte 1 e na página 4990. 
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conta de, no desempenho de suas funções de radialista, discordar daquilo que vinha 

acontecendo na cidade de Goiás. Elina abriu na programação da rádio espaço para que os 

jovens “militantes” da causa em prol do retorno de Orley ao seu antigo cargo proferissem 

criticas às decisões do Governo do Estado e ao caráter duvidoso da exoneração do referido 

diretor. Somado a isto, juntou-se aos jovens estudantes para criticar os reflexos da ditadura 

militar em Goiás, insuflando a população contra os poderes regionais e federais, 

principalmente quando promoviam na programação diária da rádio debates sobre a 

necessidade da reforma agrária, adicionada da ampliação dos direitos trabalhistas no interior 

das empresas. A partir de então, como o cotidiano de Goiás já vinha há dias sendo alvo da 

espionagem política, foram enviados para a cidade vários policiais do Serviço Nacional de 

Inteligência (SNI) que instalaram, no Colégio Estadual, Comissão de Inquérito 

Administrativo a fim de averiguar os possíveis focos de subversão. 

Em pesquisa no acervo documental de Elder Camargo de Passos identificamos, no 

dossiê produzido por sua mãe Altair Camargo na ocasião de sua prisão, documento 

convocando-o a comparecer junto à Comissão de Inquérito para prestar esclarecimentos sobre 

sua participação nas manifestações: 

 
Estado de Goiás. Secretaria da Educação e Cultura. Of. N. 27/65 – Comissão de Inquérito 
Administrativo. Goiás, 31 de maio de 1965. Ilmo. Sr. Elder Camargo de Passos Nesta 
cidade. Convidamos V.S. a comparecer, hoje, às 17 horas, perante a Comissão de Inquérito 
Administrativo que se encontra instalada na sala da Biblioteca do Colégio Estadual de Goiás 
(Liceu), para prestar o seu depoimento. Confiante no seu comparecimento, subscrevemo-nos 
com real consideração. José Gonçalves da Cunha. Presidente141 

 
Paralela à sua convocação seguiu-se a de outros estudantes que haviam tido qualquer 

relacionamento com os eventos “subversivos” de maio de 1965. Os inquéritos acabaram 

resultando nas prisões dos envolvidos nos manifestos, incluindo-se no grupo Elina Maria da 

Silva, presa durante invasão da Cúria Diocesana por policiais numa “tentativa de prender 

‘subversivos’”142. Vale destacar que mesmo tendo sido aprisionada junto de outras duas 

jovens adolescentes – Suelena Seabra Guimarães e Márcia de Oliveira e Silva -, Elina Maria 

foi a única mulher encaminhada para o 10º D. P. em Goiânia e, em seguida, transferida junto 

com Frei Jacinto e Orley Gavião para delegacia de polícia em Brasília, onde sofreu torturas 

físicas e psicológicas. 

Embora as referências sobre Elina Maria da Silva e Altair Camargo de Passos 

presentes nos documentos jornalísticos sejam superficiais, ou mesmo ausentes, caminhamos 
                                                           
141 Acervo particular de Elder Camargo de Passos, consultado em 15 de julho de 2013.  
142 Fragmento extraído do jornal O Social de 7 de junho de 1965. Acervo particular de Elder Camargo de Passos 
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consubstanciados por variedade de fonte documental143 na intenção de compreender as 

trajetórias de ambas, esclarecendo suas relações com os movimentos de oposição ao governo 

do Estado em 1965 na cidade, seus agenciamentos e guarda das representações culturais e 

tradicionais de Goiás, e as relações de gênero oriundas de sua participação no cenário cultural 

e político de Goiás em tempos de ditadura militar. 

 

 

2.2 – Testemunhar uma época e guardar a memória 

 

Em suas reflexões sobre a história e a memória, Maurice Halbwachs (2006) 

aconselhou-nos a compreender a relação entre estas duas categorias ao revés da simples 

sucessão “cronológica de eventos” (p. 79). Acreditava ser a memória coletiva um efeito da 

história vivida (Cf. HALBWACHS, 2006), algo mais complexo e que depende da forma 

como os indivíduos se relacionam com o coletivo, produzindo no momento desses 

relacionamentos, representações impregnadas de subjetividades e lembranças (Cf. BOSI, 

1994). Além disso, existiria uma diversidade de sistemas de memória, em função da 

recordação ser “uma organização extremamente móvel cujo elemento de base ora é um 

aspecto, ora outro do passado” (p. 51). Esta descrição flexível dos relacionamentos entre 

história e memória utilizada por Halbwachs e Ecléa Bosi torna necessário que consideremos 

as sugestões de Roger Chartier (1991) acerca das continuidades, descontinuidades e da 

fabricação de representações no campo de investigação da história: 

 
Assim, voltar a atenção para as condições e os processos que, muito concretamente, 
sustentam as operações de produção do sentido (na relação de leitura, mas em tantos outros 
também) é reconhecer, contra a antiga história intelectual, que nem as inteligências nem as 
idéias são desencarnadas, e, contra os pensamentos do universal, que as categorias dadas 
como invariantes, sejam elas filosóficas ou fenomenológicas, devem ser construídas na 
descontinuidade das trajetórias históricas (1991, p. 180). 

   
Ao considerar como importante o papel ocupado pelas continuidades e 

descontinuidades no campo de produção das representações históricas, Chartier (1991) nos 

alertou para a necessidade de apontar maiores provocações acerca do trabalho de seleção feito 

pelo historiador no decorrer de sua operação histórica (Cf. CERTEAU, 2011). Isto se reverte 

na crença na atividade historiadora como possibilidade de esclarecimento das “disputas 

                                                           
143 Os acervos documentais consultados reúnem fontes jornalísticas e pessoais, como cartas, bilhetes e 
fotografias. Além disso, produzimos fontes orais através das entrevistas já mencionadas. 
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simbólicas” (Cf. BOURDIEU, 1990) travadas pelos atores históricos no cenário social ao 

longo do tempo144. 

Roger Chartier (1991) sugeriu que em nossa atividade investigativa tentemos decifrar 

as sociedades “penetrando na meada das relações e das tensões que as constituem a partir de 

um ponto de entrada particular” (p. 177), pelo fato do olhar da história ter se deslocado das 

regras impostas para “seus usos inventivos, das condutas obrigatórias às decisões permitidas 

pelos recursos próprios de cada um: seu poder social, seu poder econômico, seu acesso à 

informação” (CHARTIER, 2002, p. 84). A história, segundo Chartier, reduziu sua escala (Cf. 

LEPETIT, 1998; LEVI, 2000) de análise a fim de privilegiar: 

 
A maneira como os atores sociais dão sentido a suas práticas e as seus discursos [e que] 
parece residir na tensão entre as capacidades inventivas dos indivíduos ou das comunidades 
e, de outro lado, as restrições, as normas, as convenções que limitam – mais ou menos 
fortemente de acordo com sua posição nas relações de dominação – o que lhes é possível 
pensar, enunciar e fazer (CHARTIER, 2002, p. 91). 

 
Como a operação histórica (Cf. CERTEAU, 1976) é algo marcado por seleções, 

silêncios, esquecimentos e batalhas simbólicas entre os sexos (Cf. SCOTT, 2008; 

BOURDIEU, 1999), cabe ao investigador atuar no cenário social de forma a entender a 

história como “uma ponte entre o passado e o presente” (HALBWACHS, 2006, p. 101) capaz 

de restabelecer as continuidades interrompidas pelos esquecimentos e cesuras (Cf. 

GAGNEBIN, 2009). Seleções ocorridas “entre a sociedade que lê essa história e os grupos de 

testemunhos ou atores” (HALBWACHS, 2006, p. 101) nela inseridos. Nesse sentido, faz-se 

necessário tomar de empréstimo as lembranças, os rastros e testemunhos históricos para 

construir sentidos sobre algo que já não existe mais. Ou um “epitáfio”, como prefere 

caracterizar Maurice Halbwachs, quando diz parecer ser a história “um cemitério em que o 

espaço é medido e onde a cada instante é preciso encontrar lugar para novas sepulturas” 

(2006, p. 74). 

As “sepulturas” às quais alegoricamente recorre Halbwachs, em nossos itinerários, são 

os rastros, os fragmentos de uma época que pareceu querer ser esquecida (Cf. POLLAK, 

1989) ou as correntes do passado que alimentaram e alimentam no presente uma centelha de 

esperança para que a rememoração possa alcançar o presente. Este fragmento do tempo 

implicaria uma ascese da atividade historiadora que, em vez de “repetir aquilo de que se 
                                                           
144 Roger Chartier (1995) acredita haver no interior das diferenças entre os sexos uma espécie de dominação 
simbólica que impôs submissão às mulheres ao longo de séculos. Segundo suas concepções, esta imposição é um 
efeito da violência simbólica compreendida como uma espécie de dominação, “que é uma relação histórica, 
cultural e linguisticamente construída, é sempre afirmada como uma diferença de natureza, radical, irredutível, 
universal” (p. 42). 
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lembra, abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para dizer, com 

hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve direito nem à lembrança nem 

às palavras” (GAGNEBIN, 2006, p. 55). 

A história neste caso é uma entidade viva alimentada por “correntes antigas que 

desapareceram apenas em aparência” (HALBWACHS, 2006, p. 86), camufladas entre 

testemunhos que projetam as memórias - hábitos (Cf. BOSI, 1994), incorporadas “numa rua, 

numa sala, em certas pessoas, como ilhas efêmeras de um estilo, de uma maneira de pensar, 

sentir, falar, que são resquícios de outras épocas” (BOSI, 1994, p. 75). Por isso, é importante 

considerar os testemunhos e as memórias de velhos, evocadas pela investigação, como 

potenciais fontes de informações para capturarmos no tempo o objeto desejado, pois conforme 

Bloch: 

 
Em muitos casos, o papel dos avós é infinitamente importante e interessante. Considere, por 
exemplo, as sociedades rurais. Isto acontece com bastante freqüência durante o dia, enquanto 
a mãe e o pai estão ocupados nos campos ou nos milhares de afazeres da casa, as crianças de 
mais tenra idade são confiadas aos cuidados dos "velhos" e é destes últimos, tanto e até mais 
do que de seus parentes diretos, que recebem o legado dos costumes e tradições de todo o 
tipo. (BLOCH, 1925, p. 79, tradução nossa). 

 
Consideramos estes relacionamentos geracionais sob a ótica das experiências e da 

transmissão de saberes evocadas por Jeanne Marie Gagnebin (2006) na ocasião de sua 

reflexão sobre a narrativa como forma de manutenção das tradições e lembranças. Assim, 

acreditamos ser necessário compreender esta dinâmica entre gerações, indiciada por Bloch 

(1925), como uma forma de manutenção de tradições e experiências, visto que para a filósofa 

o que importa não é tanto o conteúdo das mensagens transmitidas, mas a transmissão, a 

transmissibilidade e a recepção destas tradições: 

 
O que importa é que o pai fala do seu leito de morte e é ouvido, que os filhos respondem a 
uma palavra transmitida nesse limiar, e reconhecem, em seus atos, que algo passa de geração 
para geração; algo maior que as pequenas experiências individuais particulares (Erlebnisse), 
maior que a simples existência individual do pai, um pobre vinhateiro, porém, que é 
transmitido por ele; algo, portanto, que transcende a vida e a morte particulares, mas nelas se 
diz; algo que concerne dos dependentes (2006, p. 50).   

 
Considerados em nossos itinerários como “agentes do sistema de produção de bens 

simbólicos” (Cf. BOURDIEU, 2011) e guardiões de rastros e experiências do passado, coube 

aos velhos assentados sob a categoria de guardiões das tradições (Cf. HALBWACHS, 1925) 

e/ou guardiões da memória evitar o apagamento de períodos históricos. Períodos estes que a 
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política da história projetou esquecer, conforme sugerido por Beatriz Sarlo (2007) em seus 

estudos sobre a ditadura militar em países da América do Sul.  

Em seu livro Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva, Beatriz Sarlo 

(2007) se enveredou pelo campo das memórias e das lembranças traumáticas dos 

sobreviventes de regimes autoritários (ditaduras militares) em países da América do Sul nas 

décadas de 1960 e 1970. Seu objetivo foi refletir acerca do campo das memórias, partindo de 

uma análise preocupada com o valor dos testemunhos e experiências oriundas desses 

episódios traumáticos. Ao argumentar sobre o campo de combates, no qual se resume o 

exercício da recordação e o mal-estar gerado pelo fluxo de lembranças que projetam os efeitos 

da ditadura no presente: censura, prisão, tortura, morte e desaparecimento, a investigadora 

sugeriu que: 

 
O passado é sempre conflituoso. A ele se referem, em concorrência, a memória e a história, 
porque nem sempre a história consegue acreditar na memória, e a memória desconfia de uma 
reconstituição que não coloque em seu centro os direitos da lembrança (direitos de vida, de 
justiça, de subjetividade). Pensar que poderia existir um entendimento fácil entre essas 
perspectivas sobre o passado é um desejo ou um lugar-comum (2007, p. 9). 

 
Os conflitos no campo da memória e da história sugerem disputas, ou batalhas de 

memórias145 que a todo instante reviram lembranças, na intenção de se produzir novos 

esclarecimentos sobre o passado, mesmo que este, somado às reminiscências revele fatos que 

se pretendeu eliminar e apagar. Todavia, uma vez apropriados nos permitiram caracterizar os 

exercícios de recordação como algo que nem sempre é agradável, por se tratar de ser em 

alguns casos de um retorno nem sempre libertador “da lembrança, mas um advento, uma 

captura do presente” (SARLO, 2007, p. 9). Acontecimento que promove mudanças 

inesperadas garantindo que “nas batalhas de memória, o jogo nunca [esteja] definitivamente 

disputado [e] as areias sempre movediças remodelem os pontos considerados ganhos 

convertendo-os subitamente em perdas” (REIS, 2004, p. 30). 

As sugestões de Daniel Aarão Reis (2004), acerca das reconstruções da memória da 

ditadura civil e militar brasileira e dos conflitos oriundos dos projetos de memória que 

determinam aquilo que se deve lembrar e aquilo que se deve esquecer, são importantes para a 

investigação histórica. Isso porque garantem um amadurecimento epistêmico proporcionando 

visualizar o cenário de lembranças acerca de um período que se projetou esquecer como é o 

                                                           
145 Cf. BRITTO, Clovis Carvalho. A economia simbólica dos acervos literários: itinerários de Cora Coralina, 
Hilda Hilst e Ana Cristina César. Tese (Doutorado em Sociologia). Departamento de Sociologia, Universidade 
de Brasília, 2011; DELGADO, Andréa Ferreira. A invenção de Cora Coralina na batalha das memórias. Tese 
(Doutorado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 2003.   
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caso das duas décadas de repressão pelas quais a população brasileira se viu sujeitada. Cabe, 

desta forma, à história, na emergência dos enfrentamentos em terrenos de disputas simbólicas 

e batalhas de memórias, esclarecer episódios obscuros entendendo a memória “como um bem 

comum, um dever (como disse no caso europeu) e uma necessidade jurídica, moral e política” 

(SARLO, 2007, p. 47). Fatores que reunidos às técnicas escriturarias permitiriam “fazer uma 

história melhor” (p. 13), capaz de interrogar aquilo que ficou silenciado, de desvelar as 

artimanhas da memória, pois:  

 
Imersa no presente, preocupada com o futuro, quando suscitada, a memória é sempre 
seletiva. Provocada, revela, mas também silencia. Não raro, é arbitrária, oculta evidências. 
Acuada, dissimula, manhosa, ou enigma, traiçoeira. Não se trata de afirmar que há memórias 
autênticas ou mentirosas. Às vezes, é certo, é possível flagrar um propósito consciente de 
falsificar o passado, mas mesmo neste caso o exercício não perde o valor porque a 
falsificação pode oferecer interessantes pistas de compreensão do narrador, de sua trajetória 
e do objeto recordado (REIS, 2004, p. 29). 

 
Foi partindo dos testemunhos dos guardiões de memória e trilhando o caminho de 

seus silêncios, suas dissimulações, falsificações e de seus rastros, que nos adentramos pelo 

universo da ditadura civil militar brasileira na intenção de desvelar espaços em branco, dando 

aos mortos sem sepultura146 o direito de retornarem e contarem sua trajetória e a versão de 

suas histórias. Caminhamos na direção dos anos iniciais do movimento autoritário brasileiro, 

interessados em identificar os estilhaços dessas movimentações na cidade de Goiás na metade 

da década de 1960. 

 

 

2.2.1 – Guardar para lembrar: Altair Camargo de Passos 

 

Ao longo de nosso trabalho, apresentamos análises e documentos acerca dos estilhaços 

da ditadura militar na cidade de Goiás. No entanto, não problematizamos e não esclarecemos 

de onde partiram a maior parte dessas fontes. Isto porque reservamos espaço para analisarmos 

a importância de Altair Camargo de Passos, mãe de Elder Camargo de Passos, e a guardiã da 

memória escrita da crise política de 1965, das prisões de mulheres a exemplo de Elina Maria 

                                                           
146 Esses “mortos sem sepultura” são em nossas provocações as duas mulheres elegidas pela pesquisa e que por 
razões que ainda precisam ser mais bem esclarecidas foram silenciadas mesmo ocupando, em um passado não 
muito distante, posições de destaque na sociedade vilaboense. Tanto Altair Camargo quanto Elina Maria estão 
em uma condição de silêncio que em muito nos incomoda. E este incômodo se torna mais intenso principalmente 
quando, no momento da manipulação e apropriação de sentidos presentes nas fontes, verificamos apenas homens 
figurarem como atores históricos. 
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da Silva, da tortura de Eudes Pacheco Santana e Humberto Andrade e da repercussão nacional 

daquele que ficou registrado em alguns de seus recortes de jornal como o “Caso de Goiás”. 

A reflexão teórica e metodológica feita em linhas anteriores se torna uma oportunidade 

para apresentação do importante papel que terão as categorias de memória, representação, 

testemunho e guardiões de memória ao longo de nossas conjecturas. Nesse aspecto, esta 

investigação deve muito à preocupação de Altair Camargo de Passos que, durante os anos de 

1965 e 1966, leu e arquivou noticias acerca da crise estudantil instalada na cidade. Mesmo 

não tendo escrito nenhuma reflexão acerca dos acontecimentos em Goiás nesta década, Altair 

Camargo se tornou uma guardiã da memória escrita, pelo fato de se sensibilizar para o 

arquivamento de jornais que noticiavam a movimentação policial na cidade, a prisão dos 

jovens estudantes juntamente com Frei Jacinto, Orley Gavião e Elina Maria da Silva. 

Sua atividade arquivista de selecionar, recortar e colar notícias em um espécie de 

dossiê, assemelhou-se em muito ao trabalho do oficial de polícia parisiense, Joseph 

d’Hémery, estudado por Robert Darnton (1986), que selecionou e arquivou de maneira 

sistemática “dossiês de todos os tipos de fontes – jornais, espiões, conciérges, mexericos de 

café e interrogatórios” (1986, p. 193). 

O dossiê produzido por Altair Camargo - herdado (Cf. GAGNEBIN, 2006) e guardado 

por seu filho Elder Camargo - é uma fonte inédita do período de ditadura que tem funcionado 

ao longo de nossa pesquisa como um importante rastro para compreendermos entre outra 

multiplicidade de questões o papel das mulheres enquanto agentes do sistema de produção 

simbólica e guardiãs da memória/tradição na cidade de Goiás. Além disso, a forma como 

estão organizados os jornais e cartas nos dizem muito sobre a personalidade de Altair (Cf. 

DARNTON, 1986) que, conforme ilustrado no primeiro capítulo, ocupou importante posição 

no interior da sociedade vilaboense ao longo de sua juventude e solteirice. Fato este que lhe 

possibilitou adquirir sensibilidade para guardar a memória histórica da cidade, ocupando desta 

forma uma posição semelhante à de sua mãe Leonor Iracema de Barros Camargo (d. Siná) – 

guardiã da tradição da modinha (Cf. RODRIGUES, 1982) e da memória das manifestações da 

Semana Santa (Cf. BRITTO, 2008). Desse modo, nos mesmos moldes da fábula mencionada 

por Jeanne Marie Gagnebin (2006) e das relações entre gerações percebidas por Bloch (1925) 

e Halbwachs (1925), transmitiu costumes e tradições à sua filha. Tradições estas presentes 

também em seu neto Elder Camargo de Passos que hoje ocupa nos debates sobre história e 

cultura regional a posição de guardião da memória (Cf. SILVA, 2008), pelo fato de ser 
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importante referência testemunhal quando os temas pesquisados se reportam aos costumes e 

tradições da cidade de Goiás147. 

O documento produzido por Altair Camargo precisou ser apropriado mediante as 

sugestões de Chartier (1991) no momento em que considerou as representações presentes na 

literatura de cordel da França do século XVIII como formas produtoras de sentido. Para ele, o 

texto “estável na sua literalidade investe-se de uma significação e de um estatuto inéditos 

quando mudam os dispositivos do objeto tipográfico que o propõem à leitura” (p. 178). 

Conforme suas reflexões, a “leitura é sempre uma prática encarnada em gestos, espaços, 

hábitos” (p. 178). Por esta razão situamos no início de nossas reflexões (capítulo primeiro) a 

trajetória de nossa leitora/guardiã/testemunha, pelo fato de seus documentos serem como os 

indícios de uma época “e que precisam ser decifrados em primeiro lugar como uma 

apresentação de si mesma, moldados a uma enorme distância social e cultural, ligados a uma 

trajetória excepcional” (CHARTIER, 1990, p. 141-142). 

Altair Camargo foi nos anos 1920 e 1930 uma das poucas mulheres a ocupar o status 

de intelectual na cidade de Goiás. Mulher célebre (Cf. STAËL; ANDREAS-SALOMÉ, 1991) 

e excepcional, como o foi também Elina Maria da Silva durante sua permanência na cidade. 

Formou-se normalista muito jovem (aos 17 anos) e logo começou a exercer função 

remunerada nos Correios da cidade. Durante os anos de existência do jornal O Lar ocupou o 

cargo de redatora, momento no qual publicou grande parte de sua produção literária (Cf. 

CURADO, 2003). Talvez venha de toda esta formação erudita, garantida por sua posição 

aristocrática / burguesa (Cf. HIGONNET, 1991; D’INCAO, 2011; HAHNER, 2012) e de 

ensinamentos maternos, o costume da leitura e da guarda de documentos, a exemplo do dossiê 

utilizado ao longo de todo o nosso trabalho de investigação e operação histórica. 

Mesmo não tendo escrito nenhuma linha sobre a crise política na cidade e a prisão de 

seu filho e colegas de escola, os vários jornais reunidos no dossiê denunciam uma leitura 

própria, bem à maneira da leitura analisada por Darnton (1986) que ilustrou em seus 

itinerários o homem burguês como o “detentor dos meios de produção, uma certa espécie de 

Homem Econômico, com seu estilo de vida própria e ideologia particular” (p. 145). 

Altair Camargo era filha e esposa da aristocracia vilaboense, educada sob padrões 

clássicos e conservadores, aprendeu logo cedo as habilidades da esposa ideal que deveria 

                                                           
147 Em sua tese, Mônica Martins Silva (2008) ilustrou o importante papel de Elder Camargo de Passos no 
processo de invenção e escrita do folclore do Estado e da cidade de Goiás. Embora não faça referências à 
categoria “guardião de tradição” estudada por Halbwachs (1925) e Bloch (1925), ao longo de seu trabalho 
observamos o importante papel das personalidades mais experientes na guarda de lembranças e tradições 
constitutivas da cultura e dos costumes locais.  
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zelar pela boa imagem da família (Cf. DEL PRIORE, 2009). Os ensinamentos religiosos 

internalizaram em seu habitus a compreensão de que seu destino seria o domínio da casa, 

principalmente após o casamento (Cf. LOURO, 2011). Diante de seu papel de mãe, observado 

nas correspondências e crônicas escritas para os filhos, nos perguntamos se esta nova fase de 

sua vida - o casamento com Luiz Sabino de Passos - havia eclipsado a mulher transgressora 

observada na juventude. As fontes nos levaram a crer que o casamento fez com que Altair 

reduzisse sim sua participação no cenário cultural e político da cidade. No entanto, mesmo 

tendo se restringido ao domínio do privado após intensa participação pública e transgressão de 

costumes e regras ao longo de sua solteirice, não podemos considerar sua “submissão” ao 

esposo e ao casamento, como uma aceitação simplista. Esta “aceitação” seria na verdade uma 

tática, uma negociação havida no interior das relações entre os gêneros (Cf. SCOTT, 2008), e 

que Altair utilizou para escapar da violência simbólica oriunda da dominação masculina (Cf. 

BOURDIEU, 1999). 

Em seus estudos sociológicos acerca do campo de poder Bourdieu (1999) disse que a 

dominação masculina é o resultado de fabricações e crenças produzidas ao longo do tempo, 

que levam o sujeito social a pensar na possibilidade de sujeição pura e simples de um 

indivíduo ao outro, ignorando ou não enxergando a batalha simbólica entre os sexos, diluída 

de forma muito sutil nestas relações. Precisamos destacar também ser Altair Camargo um 

modelo de mulher paradoxal conforme demonstrou Joan Scott (2002), isto porque sua 

trajetória indiciou a negociação de posições que nem sempre obedeciam a critérios de 

libertação feminina da dominação masculina. Altair conciliou, como muitas mulheres, a 

atividade maternal e sua imagem pública na sociedade vilaboense.   

Para Pierre Bourdieu (1999), o que há nas relações entre homem e mulher são forças 

simbólicas onde ambos os lados resistem à dominação simbólica (Cf. CHARTIER, 1995) e/ou 

fazem concessões criando um cenário marcado pelas relações de poder que, por sua vez, dão 

visibilidade àquilo que Joan Scott (2008) conceituou como relações de gênero.   

Suas aparições efêmeras em ambientes públicos, como eventos de arte e cerimônias de 

premiação, conforme representado pela fotografia onde Altair aparece tocando piano seguida 

pelo violino de Eurico da Veiga Jardim, na companhia de seu filho Elder Camargo e de outros 

moradores da cidade, são indícios de uma participação política ainda presente e que somado 

ao costume da intensa leitura denunciada pelo dossiê nos sugere a criação por si mesma de 

resistências simbólicas (Cf. CEPEL e ATAÍDES, 1991) e uma espécie de contra poder 

exercido “por baixo dos panos” (HAHNER, 2012, p. 47). 



113 

 

 
Fig. 3 – Altair Camargo de Passos tocando piano na Semana de Arte de Goiás em 1960. Arquivo de 

Elder Camargo de Passos. 
 

 O dossiê manipulado por nós ao longo da pesquisa é o indício da intensa atividade 

leitora de Altair. Ao analisarmos o conjunto de recortes podemos identificar entre cartas e 

algumas fotografias, vários fragmentos de jornais de circulação local e nacional.  

Ao longo do ano de 1965 - para sermos mais precisos, a partir do mês de maio, quando 

se iniciou a greve dos estudantes -, Altair deu início à sua atividade de leitura, seleção e 

guarda desta memória. Na medida em que a movimentação política na cidade tomou 

proporções maiores ela também foi ampliando sua documentação que passou a reunir recortes 

de jornais que circulavam em outros estados do Brasil. Se observarmos o gráfico poderemos 

identificar, como o “Caso de Goiás” tomou proporções políticas representadas pelas seleções 

de Altair: 



 

Gráfico demonstrativo: tipos de jornais e a quantidade lida e guardada por Altair 
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em sua justa reivindicação em defesa do ensino mais democrático”148. Este fragmento em 

especial foi incorporado ao debate descortinado pela pesquisa em função de deixar os rastros 

do apoio dispensado por Altair Camargo de Passos ao seu filho Elder Camargo de Passos, 

durante as greves que mobilizaram o cotidiano estudantil da cidade em 1965. 

O documento mencionado é um dentre muitos recortes de jornais da época que foram 

selecionados por Altair Camargo na ocasião da prisão de seu filho e que após passada a crise 

organizou todo o material em uma espécie de memorial. 

Como apresentado em linhas anteriores, Altair Camargo era uma mulher que 

pertencia ao estrato aristocrático da sociedade vilaboense, por esta razão teve acesso à 

educação e se formou muito jovem. Em linhas gerais, Altair era um modelo de mulher goiana 

ainda submetida à dominação simbólica, mas que ainda assim criou meios para escapar do 

aprisionamento, despertando-se e, desta forma, transgredindo padrões e normas socialmente 

estabelecidas, como observamos em sua trajetória. 

Seus filhos também tiveram amplo acesso ao legado cultural e à necessidade de 

preservar lembranças e memórias, como observado em Elder Camargo que guardou, dentre 

tantos documentos necessários para a escrita da história de Goiás, o memorial produzido por 

sua mãe no período das greves nas quais se envolveu. 

O memorial produzido por Altair Camargo reuniu um amplo conjunto de jornais e 

documentos datilografados da ocasião das prisões efetivadas na cidade de Goiás, após a 

espionagem policial concluir ser os manifestos estudantis de Goiás dotados de forte caráter 

subversivo. Como o seu filho era um dos envolvidos, Altair, que era jornalista, escritora e 

leitora, recortou e guardou cada noticia referente ao “caso de Goiás”, produzindo um grande 

acervo documental sobre o período e uma fonte de pesquisa inédita e rara, em função de 

muitas edições do jornal Cinco de Março, presentes no documento, terem sido destruídas. 

O memorial, composto por noticias do Correio Brasiliense, Última Hora, Folha de 

Goiás, Cinco de Março, O Popular, O Globo, Estado de São Paulo e o Social, tem sido 

compreendido em nosso contexto investigativo como o indício da presença feminina em 

debates políticos e um lugar de memórias. Isso porque nos proporcionou revelar o cotidiano 

dos manifestantes, representar suas experiências, as relações de gênero e também por ser o 

depositário das expectativas de quem produziu quando guardou as “experiências que 

[puderam] ser postas em relato, [como] algo vivido que não só se sofreu, mas se transmitiu” 

(SARLO, 2007, p. 26). 
                                                           
148 “Manifesto ao Povo de Goiás”. Acervo particular de Elder Camargo de Passos, consultado em 15 de julho de 
2013. 
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O conjunto de documentos é revelador da linguagem e da lei “como constructos 

dinâmicos, que carregam a marca de uma passagem constante, necessária e impossível, entre 

o ‘real’ e o simbólico, entre o ‘passado’ e o ‘presente’” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 82). 

Os recortes, cuidadosamente lidos e manuseados por Altair Camargo na ocasião da 

prisão de seu filho, são os fragmentos de um período ainda obscuro na história brasileira, pelo 

fato de que uma vez manuseados pelo historiador possibilitam cortar como um bisturi (Cf. 

ELMIR, 2010) o véu do silêncio. Ocupa, neste exercício de lembranças, o vértice entre a 

história e a memória, “entre os fatos e as narrativas, entre, em suma, o simbólico e o 

individuo” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 82) que como atividade necessária nos 

proporciona esclarecer determinados momentos do passado. 

 

 

2.3 – Mulheres e a política da história: a propósito de Elina Maria da Silva 

 

Não se sabe ao certo qual foi a data em que Elina Maria da Silva chegou à cidade de 

Goiás. No entanto, parece ter iniciado seus trabalhos na Rádio Treze de Maio entre o final do 

ano de 1963 e início de 1964, quando os proprietários do mecanismo de radiodifusão 

organizados e representados por uma “sociedade de um contrato particular”149 já tramitavam a 

sua venda para Dom Abel Ribeiro Camelo150. Além disso, entre todas as entrevistas realizadas 

demarcamos, naquilo que muitos estudiosos da história oral chamam de “saturação” das 

lembranças151, sua chegada à cidade no início da década de 1960. Isso graças às boas relações 

mantidas com a Igreja Católica (Cf. GIORGIO, 1991; D’INCAO, 2011; HAHNER, 2012) em 

Ceres e que acabaram se estendendo para Goiás, em função de Dom Abel ocupar o bispado da 

diocese152 a partir dessa década. 

                                                           
149 Fragmento do Inventário de bens de Dom Abel Ribeiro Camelo. Arquivo da Diocese de Goiás e IPHBC-
PUC. 
150 Bispo da Diocese de Goiás entre os anos de 1960 a 1967.  
151 Conceito formulado por Daniel Bertaux e ao qual Verena Alberti recorre em seu texto: “História dentro da 
história”, para sugerir metodologias e planos de trabalho para o historiador interessado em trabalhar com fontes 
orais. Conforme Verena Alberti afirmou, o “ponto de saturação” seria o momento em que o pesquisador 
percebesse não aparecer “nada de novo a apreender sobre o objeto de estudo” (2009, p. 174), tornando 
desnecessária a continuação de entrevistas. 
152 Integram a Diocese de Goiás os municípios Buriti de Goiás, Britânia, Carmo do Rio Verde, Ceres, Fazenda 
Nova, Goiás, Guaraíta, Heitoraí, Itaguaru, Itaberaí, Itaguari, Itapirapuã, Itapuranga, Jussara, Mossâmedes, Nova 
Glória, Novo Brasil, São Patrício, Sanclerlândia, Santa Fé, Taquaral e Uruana.  
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As fontes nos levaram a entender sua mudança para a cidade de Goiás como o 

resultado de sua situação política153 e de um interesse particular da cúpula da Diocese, a fim 

de que ocupasse a direção da rádio. Tinha, dessa forma, liberdade para determinar aquilo que 

seria apresentado ao público ouvinte da cidade e localidades circunvizinhas, conforme 

testemunhou Elder Camargo de Passos ao lembrar-se do período em que trabalhou como 

apresentador da rádio: “Eu conheci Elina na Rádio 13 de Maio, ela veio de Ceres. Dom Abel a 

trouxe para trabalhar aqui na rádio. Eu tinha um programa na rádio então eu convivi com ela. 

Ela foi diretora da rádio.”154 Ainda no exercício de recordação, Elder Camargo completou 

“que achava que ela trabalhava na rádio da diocese lá em Ceres. Foi dessa forma que Dom 

Abel trouxe ela para Goiás. Eu acredito que seja isso.”155 

Em continuidade às lembranças de Elder Camargo supomos que, uma vez em Goiás, e 

instalada no Hotel Minas Goiás, Elina Maria soube conquistar a aprovação da população 

local156 com sua “palavra pública” (Cf. PERROT, 2005) difundida na cidade e região, graças 

à emissora de rádio, como nos relatou Olinda Alves Ribeiro em entrevista: 

 
Era o Dom Abel. Aí sei que ela ficou [...] eu gostava muito de ouvir o programa dela pelo 
radio né! Sempre ela falava uma poesia [...] ela escrevia muito, mas nunca deu importância 
para isso, quando ela foi morar aqui nesse hotel, aí que as vezes eu visitava, aí quando foi 
para mudar para casa de Dona Goiandira, porque ela morou lá algum tempo, aí que fui lá, vi 
que estava aquela bagunça, tantas poesias, mais tantas, que eu fiquei encantada, estava ali 
ontem olhando nas minhas coisas [...] não tem nenhuma dela, queria ter né. [sic.]. 157 

 
As lembranças de Olinda são também o indício do caráter politizado de Elina Maria, 

caso contrário, como explicaríamos suas relações com a Igreja Católica, ao ponto de ocupar 
                                                           
153 Em muitas entrevistas foi mencionado tratar sua vinda para Goiás de perseguições políticas. De acordo com 
Olinda Alves Ribeiro, Elina Maria “era muito assim visada politicamente, sabe então era assim. [...] Quando veio 
para cá, ela veio de Ceres, parece que ela estava num filme, eu não sei, na época eu também estudava trabalhava, 
tinha tanta coisa que a gente não é [...], estavam assistindo um filme chegaram umas duas pessoas, e não [...] – 
Você tem que sair daqui! Não sei se ela estava ameaçada de alguma coisa sabe, e veio para cá pronto [...] nunca 
mais ela voltou em Ceres”.  
154 Entrevista realizada com Elder Camargo de Passos em 15 de julho de 2013.  
155 Ibid. 
156 Falamos em “aprovação popular” pelo fato de não ser comum para época mulheres ocuparem funções de 
liderança e nem mesmo transformarem-se em figuras públicas através de mecanismos de comunicação de massa. 
Em suas reflexões, Michelle Perrot (2005) referiu-se mesmo que de forma indireta a uma espécie de regulação 
social das mulheres periodicamente modificada em razão de as mulheres saberem “apossar-se dos espaços que 
lhes eram deixados ou confiados, para desenvolver sua influência junto às portas do poder” (2005, p. 279). Isto 
nos leva a projetar nas reflexões propostas a categoria “política da história”, comum em Joan Scott (2008), e que 
tenta ilustrar essa construção lenta e gradual de um poder (poderes) feminino ao longo do tempo, através de uma 
atuação política capaz de influir inclusive na forma como a história tem registrado a história das mulheres no 
decorrer do tempo. Outra reflexão importante e que corrobora esta hipótese é o trabalho denominado A 
dominação masculina, de Pierre Bourdieu (1999). O autor explica, a partir da premissa de um possível poder 
simbólico, haver por parte das mulheres um senso de resistência simbólica ao poder masculino, o que explicaria 
as mudanças na política da história e o aparecimento de figuras femininas ocupando funções nunca antes 
ocupadas por mulheres.     
157 Entrevista realizada com Olinda Alves Ribeiro em 12 de outubro de 2011.  
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no interior da referida instituição uma função de liderança? Esta liderança atribuída à Elina 

Maria também foi uma referência muito presente no testemunho de Eudes Pacheco de 

Santana. Quando perguntado da existência de um programa radiofônico exclusivo para a 

referida diretora, o entrevistado respondeu positivamente e acrescentou comentando a sua 

importância para a mudança da consciência de gênero na cidade de Goiás. 

Para Eudes foi através de Elina Maria que as mulheres puderam praticar determinadas 

ações que antes não eram comuns ao habitus feminino vilaboense. Seu testemunho pode ser 

corroborado por intermédio das lembranças de Osmerinda Martins no instante que lhes 

perguntamos informações acerca de sua amiga: “Ela tinha umas ideias próprias, pra época 

muito avançadas para as mulheres do tempo dela né [...] essa liberdade que ela tinha de falar, 

de ir pra jornal, de ir pra imprensa e falar, defender a mulher.”158 Conforme explicitado por 

seu relato, Elina Maria tinha posicionamentos políticos bastante aflorados, esta característica 

política confirmou sua posição de liderança no cotidiano vilaboense. Além desses 

testemunhos, não podemos esquecer dentre tantos indícios do testemunho de Célia Dias 

quando disse ser sua mãe “um ser político mesmo”159, no instante em que tentou explicar por 

que Elina Maria havia sido presa em 1965 e como sua mãe conseguia ocupar nas cidades já 

mencionadas a função de radialista em um período ainda caracterizado pela imagem de 

“desnaturalização”160 construída em torno das funções e ocupações remuneradas para 

mulheres. 

É importante destacar o foro particular da cidade de Goiás em relação aos grandes 

centros metropolitanos, tratando-se da condição feminina, conforme mostrado no primeiro 

capítulo. O Estado de Goiás situa-se no interior do Brasil, onde as estradas de acesso eram 

poucas e os vazios demográficos muito grandes (Cf. SILVA, 2001). Isto forçava com que os 

homens e chefes de família procurassem meios de sobrevivência em outras cidades do Estado, 

deixando mulheres e filhos entregues à própria sorte. Dessa maneira, muitas dessas mulheres 

abraçaram causas e responsabilidades tornando-se lideranças, fosse no interior da casa ou da 

igreja, espaço criativamente utilizado pela mulher goiana para “sair” (Cf. PERROT, 2005) 

tornando-se pública, conforme nos explicou Jésus Ataídes e Heloísa Capel: 

 

                                                           
158 Entrevista realizada com Osmerinda Martins de Castro em 29 de dezembro de 2013. 
159 Entrevista realizada com Célia Marília Dias em 18 de julho de 2013.  
160 Referimos-nos aqui à imagem de “desnaturalização” sob a égide das sugestões teóricas levantadas por Joan 
Scott (2008) quando analisou a situação histórica das mulheres no livro A formação da classe operária na 
Inglaterra de E. P. Thopson. Em artigo publicado na revista Estudos Feministas intitulado “O enigma da 
igualdade”, Joan Scott (2005) nos apresentou, dentre outras temáticas, estas construções históricas da diferença 
ou da igualdade, retomando para tais reflexões o debate acerca da política da história. 
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É obvio que os ensinamentos religiosos apenas reforçavam valores pré-estabelecidos que 
mantinham a discriminação, porém, é a partir desse universo místico e ao mesmo tempo 
possível, que a mulher goiana poderá se expressar. As atividades religiosas envolviam a 
organização de festas, limpeza do templo, sistematização de orações e participação em 
romarias. É um mundo novo e amplo onde a expressão de potencial feminino pode se tornar 
vivo. É uma porta semi-aberta ao questionamento de sua situação e ao aumento, audacioso 
para o local e a época, de sua participação nos negócios da sociedade civil como um todo. 
Exemplo disso é a participação feminina nas cartas escritas ao redator do jornal Matutina 
Meyapontense em seção onde os próprios homens relutavam participar (1991, p. 40). 

    
Os historiadores mencionados nos ajudaram a corroborar as hipóteses de uma 

feminilidade goiana capaz de romper com o controle masculino criando, mesmo em lugares e 

instituições conservadoras, técnicas de fuga, poderes próprios (Cf. BOURDIEU, 1999), sem, 

todavia, serem estereotipadas pela sociedade local161. Nesse sentido, mesmo havendo 

mulheres que ocupassem funções socialmente entendidas como dissonantes à sua condição 

feminina, em Goiás havia da mesma forma que em outras regiões do Brasil uma mentalidade 

bastante conservadora/tradicional em se tratando das relações de gênero e da divisão do 

trabalho. As mulheres goianas tinham certa autonomia, mas esta autonomia vinha 

acompanhada por uma tutela masculina. 

Mesmo que Joan Scott (1991) e Michele Perrot (2005) tenham demonstrado existência 

de desigualdades entre o trabalho masculino e feminino nos séculos XIX e XX, ocasionando 

subalternização, restrição ao privado e silêncio, verificamos ao longo da história das mulheres 

em Goiás particularidades que as forçaram a ocupar papéis públicos e funções remuneradas 

sem sofrerem tanto com os estereótipos162. Como explicado no primeiro capítulo, o abandono 

marital163, dentre outros fatores, forçou algumas mulheres goianas a se tornarem matriarcas e 

lideranças de seus próprios lares. Isto explica a atuação de mulheres como Elina Maria da 

Silva e Altair Camargo de Passos que de forma lenta e gradual foram conquistando o respeito 
                                                           
161 Cf. PRADO, Paulo Brito do. Entre o perfume de angélicas estrelas do norte as mulheres tornam perpétua a 
tradição do perdão: por uma história da (fé)minina em terras goianas nos séculos XIX e XX. In: BRITTO, Clovis 
Carvalho; SIQUEIRA, Guilherme Antônio; PRADO, Paulo Brito do. (Orgs.). Por uma história da saudade: 
itinerários do Canto do Perdão na Cidade de Goiás. (Século XIX e XX). (No Prelo). Neste trabalho o historiador 
utilizou-se de vasta gama de documentos que o ajudaram a comprovar a não aceitação feminina à dominação 
masculina. Utilizando para tal tarefa os pressupostos teóricos de Joan Scott e Pierre Bourdieu, o estudioso 
demonstrou como as mulheres goianas utilizaram-se de sua posição “burguesa”, sua função educadora, para em 
uma celebração religiosa (Canto do Perdão) fugir do ambiente privado, sem, todavia, incorporar as imagens da 
mulher “medusa” ou “poço de luxuria” (Cf. DEL PRIORE, 2009), continuando na condição de “anjo tutelar”, 
“dama do lar” (Cf. ISMÉRIO, 1995) e “santa manzinha” nas escolas e igrejas (Cf. PERROT, 2005).        
162 É importante registrar que as desigualdades entre as relações de gênero em Goiás sempre foram muito 
latentes, prova disso é a investigação descortinada e que tem se apegado à expectativa de através da ampla 
pesquisa documental problematizar os silêncios do/no feminino na cidade em um período de grande mobilização 
política. Não é nossa intenção produzir um trabalho reacionário que tente igualar as relações de gênero, esta 
igualdade como argumentado por Joan Scott não existe, queremos apenas mostrar que as mulheres não 
aceitavam simplesmente a sujeição, conforme argumentou Pierre Bourdieu (1999), elas criavam um poder 
simbólico para escapar à dominação simbólica masculina.    
163 Cf. BITTAR, Maria José Goulart. As três faces de Eva na cidade de Goiás. Goiânia: Kelps, 2002. 
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da sociedade e a “autorização” para se tornarem mulheres públicas sem, no entanto, perderem 

as qualidades de mulheres burguesas e “civilizadas” (Cf. D’INCAO, 2011; HAHNER, 2012; 

SOARES, 2012). Em texto de Michelle Perrot, verificamos as hipóteses de uma possível 

“liberdade” (tutelada) das mulheres, que utilizaram de instituições de afirmação164 de sua 

subalternização, silêncio e “ratificação da dominação masculina” (BOURDIEU, 1999, p. 18) 

para se desamarrar das amarras que as mantinham presas ao âmbito do privado e, finalmente, 

sair: 

 
As mulheres souberam apossar-se dos espaços que lhes eram deixados ou confiados, para 
desenvolver sua influência junto às portas do poder. Elas encontraram ali os contornos de 
uma cultura, matriz de uma “consciência de gênero”. Elas tentaram também “sair” deles, 
para ter “enfim lugar em toda a parte”. Sair fisicamente: deambular fora de sua casa, na rua, 
penetrar em lugares proibidos – um café, um comício – viajar. Sair moralmente dos papéis 
designados, construir uma opinião, passar da sujeição à independência: o que pode ser feito 
no público assim como no privado (PERROT, 2005, p. 279-280). 

 
As palavras de Michelle Perrot corroboraram nossas expectativas de que mesmo sendo 

um modelo de mulher burguesa (Cf. D’INCAO, 2011), aspecto confirmado pela sua boa 

educação, Elina Maria também havia incorporado em sua condição feminina aspectos 

transgressores. Aspetos percebidos, por exemplo, em sua separação do esposo, Elias da Silva, 

pouco depois de mudar-se para a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG-GO) em 

meados de 1950, assunto evitado por Célia durante entrevista; seu afastamento da prole (os 

quatro filhos continuaram na cidade de Ceres enquanto Elina viajou sozinha a trabalho pelas 

cidades de Catalão, Formosa e Goiás); sua característica política conferida em vários dos 

testemunhos apropriados durante a pesquisa; sua permanência à frente da Rádio Treze de 

Maio; e sua prisão durante a intervenção policial na cidade graças às críticas que desferia 

contra o governo municipal e estadual. 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Em sua justificação do por que referir-se à dominação simbólica, argumentando haver um poder masculino 
que impõe às mulheres um disciplinamento dos costumes (Cf. SOARES, 2012) utilizando-se de projetos 
pedagógicos simbolicamente diluídos no cenário social, e outro feminino que cria técnicas pouco perceptíveis 
aos projetos de dominação para escapar e resistir, Bourdieu disse estarem suas expectativas longe de afirmarem 
que as “estruturas de dominação são a-históricas, eu tentarei pelo contrário, comprovar que elas são produto de 
um trabalho incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes específicos (entre 
os quais os homens, com suas armas como a violência física e a simbólica) e instituições, famílias, Igreja, 
Escola, Estado” (1999, p. 46). 
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2.3.1 - Resistir: os tentáculos da ditadura através da prisão de Elina Maria 

 

Iniciados seus trabalhos como radialista, profissão que exercia desde sua chegada à 

Colônia Agrícola Nacional de Goiás - CANG, conforme relatado por Célia Dias - que nos 

revelou ter ocupado a mesma função nas cidades de Ceres, Catalão e Formosa -, Elina Maria 

da Silva transformou-se, no contexto pesquisado, em uma personagem emblemática. Primeiro 

por não ser comum para época, conforme crença local165, as mulheres tornarem-se públicas 

através de veículos de comunicação de massa, como explicou Eudes Pacheco em entrevista. 

Em seu testemunho percebemos que foi Elina Maria a grande responsável pela participação 

jovem e feminina no sistema de produção simbólico na cidade. Foi Elina quem incentivou 

Suelena e Márcia a participar e integrar o cenário social, cultural e político de Goiás: 

 
Ela foi responsável porque não se usava aqui em Goiás, mulher dirigir carro, mulher pegar 
beira com um carro. Não era permitida uma diretora. Ela motivou demais a participação 
feminina na vida política social. Elina fez isso. Ela alimentou o Derval muito tempo, eu 
secundava ele em seu discurso que orientada pela Elina. Ela alimentou a mim e o Derval. Ela 
incentivou as mulheres a participarem da vida política.166  

 
Embora pareça exagerado, o testemunho de Eudes deve ser considerado, pois quando 

aconteceram as manifestações nas quais Márcia de Oliveira e Silva e Suelena Seabra 

Guimarães participaram, ambas tinham apenas vinte anos, eram jovens mulheres que foram 

tuteladas por Elina, que além de ser “a mais velha [...] achávamos a Elina bem mais velha do 

que a gente”167, era “ela [quem] buscava a juventude para participar”168 dos programas da 

rádio.  

Em segundo lugar, Elina se tornou emblemática por ter se envolvido em 1965 nas 

manifestações estudantis que se opunham à exoneração de Orley Gavião Gonzaga de Castro 

do cargo de diretor do Colégio Estadual de Goiás. Terceiro por ter contribuído para a 

manutenção e guarda de tradições169 na cidade de Goiás, atuando neste cenário como agente 

inserida em um sistema de produção de bens simbólicos e culturais. E por fim, por negar-se 

todo e qualquer crédito, fabricando ao redor de si muitas nebulosas e silêncios, posteriormente 

                                                           
165 Em muitas entrevistas os depoentes destacaram não ser comum mulheres participarem de mobilizações 
políticas, ou mesmo se tornarem públicas. 
166 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em 15 de outubro de 2009. 
167 Entrevista realizada com Suelena Seabra Guimarães 12 de setembro de 2012. 
168 Entrevista realizada com Eudes Pacheco Santana em 15 de outubro de 2009. 
169 O que é guardiã de tradições explicar o conceito conforme Maurice Halbwachs (1925) e Michelle Perrot 
(2005): “As mulheres ficam nos vilarejos, guardiãs da terra que elas exploram e das tradições, a ponto de parecer 
arcaicas aos que retornam da cidade: no vilarejo de Martin Nadaud, na Creuse, a velha contadora de histórias se 
cala na vigília monopolizadora pelos relatos jovens pedreiros aureolados pelo prestígio da capital” (2005, p. 
296). 
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incorporados pela memória coletiva da cidade que, junto à dominação masculina, relegou ao 

esquecimento não só as suas memórias, mas a de todas as mulheres que se envolveram nos 

acontecimentos da cidade na década de 1960. 

Durante o recolhimento, estudo e análise dos testemunhos orais foram verificados 

muitas referências à característica intelectual de Elina Maria, qualidade esta percebida em sua 

vasta gama de conhecimentos, suas sensibilidades, sua fala muito bem articulada e sua 

oratória desprendida170. Todavia, antes de nos aprofundarmos na temática, acreditamos ser 

importante destacar as dificuldades enfrentadas durante a pesquisa que inviabilizaram a 

produção de sua trajetória (proposta inicial do projeto de pesquisa), obrigando-nos a tomar 

novas direções, alargando nosso trabalho de pesquisa incorporando Altair Camargo de Passos, 

também compreendida no contexto estudado, como uma “agente no sistema de produção de 

bens simbólicos e culturais” e “guardiã das tradições”. 

Ambas as referidas mulheres foram em 1960 agentes desse “sistema de produção 

simbólica” que construiu a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT)171, 

enquanto projeto de memória, responsável por sua vez, pela produção da crença de que a 

cidade de Goiás deveria ser considerada o berço da cultura goiana. Aspecto este denunciado 

pela apresentação em 1967 da peça “Goiás que a história guardou” no palco do Goiás Clube, 

clube feminino na cidade de Goiás, peça de autoria de Elina Maria da Silva. Como 

explicamos anteriormente, as dificuldades nos forçaram a criar novas articulações para o 

trabalho capazes de contornar a falência de importantes testemunhas, a resistência e o silêncio 

de outros e os próprios silêncios de Elina Maria da Silva. 

Muitos dos depoentes diziam no início da entrevista não saber nada ou quase nada 

sobre Elina Maria, isto talvez em razão de seu silêncio reproduzido no fato de ser “muito 

reservada [...], ela não se abria mesmo, e não sei [...] parece que ela era diferente”172. Todavia, 

no desenrolar da entrevista, depois de conquistada a confiança de nossos depoentes, ou pelo 

fato dos depoentes se sentirem mais a vontade para projetar na memória as imagens do 

período pós 1964, deixaram escapar ou mesmo retomando a vida de Elina Maria, a 

representaram da seguinte forma: 

 

                                                           
170 Eudes nos relatou que Elina Maria era uma mulher “além do tempo” e que era detentora de uma inteligência 
incomum. Estas referências são uma constate em todos os testemunhos. 
171 Embora na contemporaneidade a organização produtora de bens simbólicos seja marcadamente masculina, as 
fontes produzidas no período de sua fundação tem nos levado a supor ser uma instituição marcada pela forte 
presença feminina, inclusive compondo o sistema de produção do bem simbólico na condição de agentes. 
172 Entrevista realizada com Olinda Alves Ribeiro em 12 de outubro de 2011. 
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E o que eu posso dizer dela, que ela era de rara sensibilidade, uma mulher que sabia ouvir, 
uma mulher que sempre falava no mesmo tom de voz, qual fosse a situação ela não alterava 
seu tom de voz. Tinha uma intelectualidade muito elevada para escrever os seus poemas, 
jamais nós tivemos a curiosidade de questionar Elina, se ela tinha um curso superior. De 
onde veio essa cultura que ela tinha.173 

  
Talvez venha desta boa formação intelectual e de seu posicionamento crítico diante do 

cenário de mobilização popular no Brasil e em Goiás seu apoio à greve estudantil, 

concretizado pela abertura de espaço na programação da rádio para que os jovens estudantes 

exigissem o “desvinculamento da Educação com a política partidária que ora se verifica em 

nossa cidade”174. 

Devemos, nesse aspecto, considerar que o período era caracterizado pela opressão e 

censura dos órgãos e agências de inteligência do Estado, como a Divisão de Segurança e 

Informações (DSI) do Ministério da Justiça e o Destacamento de Operações de Informações - 

Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) - onde o “primeiro fazia escutas 

telefônicas, recortava jornais, redigia avaliações; [e] o segundo submetia prisioneiros a 

choques elétricos ou ao pau-de-arara” (FICO, 2009, p. 178). Desse modo, a mobilização 

estudantil, a atuação da Igreja Católica e da rádio na liderança da resistência contra as 

decisões mantidas pelo Secretário de Educação, José Luiz Bittencourt, se tornaram alvo dos 

referidos órgãos de censura que enviaram para a cidade vários espiões incumbidos de se 

infiltrar na greve, identificar os líderes, desbaratar o movimento e prender os envolvidos, 

conforme noticiado em uma manhã de sábado, na página número cinco do jornal O Estado de 

São Paulo, em 5 de junho de 1965: 

 
Desarticulados dois focos de subversão 
Goiânia, 4 – Agentes do Departamento Federal de Segurança Pública, auxiliados por 
policiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, prenderam hoje quase todos os 
adeptos de um movimento subversivo organizado na cidade de Goiás e que já se infiltrara, 
inclusive no meio estudantil. Para apurar responsabilidades foi determinada a abertura de 
inquérito policial militar que funcionará sob a presidência do delegado Walter Dias, do 
Departamento Federal de Segurança Pública. 
Entre os presos figura o juiz de Direito Gonzaga de Castro, ex - diretor do Colégio Estadual 
de Goiás. 
Também na cidade de Nazário, distante 156 quilômetros da Capital, foi descoberto e 
desmantelado outro foco de subversão, que era chefiado pelo ex-prefeito e contava com a 
adesão de elementos filiados às Ligas Camponesas. 
Antecedentes 
Em vista de informações de que no Estado de Goiás havia acentuado movimento de 
subversão, o diretor geral do DFSP, general Riograndino Kruel, determinou que 
investigações fossem procedidas por agentes federais. 

                                                           
173 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em 12 de maio de 2009. 
174 Fragmento do jornal Cinco de Março de 17 de maio de 1965. Acervo particular de Elder Camargo de Passos, 
consultado em 15 de julho de 2013. 
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Após manterem contactos com o secretário da Segurança Publica de Goiás, capitão Vicente 
de Albuquerque os agentes do DFSP Braga e Monteiro deslocaram-se para o interior do 
Estado. Chegando à antiga capital goiana, a cidade de Goiás, os policiais conseguiram se 
infiltrar no movimento subversivo, na qualidade de adeptos. 
As primeiras horas da madrugada de hoje os policiais mantiveram contato com o capitão 
Vicente de Albuquerque, com autoridades do Exército e com o general Riograndino Kruel, 
tendo este determinado que agentes federais se deslocassem para aquela cidade a fim de 
auxiliar o secretário da segurança que, a esta altura, havia assumido o comando da operação. 
Estando os agentes Braga e Monteiro de posse das informações sobre a ramificação do 
movimento e dos endereços de todos os seus filiados, na manha de hoje foram presos quase 
todos os integrantes do foco antirevolucionario.175 
 

Como enfatizado pelo documento, antecedendo às prisões houve inicialmente um 

processo de espionagem e vigília do referido foco de subversão, prática típica do regime 

governamental que a partir da ação civil/militar de “31 de março/1º de abril de 1964” 

(KUSHNIR, 2004, p. 252) deu início a um amplo processo de censura. Nesse aspecto, a 

censura se espalhou como uma rede para diversos cantos do Brasil, não poupando nem 

mesmo a cidade de Goiás que por essa época andava agitada em função de distúrbios políticos 

e desavenças político-partidárias entre Orley Gavião Gonzaga de Castro e o prefeito Brasílio 

Ramos Caiado. 

Uma vez perdido o controle da situação, prefeito e governador contataram instâncias 

policiais em nível federal, que uma vez instaladas na cidade visualizaram na greve dos 

estudantes um perigoso foco de subversão em função dos manifestantes nela envolvidos 

manterem contato com outras organizações estudantis intra e extra estaduais. 

Folheando, lendo e analisando os recortes de jornal guardados por Altair Camargo de 

Passos, encontramos cartas, manifestos e bilhetes recebidos por seu filho Elder Camargo na 

ocasião da greve e que certamente serviram de indício para que a polícia política 

acompanhasse o cotidiano grevista da cidade mais de perto. É importante considerar também 

o apoio das agremiações estudantis de Goiânia publicadas no jornal Cinco de Março, como a 

“Nota Oficial da Confederação Goiana dos Estudantes (Órgão Máximo de Coordenação e 

Representação dos Estudantes de Grau Médio do Estado de Goiás)”176. Então presidida e 

representada por Renato Silva Manata, a confederação utilizou o referido jornal para, dentre 

muitas outras coisas, “manifestar frente aos últimos acontecimentos que abalaram a estrutura 

e a tranqüilidade da família goiana, com graves reflexos em todo o território brasileiro”177. 

                                                           
175 Acervo da Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro. Consultado em 1.º de novembro de 2012 
176 Título de matéria publicada no jornal Cinco de Março em 7 de junho de 1965. Acervo particular de Elder 
Camargo de Passos, consultado em 15 de julho de 2013. 
177 Fragmento de matéria publicada no jornal Cinco de Março em 7 de junho de 1965. Acervo particular de Elder 
Camargo de Passos, consultado em 15 de julho de 2013. 
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No restante do manifesto, verificamos questionamentos que se relacionavam aos 

direitos à liberdade de expressão, aos abusos de poder, aos dispositivos constitucionais que 

haviam sido contrariados após as prisões e à tortura de alguns dos envolvidos. 

Em dois de junho de 1965 foram distribuídas à população cópias do “Manifesto ao 

povo de Goiás”178, produzido por “estudantes universitários e secundaristas de Goiânia e 

Anápolis”179 e que resolvia, dentre outros diligências, “dar integral apoio ao movimento 

voluntário e espontâneo dos estudantes”, “solidarizar-se com os senhores pais que com 

heroísmo tem apoiado a atitude dos filhos em sua justa reivindicação em defesa do ensino 

mais democrático”180 e “repudiar as arbitrariedades da polícia que em nome da ordem espalha 

o pânico na população da cidade”181. 

No contexto de mobilização popular, os jovens manifestantes eram contatados por 

estudantes de outras regiões e, não sem motivos, era possível visualizar a “crise de Goiás” em 

jornais de ampla circulação no país, como o Estado de São Paulo e o Correio Brasiliense. 

Dessa forma, bastou que Elina Maria mantivesse em seus programas diários da rádio críticas à 

forma como as representações políticas envolvidas vinham lidando com o caso para que a 

polícia invadisse a Cúria Diocesana aprisionando-a junto do pároco e padre/frei Jacinto Maria 

Ferreira Rosa. 

Olinda Alves Ribeiro nos lembrou em seu testemunho que “dona Elina não era de falar 

muito, mas quando ela falava, também ela atacava. Não era de expor. Mas ela aproveitava da 

oportunidade. Muita gente, assim, não gostava e não andava com ela, por isso ela sentia muita 

solidão quando ela veio para cá.”182 No exercício de lembrar, Olinda nos relatou os seguintes 

fatos: 

 
Ele foi. Eu estudava, eu, minha irmã, e meu irmão. Nós estudávamos lá quando foi dr. Orley 
era diretor de lá. Nossa, teve uma greve que foi mais de mês. Da saída dele, ele foi cortado. 
Veio interventor de avião. Aí ficou nesse prédio aí. O dia chegou a interventora ninguém 
queria né. Eu não sei como ele entrou depois não tinha como ele sair, o interventor. Ele ficou 
o dia inteiro preso, porque ele não poderia sair mesmo. Teve uma procissão, onde todo 
mundo de uma faixa preta, em silêncio. Não, saía do Alcide Jubé. Foi passando na frente da 
casa do dr. Orley, onde hoje é um lanche. A casa dele tinha um alpendre, ele saiu da casa 
dele e fez um discurso. Todos em silêncio ninguém abria a boca. Ele assinava Caiado, que 
naquela época em diante ele nunca mais iria assinar Caiado. Ele não assinou mesmo. Orley 
Gavião de Castro. Passando na porta do dr. Brasil, eu lembro que dona Elina parece estava. 
Mas ela coordenou um pouco isso. Eles fizeram acordo e entrou o irmão do Eudes que era o 

                                                           
178 Fragmento de manifesto de 2 de junho de 1965. Acervo particular de Elder Camargo, consultado em 15 de 
julho de 2013. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Entrevista realizada com Olinda Alves Ribeiro em 12 de outubro de 2011.  
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Xingú que já faleceu. Mas foi um mês que a gente recebia telegrama de alunos de todas 
regiões, falando se eles precisassem eles viriam. Foi uma polêmica.183 

 
Somado ao testemunho de Olinda contamos também com as lembranças de José 

Ferreira Mendonça que pode ver de perto o que acontecia na cidade em razão de ter se 

mudado para Goiás no dia dos manifestos contra o prefeito Brasílio Ramos Caiado. 

Manifestos estes já mencionados mediante as lembranças de Marcos Rocha Lima que também 

acreditava ter sido esta manifestação o estopim das prisões. Ambos os depoentes registraram 

em suas memórias a força política de Brasílio Caiado dizendo, inclusive, ser ele o próprio 

sistema político em Goiás, pelo fato de sentirem ainda os reflexos e efeitos da política 

oligárquica de tempos passados reproduzidas na cidade e Estado pela Família Caiado:  

 
Quando eu cheguei aqui em Goiás a situação estava inflamada, eu sei que se fez um enterro 
simbólico do dr. Brasil Caiado. Eu lembro que eles fizeram um caixão escrito Brasil Caiado, 
depois saíram carregando o caixão para enterrar ele. Do enterro simbólico eu vi. Ela batia 
não era no dr. Brasil Caiado e sim no seu sistema. Aqui em Goiás ele era o sistema.184 

 
Observando o cenário de manifestações, críticas e articulações com outros centros 

urbanos, compreendemos ser irreversível qualquer ação da polícia ou da censura. Isso porque 

a esta altura (1965) a Igreja Católica, que havia em um primeiro momento apoiado as 

organizações militares no golpe contra João Goulart, havia mudado de lado tornando-se uma 

ferrenha opositora do regime de ditadura civil militar instalado no país. Por esta razão, a 

intervenção policial na cidade de Goiás foi uma questão de tempo. 

Em 7 de junho de 1965, o jornal Última Hora veiculou matéria relatando as prisões e 

denunciando o abuso de poder da polícia que, inflamada pelas críticas proferidas pela 

radialista Elina Maria e Frei Jacinto contra Brasílio e o Marechal Emílio Ribas, somada à 

participação nos programas de estudantes que insuflavam a população convocando-os a 

manter a greve e a questionar os efeitos da ditadura em Goiás, criaram um cenário de 

oposição facilmente reconhecido pelo governo e suas agências de inteligência como 

subversão: 

 
Cúria Denúncia: Prisão de Frade em Goiás é Afronta a Católicos. 
[...] 
Nota da Cúria 
Tão logo o Marechal Ribas Junior negou-se a receber as autoridades eclesiásticas do Estado 
a Cúria Metropolitana divulgou a sua “comunicação ao povo”, esclarecendo os 
acontecimentos relacionados com a prisão do Frade Jacinto Maria ferreira Rosa e os demais 

                                                           
183 Entrevista realizada com Olinda Alves Ribeiro em 12 de outubro de 2011. 
184 Entrevista realizada com José Ferreira Mendonça em 17 de outubro de 2013. 
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católicos aprisionados com ele e levados para Brasília a fim de responder inquérito. É o 
seguinte o texto da nota: 
‘A Cúria Metropolitana se Goiânia comunica ao povo os acontecimentos verificados ontem 
na cidade de Goiás: 1) a invasão do prédio da Cúria Diocesana por elementos da Policia; 2) a 
prisão da diretora e de um funcionário da Rádio 13 de Maio, elementos pacíficos e ordeiros, 
que cumpriam a missão própria de informar o público; 3) a interferência indébita da Polícia 
na referida estação difusora, que é de responsabilidade da Diocese de Goiás; 4) a prisão do 
reverendíssimo Frade Jacinto Maria Ferreira Rosa, com afronta a Igreja, ao Convento 
Dominicano e à população católica da cidade; 5) a recusa do Exmo. Sr. Governador do 
estado em receber o Sr. Arcebispo Metropolitano, que lhe solicitara uma audiência em 
caráter urgente, tendo recebido como resposta de que Sua Excelência somente o receberia na 
próxima segunda feira: o Sr. Arcebispo Metropolitano, juntamente com o Sr. Bispo de Goiás 
e o Bispo Auxiliar de Goiânia em telegrama ao Sr. Ministro da Justiça, protestou contra essa 
ostentação de força, pedindo providências em defesa dos direitos constitucionais das pessoas 
e instituições. Dando conhecimento ao público desses fatos lamentáveis a Província 
Eclesiástica de Goiânia expressa ao Exmo Sr. Bispo de Goiás, ao seu clero e ao povo 
vilaboense, uma moção de irrestrita solidariedade e eleva o seu mais veemente protesto 
contra tais atos inconstitucionais, lesivos ao direito da Igreja e afrontosos ao povo católico. 
a) Bispo-Auxiliar de Goiânia, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira’.185 

 
Efetivadas as prisões, os “subversores da ordem” foram encaminhados para centros de 

detenção na cidade de Goiás, em Goiânia (10º D. P.) e para o DOPS em Brasília. As 

adolescentes Márcia e Suelena ficaram detidas no Quartel da Polícia Militar em Goiás, onde 

foram torturadas psicologicamente com perguntas repetitivas na expectativa de que caíssem 

em contradição revelando um possível indício de subversão. Os jovens referidos na matéria 

do Cinco de Março em 7 de junho de 1965 foram encaminhados para o 10º D. P. em Goiânia 

onde alguns foram duramente torturados. Elina Maria, Frei Jacinto e Orley Gavião foram 

encaminhados para o DOPS em Brasília, conforme relatou Dom Tomaz Balduíno: 

 
E foi lá que Dom Abel chegou um dia, e vindo de Goiás, dirigindo um jipe, imagina né, Dom 
Abel e pediu um apoio, aos três presos, que estavam presos na DOPS em Brasília. E Jacinto 
da mesma congregação que nós dominicanos, depois o Juiz Orley Gavião, e Elina Maria. Eu 
que fui o encarregado desse apoio, a gente acompanhou Dom Abel, inclusive na audiência 
que ele teve com Riogradino general. À noite estava lá, naquele tempo nós usamos hábitos 
né, hábito dominicano, e Dom Abel tinha aquilo que os bispos usavam [...] sobre a batina 
quem se veste assim percebia que era bispo, [...] preta. Nós estávamos lá conversando 
tratando de assunto tranquilamente, quando de repente entrou um coronel, era o coronel 
Rapusmo, muito nervoso, porque havia vários pontos de tensão no Brasil entre os militares e 
a Igreja. Então ele chegou e entrou na sala, porque entre os militares oficiais superiores não 
precisa nem pedir licença para entrar. Entrou assim de repente, a gente nem esperava, então 
ele foi entrando e foi encarando Dom Abel e perguntando, perguntou quem é esse aí? Aí 
Dom Abel tomou a palavra e falou, coronel disseram que eu sou bispo de Goiás, mas não se 
incomode não porque a gente já conversou o assunto dos presos aqui com o General e a coisa 
está caminhando. Aí ele silenciou mais, não teve mais assunto nenhum, ficou por ali. Eu 
levava como uma forma de apoio, não era só acompanhamento, eu acompanhei Dom Abel 
na audiência, ele teve voltado para Goiás, eles continuavam presos, eu levava as refeições 

                                                           
185 Jornal Última Hora de 7 de junho de 1965. Acervo particular de Elder Camargo de Passos, consultado em 15 
de julho de 2013. 
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para eles ali na DOPS, preparava caso o cozinheiro que fazia a comida para nós fazia 
também para os três. Eu que levava diariamente as refeições para eles, e então chegou um 
dia da liberação deles, os presos, eu estava lá presente, naquele preciso momento. Então um 
fato curioso, que o Frei Jacinto vestia uma túnica branca, é a nossa túnica dominicana, mas 
sem o capular e o capuz e uma capa preta, é muito visível o grupo, de estatura alta né, e ia 
andando assim. E eu estava como observador e quem eu vejo? O Presidente Castelo Branco 
atrás de uma coluna de serviço, ele estava observando o Frei Jacinto, um general observando 
outro general, achei aquilo tão interessante. E ele disfarçado querendo não ser visto, mas eles 
foram liberados. O contato pessoal que tive com o grupo que estava preso e a gente 
conversou, dialogou, sem saber que depois iria ser visto na cidade de Goiás. Três anos 
depois, em 1967, a prisão se deu em 1965. E eu fui liturgista de Goiás, assumi em 1967.186 

 
Em suas lembranças, Dom Tomaz destaca pontos importantes que nos posicionam na 

direção dos confrontos entre a Igreja e Estado, nos mostrando o apoio dado por Dom Abel aos 

presos e a forma como a Igreja atuou no processo de soltura dos três prisioneiros. O 

testemunho de Dom Abel denuncia, já em 1965, um endurecimento das práticas do governo 

que sob a liderança de Alencar Castelo Branco e apoiado pelo Ato Institucional n.º 2 

intensificou a deposição de governadores, a perseguição aos comunistas e a prisão e a tortura 

de possíveis subversores da ordem.   

 

 

2.4 – A Rádio 13 de Maio celebra o Concílio Vaticano II: Igreja e sociedade vilaboense 

em 1960 

 

Ainda que os objetivos da pesquisa se concentrem na problematização das trajetórias 

de mulheres anarquivadas187 (Cf. DUARTE, 2007) – uma mais que outra – a investigação 

também evidencia relacionamentos entre os gêneros e que se deixam ver pela proposta em se 

romper as fronteiras da história das mulheres – marcada pela dominação masculina (Cf. 

BOURDIEU, 1999) e subalternidade feminina (Cf. SCOTT, 2008). Alarga, assim, os 

horizontes de expectativas alimentados pela visibilidade “inventada”188 das trajetórias de 

Altair Camargo de Passos e Elina Maria da Silva para a de Dom Abel Ribeiro Camelo. 

                                                           
186 Entrevista realizada com Dom Tomaz Balduíno em 31 de outubro de 2013. 
187 Cf. DUARTE, Constância Lima. Arquivos de mulheres e mulheres anarquivadas: histórias de uma história 
mal contada. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, v. 30, 2007. Neste trabalho a 
pesquisadora diz que: “Curiosamente, foi a timidez doentia das nossas moças, a sua inércia, que ficou registrada 
na história nacional. As outras – as exceções – foram sistematicamente ignoradas e alijadas da memória canônica 
do arquivo oficial. E foi tão sistemático este trabalho de alijamento, que quem se aventurasse depois a buscar as 
que romperam o silêncio, precisava enfrentar a desordem, o vazio, o “arquivo do mal”, na arguta expressão de 
Derrida.” (2007, p. 64). 
188 Cf. ROUSSO, Henry. O Arquivo ou o indício de uma falta. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro – RJ, 
n. º 17, 1996. Para Rousso (1996) tanto as fontes quanto os agentes históricos são “inventados” pelo 
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Fig. 4 - Dom Abel Ribeiro Camelo, S/d. Arquivo do Instituto de Pesquisa Histórica Brasil Central. 

 

Abel Ribeiro Camelo nasceu na cidade de Silvânia-GO em 22 de setembro de 1902 e 

viveu grande parte de sua vida naquela localidade. Filho de Maria D’Abadia Camelo e 

Damaso Ribeiro Camelo, logo cedo se dedicou à vida religiosa cursando humanidades no 

Seminário de Goiás189 e teologia no tradicional Seminário de Mariana-MG, se destacando 

posteriormente nos afazeres clericais como um líder religioso “ponderado e sincero amante de 

sua vocação sacerdotal” (1957, p. 3)190. 

                                                                                                                                                                                     

observador/pesquisador, que no trato com os vestígios do passado cria expectativas diversificadas acerca da 
possibilidade de representação de personagens e acontecimentos históricos. 
189 Cf. Testemunho Irrecusável: a projeção de um Bispo na Igreja de Goiás. Editora Brasil Central Ltda. Goiânia-
GO, 1957. 
190 Ibid. 



130 

 

Conforme registros documentais191 encontrados no acervo do Instituto de Pesquisas e 

Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC), o referido religioso foi ordenado no dia 8 de 

maio de 1927 tornando-se vigário em várias cidades do Estado de Goiás, nas quais teve 

efetiva atuação no campo do assistencialismo aos “pobres e sofredores” (1957, p. 4). 

Executou obras sociais como a Assistência ao Pequeno Trabalhador Autônomo, a Chácara do 

Pequeno Trabalhador – destinada à recuperação de menores infratores – e a edificação de 

prédio para abrigar a Associação Brasileira de Assistência Familiar e Social que, mais tarde, 

lhe garantiu a “incumbência de fundar, dirigir e manter a Escola de Serviço Social, já em 

funcionamento, e oportunamente um serviço especializadamente destinado ao pequeno 

trabalhador autônomo” (p. 8). 

Embora saibamos da necessidade em se recortar o objeto investigado, selecionando 

fontes, inventando agentes históricos (Cf. DELGADO, 2003) e silenciando outros, seria um 

descuido de nossa parte ignorar e esquecer a trajetória de Dom Abel Ribeiro Camelo pelo fato 

de ter sido em poucas palavras uma figura importante na vida social, política e educacional de 

Goiás na década de 1960, e por cruzar-se às trajetórias de Elina Maria da Silva e Altair 

Camargo de Passos, em razão de assumir o bispado de Goiás nesta década e se envolver junto 

com Altair à crise estudantil de 1965, uma vez que precisou sair ao socorro de Elina Maria e 

de outros envolvidos no conflito e pelo fato de Altair guardar a memória do evento e da prisão 

de seu filho Elder Camargo. Por esta razão, direcionamos alguns olhares à sua “indelével” 

presença na história cotidiana de Goiás no período investigado. Além disso, caso o 

silenciássemos em nossa narrativa, estaríamos contrariando algumas de nossas inquietações, 

mesmo sabendo ser impossível evitá-las – os esquecimentos e os silêncios. 

O historiador lida diariamente com os silêncios e apagamentos da memória, 

principalmente porque no momento da escrita é o agente que seleciona e silencia fontes na 

intenção de encontrar um sentido para os seus propósitos investigativos, conforme explicou 

Henry Rousso em texto sobre a problemática dos arquivos e das ausências neles contidos: 

 
Um testemunho colhido ou um documento conservado só deixam de ser vestígios do passado 
para se tornarem "fontes históricas" no momento em que um observador decide erigi-los 
como tais. Toda fonte é uma fonte "inventada", assim como todo "indivíduo histórico", no 
sentido em que falava Max Weber, é uma construção, um tipo ideal. A "narrativa histórica" 
começa com o estabelecimento de um corpus coerente, inteligível sob o ponto de vista de 
uma investigação precisa, e não sob o ponto de vista de um passado que se pretenderia 
simplesmente restituir em sua verdade recôndita. Em outras palavras, a constituição da 
narrativa não é a etapa final - o livro de história - a que se chega depois de acumulada a 

                                                           
191 Referimos aos documentos pessoais de Dom Abel Ribeiro Camelo e que se resumem a correspondências, 
anotações cotidianas e impressos jornalísticos. 
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documentação; é intrínseca ao próprio procedimento daquele que interroga o passado. A 
narrativa começa com as hipóteses, a formulação das perguntas e o estabelecimento de um 
corpus, uma operação fundamental de seleção que não pode ser desvinculada do objetivo 
final, mesmo que o resultado possa estar muito distante das intuições do início. Isso não 
significa que o vestígio não encerre uma verdade intrínseca, ou que o real seria inacessível, 
mas induz a não pensarmos a "fonte" fora da pergunta e do olhar do historiador que, como 
um cineasta que desloca seus refletores e suas objetivas ao longo dos planos, vai esclarecer 
de maneira parcial uma seqüência do passado, vai, ele também, criar um vestígio, deixar uma 
marca, uma mediação (1996, p. 3-4). 

 
Henry Rousso (1996) sugere ser a representação histórica um exercício marcado pela 

adoção de metodologias específicas que ajudarão o historiador a apropriar-se das fontes no 

momento da prática da pesquisa (Cf. CHARTIER, 1989). No instante em que exterioriza tais 

sugestões, ele retoma o intenso debate metodológico feito por Certeau (2011) acerca da 

escrita da história e nos permite relacionar o exercício de investigação às propostas de 

Chartier (1989) quando no debate da problemática do mundo como representação diz ser 

necessário compreender a apropriação do texto consubstanciado nas fontes como uma 

“mediação necessária à constituição e à compreensão de si mesmo” (p. 24). 

Roger Chartier (1989) vai ao encontro ao que sugere Carlos Bacellar (2009) quando 

diz ser necessário no momento da representação histórica que o historiador contextualize o 

documento que coletou. Ele precisa antes de se apropriar da linguagem ai contida “entender o 

texto no contexto de sua época [...] perceber que algumas impressões demonstram os 

interesses de quem as escreveu, [...] discutir os critérios possivelmente adotados por quem as 

produziu” (2009, p. 63-4-6). Não ignorando, todavia, que toda esta operação que resultará na 

representação histórica “depende da sua capacidade pessoal e se inscreve num contexto 

particular” (ROUSSO, 1996, p. 6) muito ligado às subjetividades e sensibilidades do agente 

intermediador – o narrador”. Desta forma, a representação histórica deve se abrir “à surpresa 

da descoberta, [desviando-se dos] caminhos conhecidos [para olhar] aquilo que não se 

pretendia ver a priori, como um ‘errante’” (ROUSSO, 1996, p. 6) que observa “as coisas de 

várias posições” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 86) e tem a expectativa de 

compreender através do objeto estudado “o fragmentário que somos, as diferenças que nos 

constituem, o dessemelhante que nos habita” (p. 87). 

Quando nos propomos a perfilar também a trajetória de Dom Abel Ribeiro Camelo 

temos a intenção de entender em que momento a sua trajetória se cruzou à das referidas 

mulheres, em qual contexto aconteceram os encontros, quais as razões dos silêncios 

denunciados no início de nosso debate, de que forma estes silêncios foram erigidos e como se 

condicionou a memória que temos em nosso presente – marcadamente um reflexo de silêncios 
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e esquecimentos. É claro que esta escolha parte das expectativas alimentadas pela pesquisa e 

que são fortemente influenciadas pelas subjetividades ai envolvidas. Conforme lembrou 

Langue (2006), a representação histórica não pode ignorar o “estatuto do historiador, de suas 

determinações no campo da história cultural, da escrita da história e da estruturação da 

memória histórica, em contraposição, precisamente, às conjeturas ideológicas do presente e 

com vistas a uma melhor compreensão deste presente” (2006, p. 25). Nesse aspecto, a escrita 

da história é também uma mediação de temporalidades, uma “atividade de tradução entre 

naturezas, sociedades e culturas de tempos distintos” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 

33). 

Nós mergulhamos na década de 1960 através das fontes consultadas para entender a 

natureza e a cultura de sujeitos que viveram em tempos distintos dos nossos. Nosso intuito foi 

voltar as atenções para o que acontecia ao redor do mundo no período mencionado e de que 

forma os acontecimentos dessa época influíram na cidade de Goiás. Este exercício se fez 

possível graças à rápida análise da trajetória clerical de Dom Abel, na época um dos líderes 

religiosos convidados a participar do Concílio Vaticano II. A fim de ressaltarmos a intensa 

atuação religiosa e política do referido clérigo, transcrevemos a prosopografia do padre 

conciliar produzida por Oscar Beozzo (2001) em sua tese de doutorado: 

 
1-Dom Abel Ribeiro Camelo 
Bispo residencial de Goiás (Goiânia, GO), desde 14/05/1960 
Votum:  ADA II/7, p. 196 
Vaticano II:  1º, 2º, 3º e 4º períodos 
N. em Silvânia, Goiânia, GO, Brasil, em 22/09/1902 
Ord. sac.: 06/07/1946 à Igreja titular de Curio 
Consagr.: S. Paulo, SP, 27/10/1946 
Estudos: Cursou o primário em Silvânia, antiga Bonfim, GO. Fez os estudos de 
Humanidades no Seminário de Goiás; cursou Teologia em Mariana 
Antes do Episcopado: Foi Vigário em Bonfim, Santa Cruz, Anápolis, Jaraguá, Goiás e 
outras cidades, devendo lembrar-se que foi o primeiro Vigário da Paróquia de Nossa Senhora 
Auxiliadora, hoje Catedral de Goiânia; Secretário de Dom Emanuel Gomes de Oliveira, 
Arcebispo de Goiás 
Como Bispo: em 06/07/1946, foi nomeado Bispo titular de Curio, Auxiliar de Goiás; em 
1955 foi designado Administrador Apostólico da Prelazia de Jataí; Vigário Capitular da 
Arquidiocese. Em janeiro de 1957, foi nomeado 1º Bispo Diocesano de Jataí e depois 
transferido para Sé de Goiás, em 1960; foi o primeiro Diretor do Ginásio Anchieta, em 
Silvânia; Diretor do Ginásio Arquidiocesano Municipal de Anápolis, hoje Colégio Estadual; 
fundou e dirigiu a Escola Normal de Anápolis. 
Observ.: Goiás foi prelazia em 06/12/1745; diocese em 15/07/1826; sé metropolitana em 
18/11/1932; retornou a diocese com a criação de Goiânia, GO. 
Lema: “Pro Aris et Focis” (Pelos altares e pelos lares) 
+ 24-11-1966 (2001, p. 270)192 

                                                           
192 Cf. BEOZZO, José Oscar. Padres Conciliares Brasileiros no Vaticano II: participação e prosopografia (1959-
1965) Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, 2001, p. 270. 
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Conforme destacou Beozzo (2001), Dom Abel participou intensamente do vigésimo 

primeiro Concílio, compreendido por Francisco Augusto Carmil Catão (2004) como o mais 

original pelo fato de não seguir “nenhum dos modelos dos 20 concílios que o precederam” 

(2004, p. 97). Inaugurou, assim, “uma nova forma de a Igreja pensar a si mesma e de se 

relacionar com o mundo” (p. 97). Além disso, Beozzo lembrou o fundamental papel do 

Concílio na quebra da dependência religiosa de Roma identificando os Bispos como sujeitos 

de suas igrejas: 

 
O Concílio quebrou ainda o secular predomínio dos órgãos da Cúria Romana sobre as igrejas 
e fez emergir os bispos como sujeitos e atores na cena conciliar, como responsáveis 
primeiros e porta vozes de suas próprias igrejas e de seus países ou continentes, como foi o 
caso do Brasil, por intermédio da CNBB e dos cerca de 600 bispos da América Latina, por 
meio do CELAM (Conselho Episcopal Latino-americano). Esta nova condição do 
episcopado expressou-se plenamente na realização e nos resultados da II Conferência Geral 
do Episcopado Latino-americano em Medellin, na Colômbia, em 1968 (2001, p. 35). 

 
Na ocasião dos debates conciliares iniciados pelo Papa João XXIII em 1959 (Cf. 

SOUZA, 2004), Dom Abel já ocupava o bispado da cidade de Goiás conforme destacaram 

reportagens do período que ilustraram as comemorações populares pela posse do novo bispo: 

 
Empossado D. Abel no cargo de Bispo Diocesano de Goiás 
Realizou-se, terça feira última, a posse de d. Abel Ribeiro Camelo no cargo de Bispo da 
cidade de Goiás. A tradicional cidade apresentava-se com aspecto festivo, tendo suas ruas 
cheias de faixas com dizeres alusivos ao grande Bispo goiano. Na realidade foi um dos mais 
empolgantes atos religiosos que registra a história da Igreja Católica na terra de Anhanguera. 
Quase toda a população da velha cidade, procurou demonstrar através de manifestações de 
apreço a sua satisfação em ver assumir aquele cargo o sucessor de d. Cândido Penso. 193  

 
Os recortes de jornal e as anotações encontradas na documentação biográfica de Dom 

Abel ilustram o novo bispo sendo recebido com grande pompa pela população local, em razão 

de ser considerado um “guardião de cristãs tradições”194 – guardião da ordem pública (Cf. 

BOURDIEU, 2011) – e também pelo fato de a população desejar um líder católico originário 

do Estado de Goiás. Nesta ocasião, os debates acerca da abertura do Concílio Vaticano II já 

haviam avançado, sendo que em 1962 o referido clérigo havia sido consultado e convidado a 

compor o grupo de religiosos brasileiros que participariam das reuniões e decisões do 

Concílio (Cf. BEOZZO, 2001). 
                                                           
193 Jornal O Popular de 29 de julho de 1960. Acervo de Dom Abel Ribeiro Camelo disponível para consulta no 
Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(IPEHBC-PUC/GO).  
194 Trecho do Hino a Dom Abel com letra e música do Professor Euler de Amorim apresentado na recepção do 
novo bispo por coral misto da cidade de Goiás. Documento extraído de recorte de jornal de 22 de julho de 1960. 
Acervo de Dom Abel Ribeiro Camelo disponível para consulta no Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do 
Brasil Central da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (IPEHBC-PUC/GO). 
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Entremeio a tantas determinações enunciadoras de uma “sociedade repleta de 

mudanças” (SOUZA, 2004, p. 17), o Concílio Vaticano II se abriu ao debate acerca da 

aproximação da Igreja “aos meios de comunicação (jornal, cinema, rádio e televisão) 

elaborados pelo secretariado dos meios de comunicação social” (p. 39) e à busca de uma 

“transversalidade do feminino em toda teologia, provocando a emergência de uma linguagem 

teológica isenta de androcentrismo, mas imbuída de um corpus capaz de equilibrar o 

masculino com o feminino e de superar o machismo que escraviza a mulher” (GONÇALVES, 

2004, p. 85). Se observarmos bem, talvez esta busca de “aggiornamento da Igreja em relação 

ao mundo” (p. 78) tenha sido a causa da permanência de Elina Maria da Silva na liderança da 

Rádio Treze de Maio e do diálogo desse mecanismo de comunicação com a sociedade 

circunvizinha. Fator que provocou o envolvimento da rádio com a greve dos estudantes 

vilaboenses em 1965, seguido de seu fechamento pela censura em 1974195. 

 

 

2.4.1 – A fundação da Rádio Treze de Maio e o Concílio Vaticano II 

 

A Rádio Treze de Maio Limitada foi fundada em Goiás “com a finalidade de execução 

de serviços de radiodifusão”, após a criação de uma sociedade que firmou contrato particular 

“em data de 21 de junho de 1961, [celebrada] entre José Pedro Rêgo, Bárbara Ribeiro 

Camêlo, Abílio Antônio Gonçalves e José Silvano da Fonseca” 196. 

Em 12 de dezembro de 1961, a sociedade sofreu nova alteração (razões 

desconhecidas), passando a ser composta por José Pedro Rêgo, Yacy de Oliveira Nery, José 

Silvano da Fonsêca e Abílio Antônio Gonçalves. Na ocasião de sua fundação, um dos sócios, 

José Pedro Rêgo, era também proprietário de rádio na cidade de Rialma-GO – Rádio 

Alvorada, criada em 1961, conforme informações disponíveis para consulta no sitio da 

instituição197. Também havia sido o proprietário durante boa temporada da Rádio Cultura de 

                                                           
195 Em um fragmento do Diário Oficial arquivado junto aos documentos da Rádio Treze de Maio na Diocese de 
Goiás verificamos o conteúdo noticioso declarando a rádio perempta. O documento diz o seguinte: Nº 306 – 
Declarar perempta a permissão outorgada pela Portaria número 195-B-MJNI, de 13 de abril de 1962, publicada 
no Diário Oficial da União de 21 de maio do mesmo ano, Á Rádio Treze de Maio Ltda., para executar na cidade 
de Goiás, Estado de Goiás, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias de âmbito local. II-O Departamento 
Nacional de Telecomunicações adotará as medidas necessárias para interrupção imediata dos serviços objeto 
desta Portaria. – Proc. MC nº 2.875-74. Seguida à solicitação de fechamento da rádio ocorreram algumas 
manifestações de apoio ao bispado de Goiás, incorporadas em cartas remetidas a Dom Tomaz Balduíno a 
exemplo do apoio do Bispado Diocesano de Anápolis, da Diocese de Porto Nacional e da Diocese de Nova 
Friburgo-RJ.      
196Documento da Rádio Treze de Maio, disponível para consulta no Arquivo da Diocese de Goiás. 
197 Cf. Sítio: http://www.radioalvorada810.com.br/#inicio. Consulta realizada em 5 de janeiro de 2014.  
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Ceres-GO, lugar onde Elina Maria trabalhou antes de se mudar para Goiás, conforme 

testemunhado por moradora198 da cidade de Ceres que também trabalhou na referida rádio 

como apresentadora de programa veiculador dos acontecimentos sociais da cidade. De acordo 

com a testemunha, Elina Maria era uma mulher “muito fechada” e “misteriosa”, mas que 

gostava de escrever poesias, às quais lia em seu programa cotidiano. Seu testemunho 

corroborou a hipótese do silêncio que envolve sua trajetória em brumas ter sido algo também 

projetado pela investigada. Elina Maria construiu em Ceres o mesmo silêncio presente na 

cidade de Goiás. 

Como a Rádio Treze de Maio também pertencia ao referido senhor, acreditamos ser 

por esta razão e nesta data a mudança de Elina Maria da Silva para a cidade de Goiás. Elina 

trabalhou nas rádios de Ceres e Rialma e, por razões desconhecidas, abandonou-as vindo a 

ocupar o cargo de diretora da rádio em Goiás, vendida a Dom Abel Ribeiro Camelo em 1964. 

O novo proprietário não alterou a administração da rádio, talvez por que já sentisse as 

influências dos debates conciliares ao redor das questões femininas. Elina Maria foi mantida 

em sua direção, iniciando fortes relações com a Igreja Católica. No inventário dos bens 

doados à Diocese de Goiás após o falecimento de Dom Abel, em 24 de novembro de 1966, foi 

encontrado registro documental que comprova as mudanças contratuais na referida sociedade 

e sua venda para o Bispo de Goiás: 

 
7 – que, no ano de 1964, já em pleno funcionamento, nesta cidade, a RÁDIO TREZE DE 
MAIO LIMITADA, houveram os sócios proprietários atraz mencionados, de comum acordo 
entre eles, por transferir suas cotas a DOM ABEL RIBEIRO CAMÊLO,  a quem enviaram, 
do Rio de Janeiro, em data da 13 de janeiro de 1964, correspondência dando notícia da 
anuência de todos em fazer transferência total, por cessão de seus direitos, a ele DOM ABEL 
RIBEIRO CAMÊLO ou a quem este o indicasse, como demonstra o doc. 4, o que realmente 
foi efetivado, pois que forneceram a Dom Abel o competente ‘recibo de quitação’ pela 
transferência de todas as “cotas” da RÁDIO TREZE DE MAIO LIMITADA, provando-o o 
doc. 4.199 

 
Em 13 de janeiro de 1964, a rádio foi oficialmente registrada em nome de Dom Abel 

que trouxe para o mecanismo de radiodifusão as influências do Concílio Vaticano II. Na 

verdade, sua compra se deu na ocasião da participação de Dom Abel nos debates conciliares 

do Vaticano II, alguns meses após a aprovação do decreto Inter mirifica200 em 4 de dezembro 

de 1963 “que assinalou a primeira vez que um concílio geral da Igreja se voltou para a 

questão da comunicação” (PUNTEL, 2004, p. 316-317). 

                                                           
198 Entrevista realizada em 4 de janeiro de 2014. A entrevistada autorizou a publicação de seu testemunho, mas 
pediu que seu nome não fosse divulgado. 
199 Documento da Rádio Treze de Maio, disponível para consulta no Arquivo da Diocese de Goiás. 
200 Cf. COSTA, Lourenço. Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2002, p. 69-73.  
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Joana T. Puntel (2004) destacou ser o Concílio Vaticano II a primeira assembléia de 

prelados católicos a se preocupar com as questões da comunicação e sua manipulação pela 

Igreja. Todavia é importante destacar que a instituição religiosa católica já a um bom tempo 

utilizava-se de mecanismos de difusão – impressos – da informação para propagandear sua 

doutrina religiosa nas várias regiões do Brasil. Em Goiás podemos destacar os jornais criados 

no período da República Velha (Cf. MARTINS, 2001) e o jornal Brasil Central mantido por 

Dom Emmanuel Gomes de Oliveira – Bispo arquidiocesano – e Dom Abel Ribeiro Camelo – 

na época Bispo de Jataí, Auxiliar do Governo Arquidiocesano e Vigário Geral – conforme 

corroborou impresso da editora Brasil Central de 1957: 

 
Foi séria a preocupação do Sr. Bispo em dotar a Arquidiocese de um estabelecimento gráfico 
atualizado, para divulgação do pensamento social católico. Todos os esforços desenvolvidos 
nesse sentido redundaram na Fundação Pio XII, que chegou a divulgar a Revista 
RENOVAÇÃO e vem alimentando o BRASIL CENTRAL, semanário da Arquidiocese em 
boa hora entregue à vigorosa pena e ao espírito apostólico do Pe. Adolfo Serra. Para isto, 
dotou-se a Fundação de moderno estabelecimento gráfico, linotipo, impressora e 
implementos capazes de sustentar um jornal diário. A sede ficou estabelecida no Setor Oeste, 
em casa própria e um lote com espaço para as ampliações futuras.201 

 
O documento ilustrou uma preocupação dos religiosos goianos com a necessidade de 

que a Igreja Católica mantivesse mecanismos de veiculação da informação antes mesmo das 

discussões conciliares. Além disso, nos permitiu observar a projeção e liderança de Dom Abel 

como importante figura no campo do jornalismo e da informação no estado de Goiás, em 

função de ter ocupado durante anos o cargo de diretor do jornal Brasil Central – ligado à 

Associação Brasileira de Imprensa –, por ter adquirido a Rádio Treze de Maio durante seu 

bispado na Diocese de Goiás e por ter mantido na liderança da rádio uma mulher. 

Ao longo de nossa caminhada na busca por fontes que esclarecessem a trajetória de 

Elina Maria da Silva, encontramos outras fontes que denunciaram uma aproximação da rádio 

ao que se professava nos debates realizados pelo Concílio Vaticano II. Fator que se deu graças 

à sua venda à Dom Abel que teve participação efetiva nos debates conciliares. Além disso, 

Dom Abel foi importante peça no estabelecimento de “pontes” entre a cidade de Goiás e as 

fundações de apoio econômico da Igreja Alemã, responsáveis pelo fomento a projetos sociais 

da Igreja na América Latina, conforme esclareceu Beozzo: 

 
A conseqüência imediata foi uma dramática escassez de recursos, coberta não mais com 
verbas governamentais, mas em grande parte pelo episcopado alemão, por intermédio do seu 
recém fundado organismo de ajuda à América Latina, a Adveniat. Outros recursos 

                                                           
201 Cf. Testemunho Irrecusável: a projeção de um Bispo na Igreja de Goiás. Editora Brasil Central Ltda. Goiânia-
GO, 1957, p. 9-10. 
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começaram a fluir lentamente da Campanha da Fraternidade, iniciativa de evangelização e 
arrecadação de fundos, nos moldes de campanhas semelhantes inauguradas na Alemanha, no 
período quaresmal (Miserior) e no período do Advento (Adveniat). Sintomaticamente, o 
tema da primeira campanha, em 1964, tinha por lema: “Lembre-se, você também é Igreja” e 
que sugeria tanto a participação mais ativa de todos os batizados e batizadas na vida da 
Igreja, como sua responsabilidade em sustentar financeiramente as novas estruturas eclesiais. 
(BEOZZO, 2001, p. 39) 

 
Em correspondência encontrada no arquivo de Dom Abel, no Instituto de Pesquisas e 

Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC), verificamos a aproximação da Rádio 13 de 

Maio às entidades alemãs de fomento às iniciativas educacionais e evangelizadoras da Igreja 

Católica na América Latina: 

 
Exmo. Revmo. Sr. Bispo de Aachen – DD. Presidente de Miseror. Goiás, 25 de março de 
1965. Excelência Reverendíssima, Acabei de ter ciência através de correspondência de 
“Miserior” – Aachen, 13, e aqui chegada aos 19 do corrente, de que o projeto de auxílio à 
Rádio 13 de Maio – Emissora Catequética de Goiás – desta cidade, não mereceu benigno 
acolhimento por parte da digna Comissão dos Bispos Alemães, que dirige aquela benemérita 
entidade sócio-assistencial. Venho apenas agradecer a simpatia e atenção com V. Excia. Me 
honra dando-me conhecimento do assunto e transmitindo as razões da negativa das altas 
autoridades de “Miserior”. Data vênia, se não sou indelicado ou incômodo, desejaria solicitar 
de V. Excia. o especial favor de não permitir o arquivamento do respectivo projeto, 
permanecendo a Rádio 13 de Maio na pauta dos futuros projetos de auxílio, pois qualquer 
auxílio, em qualquer circunstância ou época, por menor que for, será uma ajuda muito 
valiosa àquela emissora. E poderá V. Excia. contar com as nossas orações pela prosperidade 
sempre crescente do Povo Alemão e de “Miserior”, particularmente porque sou um ex-aluno 
de sacerdotes alemães da Congregação do Verbo Divino. Deus guarde V. Excia. 
Reverendíssimo. Dom Abel Ribeiro Camêlo. Bispo de Goiás.202  

 
Algumas correspondências guardadas no arquivo de Dom Abel denunciam um amplo 

diálogo entre a Diocese de Goiás e o episcopado alemão. Os pedidos de ajuda e financiamento 

para projetos da Igreja em Goiás não se limitaram à rádio – houveram pedidos para a Ação 

Diocesana Missionária do Araguaia e para a instalação de um Centro de Formação de 

Líderes203. 

Posteriormente ao falecimento do Bispo, a rádio foi incorporada à Fundação “Dom 

Abel”, criada com escritura registrada por Dom Tomaz Balduíno em 4 de fevereiro de 1974. 

A fundação era destinada a educação da comunidade através da “Promoção Humana e do 

desenvolvimento da cultura popular, científica, técnica, moral, cívica e religiosa pelos 

instrumentos da divulgação escrita e falada bem como, especificamente pela promoção das 

                                                           
202 Documento consultado no Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central. 
203 Rascunho de projeto escrito por Dom Abel Ribeiro Camelo. Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do 
Brasil Central.  
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vocações ministeriais e sacerdotais na Diocese de Goiás e pela execução de serviços 

assistenciais de diversas naturezas”204. 

Embora as relações da Rádio Treze de Maio com a educação e as questões sociais só 

sejam visualizadas a partir da oficialização da referida fundação em 1974, é possível verificar 

seu cunho educativo no momento em que se preocupou com a sociedade local, já em 1964. 

Esta relação assistencial se tornou visível graças à abertura de espaço para uma liderança 

feminina – Elina Maria da Silva – que também era identificada pela alcunha de “professora” e 

“jornalista”, ainda que sua formação superior esteja envolta em nebulosas.205 O fato de ser 

diretora da rádio garantiu-lhe condições para intermediar situações e articular grupos e 

instituições como a Organização Vilaboense de Artes e Tradições, o jornal O Embalo e o 

“Grupo dos Amigos” responsável pela prática assistencial e caritativa na cidade de Goiás, 

conforme explicou J. Nicolau em texto publicado em O Embalo na edição n.º 1, de 22 de 

setembro de 1968: 

 
Animados e muito bem dispostos, vários rapazes de nossa cidade se dispuseram sob a 
orientação do ‘Grupo dos Amigos’, o afanoso e interessante trabalho de construir residências 
para as famílias pobres e desabrigadas. Ao que sabemos, já edificaram duas, simples e 
rústicas, porém excelente abrigo onde se defendem do calor solar, das chuvas e das 
intempéries, humildes irmãos nossos porque também são filhos do mesmo criador.206 

  
Era na rádio que se aglutinavam todos estes grupos. Um forte indício do papel social e 

político em Goiás foi seu envolvimento com a crise estudantil em 1965 através do apoio à 

greve dos estudantes e da abertura de espaço em sua programação para a população, 

proporcionando a criação, por exemplo, da Organização Vilaboense de Artes e Tradições em 

1965, do Grupo dos Amigos e do jornal O Embalo em 1968. 

 

 

2.4.2 – Igreja e Estado em conflito: o caso de Goiás 

 

Em suas incursões pela gênese e estrutura do campo religioso, Pierre Bourdieu (2011) 

construiu importantes reflexões para pensarmos as complicadas relações simbólicas de poder 

ai implicadas. Segundo suas concepções, o campo religioso se produziu e se estabeleceu 

                                                           
204 Escritura Pública de Constituição da Fundação Dom Abel que faz Dom Tomaz Balduíno, nos seguintes 
termos. Disponível para consulta no Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central.  
205 Em entrevista realizada com Derval Batista de Paiva em 8 de janeiro de 2014, o depoente disse ser Elina 
Maria portadora de uma inteligência incomum que lhe permitia ocupar funções de liderança como a direção de 
rádios e a docência, embora não tivesse formação necessária.    
206 Fragmento de Embalando os Embalos. Jornal O Embalo, n.º 1, de 22 de setembro de 1968, p. 2. 
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alicerçando-se em crenças inventadas com a finalidade de fabricar regimes de verdade difíceis 

de serem refutados, em função de a Igreja incutir no leigo a crença de que é ela a detentora da 

verdade e da ordem social207. Conforme Bourdieu (2011), a religião contribuiu para a 

imposição camuflada dos princípios de estruturação da percepção e do pensamento do mundo 

e, em “particular, do mundo social, na medida em que impôs um sistema de práticas e de 

representações cuja estrutura objetivamente fundada em um princípio de divisão política 

apresentou-se como a estrutura natural-sobrenatural do cosmos” (p. 33-34). 

De acordo com o sociólogo, a invenção desses símbolos – sacralização do sacerdócio, 

fabricação de uma economia de bens simbólicos e a profanação do público leigo – têm a 

finalidade de mascarar conflitos e disputas de poder, pois a Igreja aqui discutida pelo viés do 

“catolicismo guarda uma unidade [onde existem] vozes dissonantes” (DELGADO; PASSOS, 

2009, p. 100). Daí a funcionalidade da fabricação de crenças: ocultar as “contradições, 

mentiras e oposições”. Vejamos como o sociólogo explica este fenômeno social:  

   
Sem dúvida o princípio da relação entre o interesse, a crença e o poder simbólico, deve ser 
buscado no que Lévi-Strauss denomina “o complexo xamanista”, isto é, na dialética da 
experiência íntima e da imagem social, circulação quase mágica de poderes no curso da qual 
o grupo produz e projeta o poder simbólico que será exercido sobre ele e ao fim da qual se 
constitui, tanto para o profeta como para seus sectários, a experiência do poder profético 
responsável por toda a realidade de tal poder. Mas como é possível não perceber, de modo 
mais profundo, que a dialética da experiência íntima e da imagem social é apenas a face 
visível da dialética da fé e da má fé (no sentido de mentira consigo mesmo, individual ou 
coletiva) que constitui um dos princípios dos jogos de máscaras, dos jogos de espelho e dos 
jogos de máscara diante do espelho, visando fornecer aos indivíduos e aos grupos coagidos 
ao recalque interessado do interesse temporal (econômico mas também sexual) os caminhos 
desviados de um gozo espiritualmente irrepreensível? A força do recalque nunca é tão 
grande e o trabalho de transfiguração tão importante como nessas esferas onde a função 
proclamada e a experiência vivida contradizem pura e simplesmente a verdade objetiva da 
prática. E o êxito da empresa, isto é, a força da crença, é função do grau em que o grupo traz 
sua contribuição à empresa individual de ocultação, e portanto, do interesse do grupo em 
ocultar a contradição. Vale dizer a mentira consigo mesma presente em qualquer fé (e 
geralmente, em qualquer ideologia) só consegue se impor quando a má fé individual é 
mantida e preservada pela má fé coletiva (BOURDIEU, 2011, p. 55-56). 

 
A religião enquanto campo de poder estruturado inventa, através do sistema de 

fabricação de crenças, uma forma de mediar a política e intervir, por exemplo, nas decisões do 

Estado. Isso porque é um espaço legitimador da ordem social – capaz de fabricar verdades – e 

de acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade moderna – pelo menos após os debates 

conciliares (Cf. SOUZA, BEOZZO, PUNTEL, 2004). Embora religião e política tenham 

naturezas destoantes é possível identificarmos constantes relações entre ambas instâncias do 

                                                           
207 Cf. BOURDIEU, Pierre. A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. Porto 
Alegre, RS: Zouk, 2008.   
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poder, em função de uma mediar a outra a todo o instante. Em estudo sobre a religião e a 

política, Aline Coutrot (2003) ilustrou essas relações sugerindo meios para interrogá-las: 

 
O fundamento de todas essas mediações reside no fato de que a crença religiosa se manifesta 
em Igrejas que são corpos sociais dotados de uma organização que possui mais de um traço 
em comum com a sociedade política. Como corpos sociais, as Igrejas cristãs difundem um 
ensinamento que não se limita às ciências do sagrado e aos fins últimos do homem. Toda a 
vida elas pregaram uma moral individual e coletiva a ser aplicada hic et nunc; toda a vida 
elas proferiram julgamentos em relação à sociedade, advertências, interdições, tornando um 
dever de consciência para os fiéis se submeter a eles. Definitivamente, nada do que concerne 
ao homem e à sociedade lhes é estranho, mesmo que de uma época para outra a insistência 
em certos preceitos tenha eclipsado outros (2003, p. 334).  

 
A religião e suas relações com a política nos interessam em função de estudarmos o 

cotidiano de uma cidade no coração do Brasil – Goiás – que se envolveu em manifestações de 

cunho político contrariando os ditames das lideranças locais da época. Isso em um contexto de 

grande efervescência social. Ao envolverem-se em manifestações defendendo a “educação de 

qualidade” e a repressão à “intromissão de politiqueiros alheios à vida estudantil”, jovens que 

também se faziam presentes na Rádio Treze de Maio, onde trabalhavam Frei Jacinto e Elina 

Maria, envolveram a Igreja no conflito. Nesse sentido, eram apoiados por Elina, que na 

direção da rádio católica realizava críticas à situação de crise instalada na cidade, e por Frei 

Jacinto que insuflava a população até mesmo nas celebrações religiosas. Como nenhuma 

manifestação social era permitida, a ação dos manifestantes provocou as prisões dos 

estudantes, da diretora da rádio, do juiz/diretor e do padre, conforme representou documento 

publicado em livro no ano de 1986: 

 
3. O episódio de Goiás (Nota de rodapé nº 6. Transcrito integralmente de Charles Antoine, 
L’Église ET le pouvoir au Brésil..., PP. 72-73). 
Nas relações entre a Igreja e o Estado, o ano de 1965 foi marcado por um fato significativo, 
designado na época como “os acontecimentos de Goiás”. Ai se encontra, num contexto local 
de querela pessoal, o receio dos militares frente ao nascimento de um movimento “contra-
revolucionário” organizado: encontra-se sobretudo a presença de parceiros da Igreja, em fins 
de maio. O Estado de Goiás acabava de se tornar teatro de uma grave crise política em torno 
da pessoa do governador, opositor ao novo governo. Depois de meses de conflito, Mauro 
Borges foi finalmente deposto e substituído por um marechal. Não é pois de estranhar que, 
nessas condições, uma querela de vilarejo assuma proporções extraordinárias e se torne um 
problema nacional. O conflito nasce da destituição, pelo prefeito, do diretor do colégio da 
Cidade de Goiás, antiga capital do Estado. (Nota de rodapé nº 7. O diretor do colégio é ao 
mesmo tempo, juiz de paz. Neste ofício, ele manda prender um parente do prefeito da cidade 
por delito de direito comum. O prefeito, vexado, destitui o juiz do seu cargo de diretor do 
colégio e, diante do protesto, faz apelo ao governador, falando de subversão.). Para protestar, 
os alunos do colégio se organizaram e expressam publicamente sua solidariedade para com o 
diretor destituído. Um clérigo da cidade, Pe. Jacinto, coloca-se do lado dos estudantes. A 
manifestações é difundida pela rádio da diocese. O padre é então acusado de “promover a 
greve... a serviço da contra-revolução”. Não é preciso mais do que isso para que se 
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desloquem para o foco de agitação. Num grande desdobramento de forças, destacamentos 
intervêm e reprimem brutalmente as manifestações estudantis; prendem o padre, a diretora e 
uma funcionária da rádio diocesana. Alguns dias depois, o bispo auxiliar de Goiânia publica 
uma nota de protesto contra essas prisões e contra a invasão dos edifícios administrativos da 
diocese, que são “um atentado ao direito da Igreja e uma afronta ao povo católico”. Estes 
sentimentos pelos três bispos da província eclesiástica num telegrama ao ministro da 
Justiça.A Câmara dos Deputados se ocupa da questão. Padres do Rio de Janeiro enviam uma 
carta de solidariedade. Assim também o bispo de Santo André. Em Goiânia, 20 organizações 
estudantis publicam um manifesto de apoio à Igreja local. O jornalista Danton Jobin fala de 
“Igreja perseguida” (“Última Hora”, 7-6-65). Em resumo, todos os setores da oposição 
aproveitam a oportunidade para se manifestar. Finalmente, D. Fernando Gomes, arcebispo de 
Goiânia, se explica com o diretor da Polícia Federal, enquanto que o bispo trata do assunto 
com o presidente da República. O governador Ribas é obrigado a voltar atr´s e a libertar os 
prisioneiros. Algumas semanas mais tarde, o Mar. Humberto de Alencar Castelo Branco vai 
visitar o cardeal Rossi em São Paulo para “falar das relações harmoniosas entre a Igreja e o 
Estado e tomar a atitude de quem não quer crise com a Igreja” (Nosso boletim, n. 2, da 
CNBB de São Paulo). Terminou o incidente. A imprensa conservadora reconhece “o erro 
cometido” (“O Estado de S. Paulo”, 11-6-65), mas lembra o dever de vigilância. 
Manifestamente, trata-se de um erro tático do governo, mas que é revelador da 
hipersensibilidade das autoridades quanto ao problema da subversão. Ele atrai sobretudo a 
atenção sobre os dois centros importantes da oposição: os estudantes e certos setores da 
Igreja. Foram efetivamente os únicos grupos que, depois de 1964, tiveram a possibilidade de 
se expressar.208 

 
O documento indiciou os conflitos que se iniciaram entre a Igreja e o Estado alguns 

meses após o golpe. Isto aconteceu em razão dos órgãos de repressão aprisionar religiosos, 

pessoas próximas da instituição, e também pelo uso da violência por parte do Estado se tornar 

debate constante no Concílio Vaticano II. 

As lembranças do movimento estudantil em Goiás, embora não sejam o foco da 

investigação, são o “retalho que restou [de uma] memória [e que] abriga crises, insurgências, 

heroísmos de uma realidade em movimento. Serve como [a lembrança], ainda, [do] silêncio 

orquestrado de vozes silenciadas” (DELGADO; PASSOS, 2009, p. 95-96). Silêncios que 

temos investigado ao longo de nossa pesquisa e questionado no decorrer de nossa narrativa. 

As mulheres elegidas pela narrativa histórica – e que o documento silencia quando não 

menciona o nome de Elina – se cruzaram neste cenário por meio de sua prática – seja ela 

política ou maternal – com a atuação da Igreja. Uma pelo fato de trabalhar na rádio católica e 

a outra, na condição de mãe, que preocupada com as reminiscências da época projetou ao 

longo da “crise política” a defesa do direito à lembrança de seu filho, preso e inquirido 

durante as manifestações e greve estudantil em Goiás no ano de 1965209. 

                                                           
208 Documento retirado do livro As relações Igreja-Estado no Brasil. Volume 1: durante o governo do Marechal 
Castelo Branco 1964-1967. Organizado por Fernando Prandini, Victor A. Petrucci e Frei Romeu Dale, O.P. 
(Centro Pastoral Vergueiro-CPV). São Paulo: Edições Loyola, 1986.  
209 Cf. MACHADO, Vanderlei. Paternidade, maternidade e ditadura: a atuação de pais e mães de presos, mortos 
e desaparecidos políticos no Brasil. Revista História Unisinos, vol. 17 (2), 2013. Neste trabalho o estudioso da 
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Embora saibamos ter sido a Igreja Católica, instituição civil fundamental no êxito do 

Golpe de Estado contra o governo de João Goulart (Cf. CODATO; OLIVEIRA, 2004), é 

preciso avaliar sua participação nesse cenário político de forma cuidadosa, seguindo as 

orientações de Pierre Bourdieu (2011), Aline Coutrot (2003) e Lucilia Delgado e Mauro 

Passos (2009). Os autores sugeriram cada um à sua maneira, ser a Igreja Católica uma 

“instituição tão complexa e heterogênea [marcada por] divisões e tensões internas” (SOUZA, 

2004, p. 77) que acabaram se desencontrando com os objetivos do Estado militarizado logo 

no início do regime de ditadura. 

A esse respeito, Beozzo (2001) assinalou que, mesmo havendo entre Estado e Igreja 

ao longo da história do Brasil relações de “conluio e de trocas de favor”, estas relações 

acabaram sendo contrariadas por tensões internas. Além disso, o regime de ditadura brasileira 

adotou como medida de contenção à “subversão”, métodos de tortura – a violência – não 

poupando nem mesmo religiosos mais chegados às esquerdas – o caso de Frei Jacinto. Outros 

fatores desencadeadores da mudança ideológica da Igreja Católica quanto aos interesses da 

ditadura militar brasileira foram os debates conciliares – após a publicação da Gaudium Et 

Spes [Alegria e Esperança] –  que giravam em torno das questões sociais e dos problemas 

mais variados do mundo contemporâneo. Ao longo de sua narrativa, Beozzo (2001) 

demonstrou de que forma foram surgindo no interior da Igreja Católica focos de confronto 

entre esta instituição e o Estado:  

 
O golpe de 1964 abriu um período de tensão e crise nestas relações, num primeiro momento, 
não com a Igreja toda, mas aqui e ali com aqueles setores próximos ao antigo governo ou 
mais diretamente empenhados no campo social e político, como os militantes da Ação 
Católica: a JOC, no meio operário; a JAC, no meio rural, a JEC no meio estudantil 
secundarista e sobretudo a JUC no meio universitário, com seu desdobramento no campo 
político-partidário, depois da criação da Ação Popular (AP). Visados também foram os 
dirigentes e monitores do MEB e os grupos empenhados na sindicalização rural. Mas só a 
radicalização do regime em dezembro de 1968, com o AI 5, irá aumentar as áreas de atrito 
com a Igreja e empurrar a CNBB majoritariamente para a oposição ao regime e para a luta 
com outras instâncias da sociedade civil em favor da redemocratização do país. Para tanto, 
foram decisivas as claras orientações da Gaudium et Spes, no que concerne aos valores que 
devem presidir sociedade política no respeito aos inalienáveis direitos da pessoa humana, 
anteriores e superiores ao Estado; à necessidade do empenho dos cristãos para superar a 
fome, eliminar as doenças e o analfabetismo e os males todos do sub-desenvolvimento, 
incluindo as desigualdades entre classes e nações; do seu compromisso em relação à justiça 
nas relações de trabalho; às obrigações por parte do Estado e dos patrões de reconhecerem os 
direitos individuais e coletivos incluindo o direito aos seus sindicatos e a instrumentos de 
luta como a greve. A condenação radical na GS a todo tipo de tortura e maus tratos, 

                                                                                                                                                                                     

visibilidade aos pais e mães de jovens que sofreram com a repressão durante a ditadura militar, aspecto este que 
se aproxima muito ao que aconteceu em Goiás primeiro pelo fato de os pais apoiarem a mobilização estudantil 
produzindo um abaixo assinado e segundo pelo projeto de memória de Altair Camargo quando recortou jornais 
da época, guardando a memória de todo o período. 
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infligidos sob qualquer pretexto às pessoas, a condenação da guerra, sob todas as suas 
formas, firmavam nos Bispos um tipo de consciência e convicção incompatíveis com a 
quebra do Estado de Direito e os abusos de um estado militarizado. Por fim uma renovada 
consciência de que se devia superar a situação típica dos regimes de cristandade, em que a 
Igreja serve-se do Estado para alcançar seus fins, contribuiu no caso do Brasil, para desfazer 
parte dos equívocos nas suas relações com o Estado. A lição maior porém veio da prática 
daqueles Bispos que se aliaram na base da Igreja aos setores populares, a seus movimentos e 
lutas por dignidade e justiça e, por isto mesmo, sofreram conjuntamente com seus militantes 
o peso da repressão do Estado. Isto obrigou parcela importante da Igreja a repensar suas 
relações com o Estado, levando a uma síntese amadurecida de sua posição no documento da 
Assembléia da CNBB de 1977: “Exigências Cristãs de uma Ordem Política” (2001, p. 123-
124). 

 
Beozzo (2001) demonstrou de que forma se foi construindo no interior da Igreja 

Católica grupos contrários às decisões do Estado. Explicitou o importante papel da Gaudium 

Et Spes nesse processo de sensibilização da Igreja Católica para o apoio aos grupos populares 

contrários à ditadura civil militar brasileira e ao elevado nível de violência adotado pelo 

Estado para conter os movimentos sociais. Em Goiás, as manifestações sociais foram 

constantes, principalmente nas questões referentes à reforma agrária (Cf. SOUZA, 2009). 

Todavia, não houve no ano de 1964 grandes intervenções neste Estado pelo fato de o 

governador Mauro Borges ser pertencente à alta hierarquia militar e apoiar o golpe. 

Grandes mudanças políticas só ocorreram após sua deposição, em fins de 1964, 

quando o Marechal Emilio Ribas assumiu o governo. Neste momento, inserimos o movimento 

estudantil da cidade de Goiás que, embora não tivesse uma relação direta com outras 

manifestações contrárias à ditadura brasileira, foi confundido com a subversão, o que resultou 

nas prisões e nos choques entre a Igreja Católica local e o Estado. Acontecimento muito 

semelhante ao que mostrou Teresinha Duarte (2003) em Se as paredes da Catedral Falassem: 

a Arquidiocese de Goiânia e o Regime Militar (1968-1985), livro resultado de pesquisa de 

mestrado que representou os choques entre a Arquidiocese de Goiânia e o Estado, iniciados 

no momento em que Dom Fernando Gomes apoiou manifestantes estudantis e os defendeu 

“das ameaças de novas prisões e espancamentos” (DUARTE, 2003, p. 47). 

Embora o trabalho de Teresinha Duarte (2003) seja uma importante referência no 

campo da pesquisa histórica que ilustrou os embates ocorridos entre a Igreja goiana e o Estado 

no contexto de ditadura, sua análise ignora as manifestações populares anteriores à imposição 

do Ato Institucional número cinco (AI 05). A estudiosa se limitou ao diálogo acalorado entre 

a Arquidiocese de Goiânia – representada por Dom Fernando Gomes na Revista da 

Arquidiocese – e o Regime Militar a partir de 1968. É lógico que não ignoramos serem os 

caminhos tomados pela pesquisadora delimitações metodológicas da investigação histórica 
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que exigem recortes espaciais e temporais, mas isto nos permite ressaltar a originalidade e a 

dificuldade do trabalho aqui desenvolvido em razão de manipularmos ampla quantidade de 

fontes coletadas em arquivos públicos e particulares. 

A crise política instalada em Goiás provocou o envolvimento da Igreja Católica 

através da Rádio Treze de Maio, dirigida por Elina Maria da Silva e Jacinto Maria Ferreira 

Rosa, pároco da Diocese de Goiás. 

Conforme já destacamos, após desentendimentos políticos, o diretor do Colégio 

Estadual – Orley Gavião Gonzaga de Castro – foi exonerado, iniciando-se na cidade 

manifestações de professores, pais e alunos. Estes últimos organizaram passeatas e greves 

conseguindo inclusive o apoio da rádio que saiu em defesa dos estudantes e de sua causa. 

Uma vez em seu programa Elina Maria se dirigiu aos acontecimentos na cidade de forma 

inflamada e crítica210, seguida por Frei Jacinto (Benedito Ferreira da Rosa) que em suas 

celebrações distribuía críticas à liderança política da cidade e ao regime instalado no país, 

“insuflando” os jovens a manterem a greve conforme representado pelos documentos do 

Serviço Nacional de Informações – Agência de Brasília: 

 
Confidencial. Ministério do Exército. CMP/11. RM 3ª. BDA INF MTZ. 42º Batalhão de 
infantaria Motorizado. Goiânia-GO, 31 de dezembro de 1975. Informação nº. 734/75. 1-
Assunto: registro de antecedentes. 2 - Origem: NAGO/SNI. Difusão: NAGO/SNI - Arquivo. 
Difusão Anterior:. 5 – Referência: PB Nr. 717/NAGO/SNI/75 – Protocolo EI Nr 3823/75. 
Anexo. 1. Consta nesta AI, que: Benedito ferreira da Rosa, usa também os nomes: Padre 
Jacinto Ferreira Rosa e Padre Jacinto Maria Ferreira Rosa. Quando residente em Goiás-GO, 
exercia as atividades de Vigario, Professor e radialista. Participou de agitações estudantis, 
insuflando os alunos do Colégio Estadual de Goiás (LICEU), época que Orley Gavião era 
Diretor do Colégio e Juiz de Direito daquela Comarca. Juntamente com o Ex-Diretor agitava 
a massa estudantil e social. Orientava em todas as rodinhas a estudantada para a rebeldia e 
indisciplina. Preparou o Colégio das Freiras para greve, a fim de solidarizar-se com os 
alunos do LICEU. – É prontuário por subversão na DOPS/DPF/GO, no DPOP e DISI, desta 
Pasta. 2. A 19 de Mai 65 foi indiciado em Inquérito Policial, instaurado pela SSP/GO, na 
Cidade de Goiás-GO, por participação na greve dos estudantes de Goiás. 3. O nominado foi 
admitido no Departamento Nacional de Telecomunicações (DENTEL). (Grifos nossos)211  
 
2.antecedentes. Conforme portaria nº 179/SAB/SSP/65, datada de 18 maio de 65, foi 
instaurado inquérito para apurar possível atividade subversiva existente em Goiás (GO), pelo 
bel. Manoel Libâneo de Araujo, tendo indiciado como um dos principais articuladores do 
movimento paredista estudantil o frei Jacinto Ferreira Rosa. 3.outros dados – ligado a 
paróquia do Rosário, onde era vigário, e inseria em seu sermão, palavras de incentivo à 

                                                           
210 Em seus testemunhos, Elder Camargo de Passos, Eudes Pacheco de Santana e Osmerinda Martins de Castro 
confirmaram o perfil inflamado e crítico da fala de Elina na rádio ao longo do conflito instalado na cidade em 
1965. Este deve ter sido um dos eixos desencadeadores de sua prisão. 
211 Página número 6 de registro de antecedentes de Benedito Ferreira da Rosa – Padre Jacinto Maria Ferreira 
Rosa. Arquivo Nacional. Referência do documento: AGO ACE3835/82. Consulta realizada em novembro de 
2013. 
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continuidade da greve; - ligado a Rádio “13 de maio”, na qual dava divulgação de todos os 
pormenores da greve. (Grifos nossos)212    

 
Os documentos comprovam o posicionamento da Igreja vilaboense frente aos conflitos 

políticos ali desencadeados. A prisão de Frei Jacinto, Orley Gavião e Elina Maria estão 

diretamente relacionados ao caráter político assumido pela Igreja Católica em Goiás, além de 

denunciarem as fortes relações desta instituição com o Concílio Vaticano II. Aproximação 

esta permitida graças ao Bispo de Goiás – Dom Abel – que era um dos padres goianos que 

compunham os debates no Vaticano (Cf. BEOZZO, 2001). As fontes encontradas no Arquivo 

Nacional e parcialmente incorporadas no texto corroboraram as suspeitas de que Frei Jacinto, 

Orley Gavião e Elina Maria fossem os “organizadores das manifestações” grevistas. Esta 

liderança provocou as prisões e denunciou os embates entre a Igreja e o Estado. 

No acervo digital da Biblioteca Nacional213 também foi encontrada ampla 

documentação ilustrativa dos acontecimentos em Goiás. No entanto, nos limitamos à análise 

do dossiê produzido por Altair Camargo reservando o acervo da Biblioteca Nacional e outros 

documentos adquiridos ao longo da pesquisa para reflexões futuras e que se desdobrarão em 

novas problematizações. 

Ao longo da leitura das fontes percebemos o quanto era latente na sociedade brasileira 

o medo da “ameaça comunista”, fabricada enquanto crença materializada na “subversão”214 e 

na Doutrina de Segurança Nacional (Cf. BORGES, 2009). Essas eram cimentadas em vozes e 

lugares de fala respeitados pelo povo brasileiro – lideranças religiosas e a Igreja – a exemplo 

dos discursos proferidos no Congresso Nacional por Lisboa Machado (Deputado Federal pela 

UDN - Minas Gerais) e pelo Padre Nobre (Deputado Federal pelo PTB - Bahia) na ocasião 

das prisões efetivadas em Goiás:    

 
O Sr. Padre Nobre: (Para uma comunicação. Bem [Ilegível] do orador) - Sr. Presidente, sou 
daqueles que pedem  Deus, com toda sinceridade do coração, que esta revolução feita no 
Brasil se concretize realmente dentro dos seus mais nobres e patrióticos objetivos. Ela se fez, 
Sr. Presidente, ao que sabemos, para coibir a permanência no nosso pais, do comunismo e da 
corrupção. Estou de pleno acordo em que tudo se fará para que essas duas partes não 
solapem os alicerces de nossa civilização cristã. Entretanto, tenho de levantar, hoje o meu 
veemente protesto contra esta verdadeira epidemia de macartismo que vem contagiando 
tantos revolucionários de [ilegível]. Ao invés de estarem a coibir o abuso da corrupção estão 

                                                           
212 Página n.º 4 de registro de antecedentes de Benedito Ferreira da Rosa – Padre Jacinto Maria Ferreira Rosa. 
Arquivo Nacional. Referência do documento: AGO ACE3835/82. Consulta realizada em novembro de 2013. 
213 Em algumas pesquisas realizadas no acervo digital da Biblioteca Nacional foram encontradas diversas 
matérias que representam o contexto político e as prisões em Goiás, com destaque para as publicadas no Jornal 
do Brasil (6 de junho de 1965) e Correio da Manhã (9 de junho de 1965).  
214 Cf. MARIANI, Bethania. O PCB e a imprensa: os comunistas no imaginário dos jornais (1922-1989). Rio de 
Janeiro: Revan. Campinas – SP, 1998.  Neste trabalho, a pesquisadora apresentou de que forma o governo 
brasileiro, apoiado pela sociedade civil, fabricou ao longo de anos a crença no medo do comunismo.   
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a [ilegível] comunistas [ilegível]. E o clero, o virtuoso e nobre clero brasileiro tem sido, aqui, 
ali e acolá, [ilegível] perseguição solerte, insana. Há quem se aproveita das [ilegível] de uma 
revolução para despertar todo o seu anticlericalismo. Acaba [ilegível]. Um sacerdote foi 
preso. Motivo – subversão. Não provam a subversão. Apenas o macartismo existe neste País 
e vê em tudo uma subversão. O anticlericalismo, [ilegível], este é que não pode continuar 
sob a égide de uma revolução que se fez patriótica. A Cúria Metropolitana de Goiânia lança 
a [ilegível] nota, contando os fatos, dando pormenores do que ali aconteceu. É [ilegível] ter 
de acreditar nos homens [ilegível] deste País – vestidos [ilegível] de farda militar prefiro crer 
na palavra do Arcebispo, com toda sua responsabilidade de Chefe Católico de uma grande 
Arquidiocese. [ilegível]. Se um bispo mentisse, teríamos o pais [ilegível] das mentiras, 
porque ele representa a Igreja e a Igreja não pode mentir. Cumpre-nos, Sr. Presidente, 
criticar a revolução nesta Casa, para que ela não se exceda, não vá além dos seus limites, não 
invada os conventos e as igrejas, e respeite ao menos os sentimentos mais nobres do povo 
brasileiro. Contra a prisão daquele frade em Goiânia deve ser dado um grito de alerta, para 
que o Sr. Presidente da República veja o que estão fazendo seus homens, anticlericais que 
são, contra a Igreja de Cristo, contra os sacerdotes. Se provarem que há subversão, serei o 
primeiro a dizer: prendam-no, ele deve ser condenado porque um subversivo, seja quem for, 
é inimigo da Pátria e, portanto, indiretamente inimigo de Deus. Mas, enquanto não se provar 
a subversão de um frade, de um sacerdote, de um religioso, com o protesto da Cúria 
Metropolitana, devo declarar que esses macartistas do Governo, esses cidadãos trazem o 
anticlericalismo dentro do coração e querem vomitá-lo contra a Igreja, não podem continuar 
a merecer a confiança do Sr. Presidente da República. Que haja por parte do Governo reação 
mais forte contra isso, para que os homens velhos dessa Nação, envelhecidos pela sua 
maldade, não percam mais seu tempo em querer atingir a grandeza e a soberania da Igreja 
em Cristo. Ela é digna, Sr. Presidente porque, se divina ela não fosse as máculas humanas 
que a atingem no exterior já a teriam exterminado. No entanto quanto mais a perseguem, 
quanto mais perseguem os seus Ministros no seu espólio e na sua autoridade, mais ela cresce, 
mais ela floresce, mais ela viceja, mais se engrandece, porque ela é a própria personificação 
de Deus na terra.215 (Grifos nossos)            

 
O discurso de Padre Nobre, transcrito seqüencialmente ao discurso de Lisboa 

Machado, tenta rebater a justificativa de Machado à intervenção policial e prisão dos 

manifestantes – incluindo do religioso – em Goiás. Sua fala se delineia através de uma 

narrativa típica do conservadorismo religioso ainda pouco contaminado pelos debates 

conciliares. O deputado condena o comunismo, mas contraditoriamente defende Jacinto, 

fichado pelo Serviço Nacional de Informação como subversivo, conforme representou o 

documentou transcrito do Arquivo Nacional. Para construir sua defesa e refutar a fala de 

Lisboa Machado, Padre Nobre utiliza-se da “alquimia ideológica pela qual se opera a 

transfiguração das relações sociais em relações sobrenaturais, inscritas na natureza das coisas 

e, portanto justificadas” (BOURDIEU, 2009, p. 33), ele retoma a crença de que a Igreja é 

detentora da verdade e a única capaz de estabelecer a ordem social. 

Embora esta análise mereça maiores reflexões partindo de um estudo mais cuidadoso 

do campo religioso e das disputas de poder simbólico ai imiscuído, o que nos chamou a 

                                                           
215 Discurso de Padre Nobre em 7 de junho de 1965 no Congresso Nacional. Anais do Congresso Nacional em 8 
de junho de 1965.  
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atenção foi o silêncio e o apagamento das mulheres nos vários documentos consultados ao 

longo da pesquisa e da narrativa histórica. No discurso de Lisboa Machado216 verificou-se a 

construção de todo o cenário da crise política instalada em Goiás sem mencionar sequer o 

nome da mulher envolvida – Elina Maria da Silva. No discurso de Padre Nobre não foi 

diferente, o silêncio foi mantido. Em seu discurso, verificamos uma única vez a referência à 

diretora da rádio. O nome de Elina raramente apareceu nas reportagens e notícias do “Caso de 

Goiás”. Outro ponto intrigante é a ausência dos registros de sua prisão no Arquivo Nacional. 

Não encontramos documentos oficiais que denunciam sua atuação política e parece haver um 

silêncio incomodo encobrindo em brumas toda a sua trajetória.217 

Tantos silêncios, não ditos e espaços em branco nos levam a finalizar o capítulo com 

questionamentos e problemas. Seria Elina Maria da Silva um nome falso? Como Elina Maria 

conseguiu silenciar-se na memória coletiva de Goiás e Ceres? Se realmente ela foi detida 

junto dos outros envolvidos e enviada para Brasília, conforme destacou Dom Tomaz e outros 

informantes, porque não há registros de sua prisão nos mesmos arquivos em que estão os de 

Frei Jacinto e Orley Gavião? Porque a historiografia goiana esqueceu Elina Maria e Altair 

Camargo até o presente momento, sendo que ambas tiveram atuação efetiva no cotidiano 

vilaboense? 

Os questionamentos são o resultado de nossas incursões no conteúdo das fontes. Não 

acreditamos ser capazes de esclarecê-las por completo, mas acreditamos ser a partir desses 

questionamentos o ponto de partida para compreender um pouco mais sobre a história recente 

da cidade de Goiás e as personagens paradoxais (Cf. SCOTT, 2002) elegidas pela pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Documento disponível para consulta nos Anais do Congresso Nacional em 8 de junho de 1965.   
217 Este silêncio ao redor de Elina Maria da Silva merecerá maiores investigações, o que exigirá a retomada da 
temática em pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO III 

 

Retornar para testemunhar: o nascimento da Organização Vilaboense de Artes e 

Tradições (OVAT) e o cenário cultural de Goiás na década de 1960 

 

Três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar 
ciência delas. Uma, a criança; dois, os passarinhos; três, os andarilhos. A 

criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram 
desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a pré-ciência da 

natureza de Deus. Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso em primeiro 
lugar que eles faziam da ignorância. Sempre eles sabiam tudo sobre o nada. 
E ainda multiplicavam o nada por zero – o que lhes dava uma linguagem de 
chão. Para nunca saber onde chegavam. E para chegar sempre de surpresa. 
Eles não afundam estradas, mas inventam caminhos. Essa a pré-ciência que 

sempre vi nos andarilhos. Eles me ensinaram a amar a natureza. Bem que 
eu pude prever que os que fogem da natureza um dia voltam para ela. 

Aprendi com os passarinhos a liberdade. Eles dominam o mais leve sem 
precisar ter motor nas costas. E são livres para pousar em qualquer tempo 

nos lírios ou nas pedras – sem se machucarem. E aprendi com eles ser 
disponível para sonhar. O outro parceiro de sempre foi a criança que me 

escreve. Os pássaros, os andarilhos e a criança em mim, são meus 
colaboradores destas memórias inventadas e doadores de suas fontes. 

Manoel de Barros (2008, p. 127)   
 

Duas personagens nos ajudaram a compor estas histórias. Como fez Manoel de Barros 

(2008), também queremos dar ciência delas em nossos itinerários. Altair Camargo de Passos 

foi a primeira. Elina Maria da Silva, a segunda. Altair nos ofereceu suas lembranças, 

guardadas em formato de memorial. Elina Maria nos instigou com seus silêncios e rastros. 

Nos utilizamos neste exercício de operação histórica da poesia de Manoel de Barros 

(2008) pelo fato de sentirmos, como Durval Muniz de Albuquerque Junior (2007), “ir 

emergindo em suas palavras as questões que também nos interpelam hoje, enquanto doutores 

e acadêmicos da história” (p. 85). Sua poesia denuncia os silêncios e os excluídos da história 

(Cf. PERROT, 2005) e tenta de forma singular produzir uma “gramática expositiva do chão” 

que “invente as coisas e que aumente o nada” (BARROS, 2008, 133), nos inquietando para: 

 
O caráter fragmentário de nossas experiências; a multiplicidade de temporalidades que se 
articulam num instante; o caráter de fabricação do que chamamos de objeto e de sujeito; a 
espessura própria da linguagem, inventora de nossas coisas e de nossos mundos; a 
necessidade de mudar a visada, de redirecionar o olhar do grandioso, do heróico, do famoso, 
do grandiloqüente, para o ínfimo, para o menor, para o abandono, para o traste, para o 
infame, para o cisco. Na tua vida e no teu trabalho, encontro a justificativa para a minha vida 
e para meu próprio trabalho: se dedicaste todos os teus dias a fazer poesia, pois entendes que 
ela areja a linguagem; que ela evita que os idiomas não morram por fórmulas, por lugares 
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comuns; que ela não deixa as palavras se petrificarem (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 
85-86). 

 
Conduzidos pela poesia de Manoel de Barros (2008), temos tentado ir ao encontro do 

que Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2007) e Frédérique Langue (2006) praticam 

quando, em suas investigações, nos propõem que façamos ao longo da operação histórica 

incursões pela história das sensibilidades – compreendida pela alegoria da “câmera sensível” 

– que registra “paisagens sensíveis” muito enriquecedoras à atividade escrituraria, interessada 

“na captura da vivência [dos transeuntes] no passado” (2006, p. 25-26) em fontes e indícios 

parcialmente preservados. 

De acordo com Langue (2006) o gênero “história das sensibilidades” imprime sentido 

ao controvertido espaço que se esboça na “medida que penetramos nas sensibilidades dos 

excluídos, na ‘caverna social’ dos literatos realistas (Victor Hugo), conforme [nos 

aproximamos] dos atores esquecidos da história que se convertem doravante, em seres 

visíveis” (p. 26). Ou, em outras palavras, à medida que tentamos operar a “insinuação do 

ordinário em campos científicos constituídos” (CERTEAU, 2009, p. 61), representando-o e 

tentando dizê-lo, embora Certeau (2009) lembre sê-lo “indizível”. 

No interior desse horizonte de expectativas se faz necessário atentar para a 

impossibilidade de dizer as múltiplas temporalidades ai contidas, ou de representar os vários 

agentes envolvidos nas redes de sociabilidades. Como mencionado anteriormente, é preciso 

recortar o objeto, aparar arestas, selecionar as abordagens e manter-se consciente de que as 

fontes e os arquivos utilizados no exercício de reflexão são indícios de ausências, de não 

ditos, de silêncios e de disputas de poder, que omitem mais e revelam menos. 

Empreendidos pela expectativa de dizer fragmentos de “trajetórias indeterminadas” 

(Cf. CERTEAU, 2009) e paradoxais (Cf. SCOTT, 2002)218 de mulheres anarquivadas (Cf. 

DUARTE, 2007), compreendemos o pouco que restou de seus itinerários, como os indícios de 

uma falta (Cf. ROUSSO, 1996), ou vestígios do passado, que precisam ser inquiridos, postos 

                                                           
218 Entendemos a categoria “paradoxal” no sentido mesmo de Joan Scott quando explica o conceito sob a égide 
da história do feminismo, entendido pela historiadora como: “Os paradoxos a que me refiro não são estratégias 
de oposição, mas elementos constitutivos do próprio feminismo. A história do feminismo é a história de 
mulheres que só tiveram a oferecer paradoxos não porque – como queriam os críticos misóginos – a capacidade 
racional da mulher seja deficiente ou a essência de sua natureza seja fundamentalmente diferente, nem porque o 
feminismo, de algum modo, não conseguiu alinhar com prática, mas porque o feminismo ocidental e 
historicamente moderno é constituído por práticas discursivas de política democrática que igualaram 
individualidade e masculinidade.” (2002, p. 29). 
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em dúvida e (re) contextualizados. Desse modo, tal ação implica “o exame de séries mais ou 

menos completas para se compreender a lógica, no tempo e no espaço, do ator ou da 

instituição que produziu este ou aquele documento” (1996, p. 5) – para desvelar as estratégias 

ou as táticas utilizadas por estas mulheres “para jogar com o terreno que lhes foi imposto” 

(CERTEAU, 2009, p. 94). 

Os arquivos e as fontes aqui utilizados são os vestígios daquilo que restou das batalhas 

das memórias (Cf. DELGADO, 2003; BRITTO, 2011) e das disputas simbólicas de poder 

(Cf. BOURDIEU, 2011). São “a marca de alguma coisa que foi, que passou, e deixou apenas 

o sinal de sua passagem” (ROUSSO, 1996, p. 5), de outro modo, “esse vestígio que chega até 

nós é, de maneira implícita, um indício de tudo aquilo que não deixou lembrança e pura e 

simplesmente desapareceu sem deixar vestígio” (p. 5-6). 

Conscientes das dificuldades enfrentadas ao longo da manipulação dessas fontes e dos 

indícios, entendemos ser necessário ir aos arquivos não para simplesmente fazer as fontes 

falarem. O intuito, nesse aspecto, é dar voz a um silêncio, alterar a ordem das coisas, 

“multiplicar ou transformar sistemas constituídos, colocar em evidência os ‘limites da 

significabilidade’ dos modelos e linguagens” (CERTEAU, 1976, p. 33) fabricados pelo 

tempo, a fim de atribuir sentido ao que se investiga. 

Foi partindo dessas sugestões e impressões, percebidas e incorporadas ao longo da 

pesquisa, que nos enveredamos pela Goiás de 1960 animados pela possibilidade de fazer 

Elina Maria da Silva e Altair Camargo de Passos falar e nos contar um pouco de suas 

experiências. Tentamos ilustrá-las como agentes da história capazes de intervir no cotidiano 

da cidade, fosse por meio da voz pública nos programas da Rádio Treze de Maio – prática 

semelhante ao que fez Michelle Perrot (2008) em seu programa transmitido pela Rádio France 

Culture - ou nos recortes de jornal, fotos e cartas cuidadosamente guardadas num ato 

premonitório de que não existe memória espontânea, sendo necessária a criação de arquivos 

(Cf. MACHADO, 2013), a “manutenção de aniversários, a organização de celebrações, o 

pronunciamento de elogios fúnebres, o registro de atas [...] e a cristalização dos fragmentos do 

passado em lugares de memória: o dossiê/memorial” (NORA, 1993, p. 7-13). 

Estas mulheres têm sido representadas em nossos itinerários, não pela feminilidade 

que as pertence, mas pelos silêncios e esquecimentos que as encobriu em nebulosas. Nossas 

interrogações, dúvidas e inquietações tentam compreendê-las como “produtoras 

desconhecidas” que ao longo da vida inventaram “trilhas nas selvas da racionalidade 

funcionalista” para traçarem suas trajetórias indeterminadas, se não, paradoxais 
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“aparentemente desprovidas de sentido porque não são coerentes com o espaço construído, 

escrito e pré-fabricado no qual se [movimentaram]” (CERTEAU, 2009, p. 91). Suas 

trajetórias são compreendidas como “marcos históricos – melhor dizendo, arenas – onde se 

[travaram e são travados] embates políticos e culturais passíveis de serem examinados 

pormenorizadamente” (SCOTT, 2002, p. 45), conforme representou Andréa Ferreira Delgado 

(2003) em sua pesquisa acerca da invenção da memória de Cora Coralina e a batalha de 

memórias resultante das lembranças, esquecimentos, apagamentos e sentidos conflitantes 

existentes ao longo da trajetória da escritora monumentalizada: 

 
Nas entrelinhas desse eixo recorrente que atravessa os discursos, subtende-se que o conjunto 
dos moradores da cidade mantém uma memória apaziguada de Cora Coralina, guardando a 
lembrança de momentos de fraternidade e solidariedade, tal como os evocados pelo Dia do 
Vizinho. Produz-se, assim, um passado harmonioso que joga para a zona do esquecimento os 
momentos biográficos de tensões e conflitos que delinearam situações dolorosas e 
provocaram o exílio voluntário da poeta, que durou quarenta e cinco anos. As amarguras e 
ressentimentos vivenciados no retorno à cidade de Goiás são silenciados. Entretanto, subsiste 
na cidade de Goiás uma memória dissidente e subterrânea que também constrói uma 
biografia da Mulher-Monumento, trabalhando outros eixos de ressignificação do passado, 
emergindo como importante agente da batalha das memórias (DELGADO, 2003, p. 47). 

 
Semelhante ao que fez Andrea Delgado (2003), alimentamos nos percalços da 

narrativa a expectativa de reconhecer os muitos fatores que fizeram de Altair e Elina agentes 

culturais e guardiãs da memória/tradição, “bem como as múltiplas e complexas maneiras 

pelas quais elas se [constituíram como atrizes históricas]” (SCOTT, 2002, p. 45). Agentes que 

se destacaram na polissemia de vozes existentes na cidade de Goiás. Daí optarmos pelas 

representações de suas histórias a partir daquilo que apropriamos no decorrer da prática da 

pesquisa utilizando como suporte as sugestões de Chartier (1989), quando disse ser a narrativa 

da história o resultado de operações interessadas na fabricação de sentidos que procuram 

estabelecer relações entre o “texto, o objeto que nos serviu de suporte e a prática da qual nos 

apoderamos” (1989, p. 127). Só assim pudemos representar aquilo que desejamos: a cidade de 

Goiás em 1960, as mulheres nela inseridas, seu cotidiano político e as representações culturais 

que resultaram das sociabilidades desse período. Como a época ofereceu acesso aos 

testemunhos orais, proporcionando operar uma história do “tempo presente, confeccionada a 

quente” (Cf. BEDARIDA, 2000), caminhamos ao longo da narrativa no encalço de muitas 

memórias e histórias (Cf. KHOURY, 2004), a exemplo dos testemunhos de Márcia Silva 

Vêncio – uma das adolescentes envolvidas na greve estudantil de Goiás. 

Em suas lembranças, Márcia – prima de Suelena Seabra Guimarães – retomou as 

memórias do episódio de 1965, registrado por Suelena em suas Reminiscências (2011). No 
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decorrer de seu testemunho, a depoente exteriorizou recordações que nos proporcionaram 

retomar as causas da intervenção policial, seguida pelas acusações de subversão, pelas prisões 

e pelo registro “na alma das marcas da tortura” (Cf. GUIMARÃES, 2011) em alguns dos 

manifestantes envolvidos. As memórias de Márcia e de outros jovens da época, a exemplo dos 

testemunhos de Eudes Pacheco de Santana, eternizados em suas Passagens219 são as 

lembranças latentes dos traumas causados pela tortura. Traumas estes que uma vez 

exteriorizados transformaram-se em “palavras que como um bisturi” (ELMIR, 2010, p. 196), 

rompe o véu do silêncio que mantinha nebuloso o período estudado e as trajetórias de Elina e 

Altair. 

Ao final do testemunho a entrevistada remontou à condição psicológica dos presos 

após desembarcarem do ônibus que os trouxeram de volta à cidade de Goiás. O silêncio 

traumático (Cf. POLLAK, 1989; SELIGMANN-SILVA, 2008) que pairava dos rostos 

abatidos dos adolescentes foi uma das ferramentas que hipoteticamente guardou a história de 

Goiás em 1960, silenciando-a e revestindo-a em nebulosas: 

 
É, disputa política, foi indisposição política dele com outro. A questão de que havia 
ofendido um primo dos dois e um exigia que o Orley como juiz de direito relaxasse a 
prisão e como ele não quis ai a [...] ele perdeu o cargo. Daí nos reuniu uma turma de 
15, 16 [...] parece, jovens e fomos a Goiânia conversar com o secretário da educação, 
simplesmente pra pedir que ele consentisse que voltasse o Orley pra que a gente 
pudesse continuar o curso, só isso, quando no outro dia [...] era ali na Avenida Goiás. 
No outro [...] nos jornais as manchetes enormes: Meninos ou subversivos. Aquela 
coisa assim, eu me lembro que eu corri no dicionário para ver o que era subversivo, 
porque a gente não usava o termo na época, tudo era tanta paz não é! E eu fui ver o 
que era subversivo, até então não sabia, e daí foram envolvendo outras pessoas, ai 
veio o padre, veio [...] Elina Maria aquela coisa toda assim e a nosso favor e a polícia 
e a [...] os políticos achavam que eles estavam da nossa [...] nos fazendo de testas de 
ferro né. E ai foi assim começou aquela perseguição e [...] como eu te disse eu não 
fui chamada pra depor, Suelena foi, mas não foi presa, ai prenderam vários meninos, 
os meninos todos novos, o Eudes Pacheco, Lafayete, João Costa, Elina Maria, o Frei 
Jacinto e outros que eu não me lembro agora [...] o Elder. Não lembro mais, ai e 
ficaram com eles em Goiânia, na época o delegado era Ibraim Chediak. Então esses 
meninos sofreram demais, eles bateram demais, fazia aqueles [...] é [...] dependurava 
de cabeça pra baixo, jogava cola, tocava música, mandava os dois meninos 
dançarem, e com aquelas provocações [...] assim de maledicências mesmo sabe 
asquerosas que os policiais usaram, até que um dia dr. Litim, pai de Suelena, primo 

                                                           
219 Eudes Pacheco Santana – um dos adolescentes torturados – tem sido testemunho fundamental na tessitura de 
nossa narrativa. Entre tantos testemunhos nos disponibilizou documento lavrado de próprio punho com os relatos 
de suas experiências durante a prisão, e que se reportam ao contexto estudado. O referido relato se encontra 
disponível para consulta em: SALLES, Antônio Pinheiro. A ditadura militar em Goiás: depoimentos para a 
história. Goiânia: Poligráfica Off-set e Digital, 2008. Todavia, por razões particulares, o entrevistado nos 
disponibilizou o próprio documento, melhor detalhado e que denomina-se: Passagens – As ilusões da vida: 
depoimento sucinto de um anistiado político vilaboense, 2008.  
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de minha mãe entrou com o pedido de habeas corpus, resolveu tomar a frente dessa 
questão dos rapazes daqui. Então eles correram com os meninos já todos 
machucados, correram com os meninos pra Goiatuba [...] e lá tratou de alimentar, 
limpar, fazer com que eles tomassem banho e tudo né. Eu me lembro que um tempo 
depois chegaram aqui num ônibus, parou ali em cima [gesticula] nesse asfalto que 
tem, desceram todos trôpegos, sabe. Os meninos tudo chateados, abatidos e 
machucados, ai [...] daí foi isso foram considerados subversivos, fichados no DOPS, 
inclusive nós, Suelena e eu, nós temos nossa ficha lá até hoje.220 

 
Os testemunhos de Márcia remontam ao episódio de Goiás, que embora tenha tomado 

uma projeção nacional221 - talvez provocada pela prisão de Frei Jacinto (dominicano) – não 

suscitou pesquisas, permanecendo silenciado até o momento. Seus testemunhos confirmam 

ser o conflito fruto de distúrbios políticos – travados entre Orley Gavião Gonzaga de Castro e 

seus primos Brasílio Ramos Caiado e Jorge Caiado de Alencastro – que não tinham uma 

relação direta com os protestos de oposição ao golpe de 1964. 

A “subversão”, cujo significado Márcia consultou no dicionário, era o resultado da 

crença produzida sob a égide da Doutrina de Segurança Nacional, que tinha por finalidade 

“inverter os próprios princípios do jogo, mas em nome do jogo, do espírito do jogo” 

(BOURDIEU 1983, 208), abafando toda e qualquer manifestação popular que pudesse 

deflagrar-se em um movimento de maiores proporções: “A doutrina ou ideologia de 

segurança nacional e desenvolvimento [precisou adaptar-se], ao longo do tempo, aos ditames 

dos mandantes do momento” (FICO, 2001, p. 41), a fim de produzir/reforçar a crença do 

comunismo. Para tal empreitada as estratégias do Estado foram as de “voltar às fontes 

[comunismo/socialismo] na intenção de opor aos dominantes [sociedade civil] os próprios 

princípios em nome dos quais estes justificaram sua dominação”. (BOURDIEU, 1983, p. 

208). 

Elina Maria, Orley e Frei Jacinto indiciados como subversores – os insufladores do 

movimento – foram acusados de manobrarem os adolescentes, representados pelos “políticos” 

da cidade como “testas de ferro”. Mesmo não sendo um movimento de protesto direto à 

ditadura, as manifestações lideradas pelos intelectuais – Elina Maria “tinha uma 

intelectualidade muito elevada”222 – eram portadoras de um ideário libertário impossível de 

ser “conjugado com a ideologia da Segurança Nacional imposta pelo regime” 

(NASCIMENTO, TRINDADE e SANTOS, 2007, p. 360). Conforme observado nos vários 

testemunhos, Elina, Orley e Frei Jacinto eram professores/a, e figuras públicas da cidade, 
                                                           
220 Entrevista realizada com Márcia Silva Vêncio em 29 de dezembro de 2013. 
221 Os inúmeros jornais disponíveis para consulta no acervo digital da Biblioteca Nacional comprovam sua ampla 
divulgação em território nacional. 
222 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em outubro de 2009. 
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pessoas mais experientes e que haviam conquistado o respeito desse grupo de jovens, ai 

envolvidos. Altair Camargo – mãe de Elder – ainda que parecesse estar alheia ao contexto 

relatado [e embora tivesse sido jornalista na juventude, o que poderia justificar a construção 

do memorial], atuou nesse contexto movida por suas afetividades maternais e empreendida 

pela vontade de “não deixar que as lutas e as memórias de seu ente querido [e amigos] fossem 

esquecidas” (MACHADO, 2013, p. 181), daí a justificativa para seu dossiê.  

As memórias presentes em seu dossiê e nas lembranças de Márcia são como muitos 

outros testemunhos colhidos ao longo da pesquisa, os eixos de libertação das amarras do 

silêncio, as marcas que provocaram o aprisionamento dos traumas e o seu disfarce no 

esquecimento. Embora já tenhamos dito ser tarefa quase impossível evitar os esquecimentos, 

mantemos os questionamentos acerca da história guardada de Goiás, a fim de iluminar 

passados e dar voz às mulheres eleitas pela investigação, uma vez que “raramente ocuparam 

lugares de comando nas organizações” (NASCIMENTO, TRINDADE e SANTOS, 2007, p. 

360), transformando-se em mulheres que se distinguiram em um universo de outras vozes. 

 

 

3.1 – Libertar-se das amarras da tortura, aprisionar-se em memórias traumáticas, 

disfarçar-se em silêncios e esquecimentos. 

 

Jeanne Marie Gagnebin (2006) em seus exercícios de lembrança, narração e 

esquecimento nos convidou a observar de forma mais cuidadosa o conteúdo testemunhal 

presente nos relatos orais e utilizados em nossa operação histórica. Ela nos aconselhou a 

examinar estes relatos pela ótica do testemunho que, embora não seja portador da verdade do 

passado, pode oferecer indícios para esclarecê-lo. 

Segundo a filósofa é o historiador quem “elabora o passado”. É ele quem brinca com 

as palavras, não permitindo que permaneçam engavetadas (Cf. ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2007). Para ela, é o historiador quem opera as “estranhas ressurgências do passado no 

presente” (2006, p. 55) na expectativa de transformá-lo e não simplesmente evitar o 

esquecimento. Jeanne Marie Gagnebin (2006) nos alerta em seu percurso filosófico para os 

perigos da rememoração intermediados pelos relacionamentos entre lembrança, testemunha e 

esquecimento. De acordo com suas impressões, a operação da história é marcada por vários 

tipos de esquecimento, que pode ser natural, feliz, necessário à vida, mas que também pode 

ser “o não saber, saber mas não querer saber, fazer de conta que não sabe, denegar, recalcar” 
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(p. 101). Daí a necessidade de observar os testemunhos, não como a verdade, mas sim como 

indícios de várias verdades, que podem nos auxiliar a “lembrar o passado como uma análise 

esclarecedora e produtora de instrumentos de [decomposição] para melhor esclarecer o 

presente” (p.103). 

Jeanne Marie Gagnebin reserva, dentre tantas temáticas, espaço importante para a 

manipulação do sensível ao longo da investigação e da narração histórica. Ela nos 

conscientiza de que não nos cabe julgar pura e simplesmente os agentes históricos elegidos 

pela investigação. Conforme suas sugestões, podemos até julgar, mas este julgamento precisa 

vir acompanhado de explicações e esclarecimentos, pelo fato de não sermos os detentores da 

verdade/verdades. Seguindo este caminho, concordamos com a filósofa quando defende o 

poder esclarecedor da consciência racional presente em Adorno, dizendo que: 

 
Não se trata de lembrar o passado, de torná-lo presente na memória para permanecer no 
registro da queixa, da acusação, da recriminação. O filho que recrimina o pai coloca-se a si 
mesmo, desde o início, numa posição superior, de juiz, e o outro, na de réu; assim, ele se 
poupa um esforço doloroso de explicação ou de esclarecimento – Aufklarung – a respeito do 
passado, esforço que deve se transformar num gesto de explicação, igualmente, a respeito do 
próprio presente, do presente do filho (2006, p. 102). 

 
O exercício de elaboração do passado deve ser intermediado pela cautela e pelo 

cuidado, uma vez que julgamos memórias, reminiscências e testemunhos do passado. Não 

podemos ser, como explicou Jeanne Marie Gagnebin (2006), “filhos recriminadores de nossos 

pais” [os objetos investigados], mas agentes que atuam e intervêm no presente na finalidade 

de esclarecer o passado, constantemente evocado, pela forma de relatos orais, documentos 

e/ou monumentos. Os ensinamentos e sugestões de Gagnebin (2006) vão ao encontro do que 

projetamos estudar, uma vez que entendermos ser agentes que elaboram o passado vilaboense. 

Instigados pela possibilidade de lançar luz às trajetórias de Altair e Elina percorremos vários 

testemunhos do passado. Testemunhos os quais devemos manipular com cuidado em razão de 

ser o resultado de disputas e relações de poder entre os gêneros, muito semelhantes ao que 

destacou Márcio Seligmann-Silva (2006) quando estudou “uma voz dos cárceres brasileiros”, 

sugerindo posteriormente ser o testemunho um indício do passado que vem incorporado por 

uma linguagem masculinizada e que indicia em seu conteúdo “jogos de gênero” (Cf. 

CAPTEVILA, 2001)223. Ações explicitadoras da dominação simbólica de homens sobre 

                                                           
223O historiador define jogos de gênero como “um jogo de entretenimento, um jogo de esconde - esconde, como 
uma máscara. Jogos do gênero são identificados como as peças em movimento em um tabuleiro de xadrez. São 
cenários nos quais os a atores políticos têm que atuar no espaço público. Jogos do gênero são também as noções 
de diferença, a discrepância entre uma cena, o que é verdade e o que é percebido pelo adversário. Jogos que 
denunciam um mecanismo, um pulso, um equilíbrio instável em que a dinâmica iniciada por crises pode induzir 
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mulheres, impedidas de testemunhar suas experiências em tribunais de sociedades tradicionais 

(Cf. SELIGMANN-SILVA, 2006), pelo fato de o testemunho ser compreendido 

tradicionalmente como o indício da virilidade masculina, aquele que “atesta a clarividência 

dos olhos do sexo masculino como prova [e atestação de verdades]” (p. 190). 

Colocar em dúvida os testemunhos é um exercício necessário para podermos 

visualizar em seu interior os conflitos de gênero e as violências simbólicas – até porque a 

maioria dos testemunhos orais apropriados ao longo da pesquisa são lembranças de homens 

que conviveram com Elina ou com Altair – responsáveis pela construção dos silêncios que 

pairam sobre este campo de investigação histórica. Para problematizar estas relações de poder 

que subalternizaram as mulheres, excluindo-as da história, devemos nos atentar para as 

criticas de Joan Scott (2008) às construções masculinas do conceito de classe – que perpassa o 

de gênero – e que passa pela análise cuidadosa da historiadora sobre a obra de Thompson: 

 
Quando se lê agora A formação da classe trabalhadora na Inglaterra, não impressiona tanto 
a ausência de mulheres na narrativa, mas sim a forma tão torpe em que estão representadas. 
O livro ousa lançar luz sobre algumas causas da dificuldade e frustração que experimentaram 
as socialistas contemporâneas quando tentaram convencer a si mesmas e às suas colegas de 
que deveria haver um lugar para as mulheres na narrativa da formação da classe e na teoria 
política que contém esta narrativa. [...] que apresentou algumas variedades da conduta 
política feminina na formação da classe operária inglesa. Estas se organizavam e avaliavam 
segundo um esquema de gênero. Um esquema que utilizou símbolos masculinos e femininos 
para identificar os extremos positivos e negativos da política da classe trabalhadora. Com 
efeito, se bem que as mulheres são atrizes fugazes nas páginas do livro, o feminino, em 
mudança, é uma figura central na representação da política da classe trabalhadora. Na 
narrativa das opções políticas da classe trabalhadora, fica clara a construção masculina do 
conceito (universal) de classe, e se fazem mais visíveis algumas das confusões relativas ao 
lugar que ocupam as mulheres no relato. (SCOTT, 2008, p. 98-99 e104, grifos nossos). 

 
Joan Scott (2008) lembrou que embora o trabalho de Thompson tenha aberto em suas 

páginas espaços à análise do cotidiano de mulheres operárias na Inglaterra industrial, estes 

espaços não bastaram para resolver o problema da subalternização das mulheres na história. 

Suas preocupações no âmbito das relações de gênero têm sido inspirações importantes para 

nosso trabalho de pesquisa que, interessado na possibilidade de representar historicamente as 

mulheres, se enveredou pela leitura de documentos monumentalizados em um memorial. Ou, 

em outras palavras, um lugar de memórias, um lugar de silêncios, um lugar de esquecimentos, 

para daí extrair sentidos possíveis e esclarecer as trajetórias de Elina Maria e Altair Camargo, 

atribuindo-lhes voz para que possam se libertar das amarras do esquecimento. 

                                                                                                                                                                                     

a uma redefinição da relação homem/mulher em uma estrutura limitada, o que sugere um ajuste ideológico do 
masculino e do feminino... Às vezes uma oscilação simples. (2001, p. 105-106, tradução nossa). 
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Nossas interrogações acerca das referidas mulheres se iniciaram no momento em que 

manipulamos o dossiê de lembranças produzido por Altair Camargo, na ocasião da prisão de 

seu filho em 1965. Naquele momento nos interessávamos tentar entender como haviam se 

construído amarras de esquecimento responsáveis por silenciar as vozes do movimento 

estudantil em Goiás. A partir deste ponto iniciamos pesquisas que envolveram dentre muitas 

fontes, os testemunhos orais da época das manifestações. No decorrer do levantamento de 

dados e da construção da narrativa foram feitas entrevistas com alguns dos estudantes 

envolvidos, inclusive com seus parentes, a exemplo do testemunho de Eloah Camargo de 

Passos, filha de Altair e irmã de Elder, e que nos revelou ter sido: 

 
Terrível porque Elder sempre foi uma pessoa pacífica, pacata e envolver num movimento 
estudantil pra segurar um bom diretor que já é falecido, na época, por briga política, foi que 
fizeram criar esse impasse envolta disso [...]. No entanto, por isso ele, Elder, ele e vários 
outros foram presos, foi um absurdo. Meu marido nessa época ele tinha uma pessoa amiga 
que era da polícia militar, ele morava em frente a nós, a mãe dele, não era ele que morava, ai 
um dia ele chegou lá em casa e falou assim: – Eloah tem um problema muito sério em Goiás 
e o Elder esta envolvido. – Ta envolvido em que? Ele falou, ai ele me contou: – Olha vai pra 
lá a polícia, vai ficar como uma praça de guerra, pra prender esses estudantes que estão 
dando apoio para o diretor. – Mas eles são muito ignorantes eu não acredito numa coisa 
dessa, não pode ser. Achei mesmo, sinceramente eu achei que fosse [...] não fosse verdade. 
Ai ele falou: – Eu vou lá eu vou avisar seu Luis e Dona Altair. Ta bom vai. Ai ele foi avisou, 
falou: – Olha vai ser amanhã, essa noite começa a chegar. Porque o rapaz tinha avisado pra 
ele. Ai ele falou: – Elder, some, vaza, eu dou meus documentos pra você, vai aqui por 
Itapuranga e [...] vai pra um lugar completamente diferente daqui. Elder disse: – Eu não, não 
fiz nada, não devo nada. – Faz isso não meu filho, uma pessoa me avisou e pediu pra você 
fazer isso. Ele falou: – Não vou fazer, não vou sair, eu agradeço muito por você ter vindo nos 
avisar. Ele tava dormindo quando foi preso, a polícia chegou em casa de manhã sete horas 
sete e meia.[A polícia invadiu?] Não, não invadiu, meu pai era muito respeitado, mas 
chamaram ele e levaram preso. Queriam falar com ele, e meu pai: – Mas não pode falar 
comigo ele é meu filho? – Nós precisamos da presença dele. Mas ele já estava mais ou 
menos sabendo o que ia acontecer, mas por causa de briga política, olha que vergonha. [E ai 
na ocasião da prisão do filho, a dona Altair ficou recortando e guardando um monte de 
recortes de jornais, porque ela fez isso?] É, uai pra ter uma história, saber, não é. E o quartel 
general era na minha casa, eu morava no setor Coimbra, mais ou menos próximo da Igreja 
São Judas Tadeu então todo mundo se encontrava ali em casa né, as pessoas parentes dos 
outros que estavam [...] os nossos. Foram dias horríveis da nossa vida, mas graças a Deus ele 
não foi espancado, vários foram espancados na cadeia. Mas minha mãe era muito assim 
organizada, gostava de ter as anotações das coisas. [É por que não é]. Comum! Mas ela é 
escritora não é, jornalista você já viu tudo o [...] registro.224 

 
A fim de ilustrar o período, Eloah rememorou a greve dos estudantes, narrada por 

Márcia, e enquanto nos contava o que conseguia lembrar, deu indícios do papel da parentela 

na defesa de seus consangüíneos, a exemplo da tentativa em convencer Elder da necessidade 

de fuga para evitar a prisão, do diálogo entre os policiais e seu pai e da instalação em sua casa 

                                                           
224 Entrevista realizada com Eloah Camargo de Passos em 9 de janeiro de 2013.  
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de um “quartel general” para atendimento de amigos, pais e parentes de todos os jovens 

presos e encaminhados para o 10º BC em Goiânia. 

Em razão das famílias e amigos direcionarem atenções para acompanhar a prisão dos 

adolescentes, a casa de Eloah acabou se tornando um ponto de encontro, um lugar que fosse o 

mais próximo possível dos jovens, numa tentativa talvez de não romper os vínculos 

maternais, paternais e/ou parentais (Cf. MACHADO, 2013). 

Seu testemunho denunciou a situação desconfortável das famílias envolvidas, pois ao 

final de seu relato destacou a tortura física sofrida por muitos dos jovens presos. Tanto as 

lembranças de Eloah, como as de outras testemunhas apresentadas, tornaram verossímil “o 

fato de que as memórias narradas são extremamente traumáticas.” (MACHADO, 2013, p. 

184). Primeiro porque as prisões alteraram o cotidiano das famílias, que “passaram a ter que 

conviver com o medo de ver a filha ou o filho morto devido à sua militância” (p. 184) e, 

segundo, por ter havido torturas físicas, responsáveis por marcar como feridas as lembranças 

dos estudantes (Cf. SELIGMANN-SILVA, 2005; 2008). 

Eudes Pacheco de Santana foi um desses estudantes que ainda carrega em memórias as 

experiências da situação denunciada por Eloah. Suas lembranças enunciam as relações 

existentes entre ressentimento, memória, esquecimento e a história. Vítima de torturas 

corporais, Eudes parece ter projetado esquecer o trauma. No entanto, as marcas deixadas em 

seu corpo impossibilitaram a realização de tal projeto, uma vez que a impossibilidade de 

esquecimento e a necessidade de memória trouxeram para seu presente as ressurgências do 

trauma. Sentimento que tornou visível os conflitos entre a possibilidade de libertação do 

passado e o disfarce desse sentimento em esquecimentos e silêncios. Pierre Ansart (2004) 

explicou estas relações conflituosas dizendo que o exercício da rememoração supõe disputas 

internas, mediadas pela vontade de esquecer e pelo desejo de justiça. Conforme sua 

compreensão, o conflito resultante da lembrança desses sentimentos coloca a vítima em uma 

condição desconfortável marcada pela memória envergonhada, pelos traumas e pelas políticas 

da memória que promovem a tentação do “esquecimento dos ressentimentos [como] estratégia 

de apaziguamento suscitando a irritação de muitos para os quais os ódios de que foram 

vítimas estendem suas conseqüências no presente” (ANSART, 2004, p. 31). Diante do 

exposto, verificamos tanto nos testemunhos de Eudes como nos de outras pessoas 

entrevistadas o disfarce do passado em silêncios e o aprisionamento das memórias traumáticas 

em esquecimentos. Talvez esta manipulação da memória aconteça em uma tentativa 

desesperada de libertar-se das amarras de um passado que não passa, pois “o trauma mostra-
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se, como o fato psicanalítico prototípico no que concerne à sua estrutura temporal” 

(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69). 

Em seu testemunho, Eudes associou a violência sofrida “ao ato de ‘monstrificação’ da 

atitude humana”225. A tortura, como prática sádica, nos foi contada de forma minuciosa em 

função do ressentimento ter se mantido latente e duradouro em suas lembranças, “não por ser 

um sentimento de importância diante de um superior, mas porque se voltou contra tudo e 

contra nada em particular” (KONSTAN, 2004, p. 64) que alterou sua própria identificação 

com a humanidade. Os “rituais prévios e posteriores, as técnicas, os ‘cuidados’ para que não 

provocasse a morte, as conseqüências sobre o corpo e sobre o espírito do torturado” (ELMIR, 

2010, p. 201) são indiciadas em seu testemunho como:  

 
Um ato indescritível, porque nos submete a uma situação sub-humana onde fica muito claro 
que o torturador não esta em busca de nenhuma verdade, o torturador só tem aquilo como ato 
de prazer, de submeter o ser humano a um constrangimento físico e moral a ponto de 
transformá-lo num objeto de satisfação.226 

 
  As lembranças traumáticas de Eudes se encontram às de Márcia e Eloah, no instante 

em que nos faz recorrer à imagem reproduzida pelas lembranças da “chateação” observada 

nos rostos dos meninos que desciam o ônibus na rua próxima à casa de Márcia. Após 

passarem uma temporada no quartel do 10º BC, ou o lugar da “prática de tortura [...] contra 

indiciados nos inquéritos (SOUZA, 2009, p. 109), esses jovens marcados pela violência 

parecem ter criado uma cultura do esquecimento, porque não se produziram narrativas que 

rememorassem as experiências traumáticas. As prisões, as torturas, o silêncio e a 

possibilidade de projetar esclarecimento acerca das mulheres envolvidas nesse acontecimento 

só aconteceram no momento em que demos início à manipulação do dossiê de Altair e 

encontramos, dentre muitos recortes de jornais, o nome de Elina. 

Acreditamos terem sido estes traumas e os sentimentos/ressentimentos, os 

responsáveis [em parte] pela criação de políticas do silêncio (Cf. POLLAK, 1989) que 

encobriram em nebulosas as lembranças e memórias das prisões, tanto dos jovens, quanto as 

memórias de Elina Maria da Silva.  

Presa e acusada de subversão por ter apoiado as manifestações estudantis, Elina foi 

enviada para “a DOPS lá de Brasília com Orley Gavião e Frei Jacinto”227 e torturada, 

conforme relatou José Ferreira Mendonça quando disse ter escutado de sua amiga que: “foi 

                                                           
225 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em outubro de 2009. 
226 Ibid. 
227 Entrevista realizada com Dom Tomaz Balduíno em 31 de dezembro de 2013. 
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presa, e os policiais que prenderam eles, paravam na estrada de Goiás para onde ela iria ficar 

presa. Eles paravam na beira da rodovia, para beber cerveja, eles a prenderam em um poste e 

atiraram para ver se a pontaria deles estava boa”228. 

Embora os relatos orais destacando a sua tortura sejam poucos, o que exigiu maiores 

interrogações para o esclarecimento de seu envolvimento no “Caso de Goiás” – inclusive 

porque como mencionado anteriormente não foram encontrados registros de sua prisão nos 

documentos oficiais do Arquivo Nacional –, encontramos outros documentos escritos e uma 

última entrevista que comprovaram sua prisão e indiciaram a tortura. Em testemunho oral, 

Osmerinda Martins de Castro, amiga e colega de Elina na rádio, relatou quais foram as razões 

de sua prisão:  

 
Ela contou o seguinte, que eles os levaram. Ai Dom Abel foi, né pra [...] colocaram na cela 
[...] colocaram eles na cela ficaram quatro, cinco dias lá, mas aí Dom Abel deu em cima e já 
mandou advogado, porque o Frei Jacinto também estava preso junto e ela falava das 
perguntas, perguntavam coisas que não tinham nada a ver [...] que a primeira coisa que foi 
[...]. A prisão se deve a [...] eles mandaram um texto pra ela ler, na hora da crônica ela tinha 
que ler o texto: – É pra você ler o texto. – Não eu não leio. Lê não lê, lê não lê, aí o 
Francisco Santana tomou o texto da mão dela e leu, mas ela não. [...]. Mandou lá da polícia e 
pediu pra todo mundo ficar em casa. O texto dizia assim, que não era para ninguém sair de 
casa, era para ficar em casa, se recolher, que qualquer roda de três ou quatro era considerado 
já subversão. Então não poderia estar mais reunido mais de três ou quatro. E nós ficávamos 
muito ali perto da praça, ali e não podia ficar perto.229 

 
As memórias de Osmerinda enunciaram uma mulher de posicionamentos firmes e 

coerentes à causa defendida nos programas de rádio: a defesa dos interesses estudantis. Elina 

Maria tinha “por ironia [ou] espontaneidade, palavras cheias de subversão” (PERROT, 2005, 

p. 217) e isto foi percebido em seu entusiasmo com o movimento estudantil230, em suas 

crônicas voltadas para o tema da mulher vilaboense – denunciando ai uma opção pelo 

feminismo – uma preocupação com questões sociais e uma tendência ao espiritualismo231 

aproximando-se muito de Jean Deroin à qual Joan Scott nos contou ter continuado no exílio a 

militância pela “causa feminista e socialista, criando uma escola, publicando jornais, e 

também aderindo a novos valores de vida, tornando-se vegetariana e buscando um projeto de 

vida espiritual, que a aproxima de algumas correntes feministas contemporâneas conhecidas 

como feminismo new-age.” (2002, p. 23, grifos nossos). As análises de Joan Scott (2002) nos 

                                                           
228 Entrevista realizada com José Ferreira Mendonça em 17 de outubro de 2013.  
229 Entrevista realizada com Osmerinda Martins de Castro em 29 de dezembro de 2013. 
230 Eudes Pacheco de Santana mencionou durante a entrevista ter sido Elina a grande entusiasta das 
manifestações de 1965. 
231 Entre muitas informações, Osmerinda nos revelou haver aproximações entre Elina e o feminismo. Era em seu 
programa diário na rádio que Elina exteriorizava seu posicionamento feminista.   
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fazem repensar Elina Maria, entendendo-a não só como mulher transgressora, mas também 

como feminista que construiu sua trajetória a partir da combinação de vários paradoxos, os 

quais exigirão maiores investigações a fim de se propor esclarecimentos capazes de atribuir 

sentido ao seu passado ainda muito nebuloso. 

Embora os silêncios e esquecimentos encubram partes de sua trajetória, a pesquisa 

realizada até o presente momento tem nos permitido representá-la como uma mulher 

extremamente politizada e intelectual. No entanto, temos nos deparado com muitos 

paradoxos, principalmente quando nas entrevistas escutamos ser relatado que Elina não tinha 

uma formação superior. Esta informação assumiu em nossa pesquisa um sentido 

problematizador, pois não conseguimos explicar de forma lógica a sua intensa produção 

intelectual – destruída pela própria Elina, conforme relatado por sua filha Célia alguns meses 

antes de seu falecimento em 1988 – à qual o pouco que restou nos indiciou serem produções 

com alto nível de erudição. Daí entendermos Elina Maria como um grande paradoxo, 

semelhante às feministas investigadas por Joan Scott (2002) em A cidadã paradoxal: as 

feministas francesas e os direitos do homem.     

Ao se negar a ler o documento que tornavam públicas as várias imposições autoritárias 

do período, Elina contrariou as expectativas da repressão e da própria sociedade, pois deixou 

explicita a sua vontade de “desempenhar um papel público” (PERROT, 2005, p. 313-314). Ao 

agir na contramão daquilo que lhe era exigido permitiu que a víssemos como mulher 

“transgressora” e “subversiva”. Esta atuação política e militante tornou sua prisão uma 

“realidade necessária”. Na condição de mulher, detentora de voz pública (Cf. PERROT, 2005) 

Elina tornou-se uma ameaça à sensação de controle político na cidade, por esta razão foi a 

única mulher presa e enviada para Brasília. Um fator importante de ser destacado é o papel 

intermediador de Elina na sociedade vilaboense. O fato de ser uma mulher política e 

envolvida em causas sociais, a exemplo do jornal Embalo e do Grupo dos Amigos, lhe 

garantiu apoio por parte da Igreja Católica que, representada na figura de Dom Abel, partiu 

em seu socorro na ocasião das prisões. Em entrevista, Dom Tomaz Balduíno destacou o 

importante papel de Dom Abel na soltura dos presos. De acordo com suas memórias, Dom 

Abel: 

 
Pessoalmente assistiu a audiência com o general Riograndino. Teve até um momento 
interessante que nós estávamos lá e o dominicano naquele tempo tinha que usar o hábito 
dominicano, mas é [...] mas o Dom Abel estava de roupa [...] casula e batina, estava de 
batina com um capotizinho que envolve como se fosse uma outra batina, no caso ai cobria as 
insignias episcopais que aparecem sobre a túnica vermelha, ele aparecia então como um 
simples pároco é [...] lá na audiência sentadinho assim entrou o general [...] general não. O 
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coronel Raposo e ficou olhando assim e falou: - A tensão na Igreja do Nordeste não ta boa 
não general e a gente precisa conversar sobre isto e quem é esse ai? [reprodução do 
entrevistado] E apontando para o Bispo, então Dom Abel tomou a palavra e falou: - Coronel 
dizem que eu sou Bispo de Goiás [risadas], mas não foi nada não eu já estou me entendendo 
aqui com o general parece que as coisas vão funcionar direito [ele calou a boca] [risadas]. E 
na saída, interessante, no dia seguinte na saída dele eu fui lá. O Jacinto vestia uma capa 
dominicana preta sobre a túnica branca sem capuz nem escapulário, aquilo saia esvoaçando 
na parte baixa do Palácio do Planalto uma cena bonita NE, parecia o Savonarola e atrás de 
uma coluna quem é que eu vejo? O [...] General Castelo Branco, o presidente, ele queria ver 
a cara do guerrilheiro [muitas risadas] Frei Jacinto. Admirado se vê um general admirando 
outro general e não deixando se ver, mas eu estava vendo [muitas risadas], pois é, ai eles 
foram liberados”232. 

 
As prisões de Frei Jacinto e Elina Maria forçaram uma tomada de posição por parte da 

Igreja Católica. A instituição religiosa, representada pela figura de Dom Abel e do bispo 

arquidiocesano de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos, precisou defender os 

prisioneiros. Isto provocou muitos comentários inflamados em jornais da época, que 

utilizaram as prisões para representar o cenário como “afronta ao povo católico”233 onde a 

“prisão de Frei Jacinto [além de ser] um ultraje ao Clero”234 indiciava perseguições à Igreja 

por parte do governo militar. O testemunho de Dom Tomaz corroborou as impressões 

sugeridas pelas noticias de jornal e confirmou a importância de Dom Abel na defesa dos 

prisioneiros. Suas memórias ainda vão além da simples ilustração do período, Dom Tomaz 

demonstrou de forma analítica os conflitos entre Igreja e Estado por meio de uma linguagem 

humorada e demarcada por muitas comparações. Ele enunciou as “complicações” do Estado 

ao se envolver com lideranças religiosas e pessoas que usam “saias”, tema utilizado por 

jornalistas do período para criticar as prisões em Goiás.     

Em documento bastante humorado escrito pelo jornalista Ari Cunha do Correio 

Brasiliense, pudemos observar a denúncia das prisões em meio a um ar de deboche e sátira 

contra o então governador do Estado de Goiás, o Marechal Emilio Ribas Junior: 

 
Visto, lido e ouvido 
Ari Cunha 
Dizia o filósofo de Mandubim que a melhor maneira de se viver bem é não brigando com 
três “coisas” que usam saias: mulher, padre e juiz. Pois bem. O governador de Goiás quebrou 
os três tabus de uma só vez, na mesma cidade, prendendo, em Goiás velho, o juiz, o padre e 
a diretora da rádio. No que isso possa vir a ser a quebra de um tabu muito antigo é, também a 
quebra de uma outra coisa também muito antiga que é a liberdade. E prender um Juiz com 

                                                           
232 Entrevista realizada com Dom Tomaz Balduíno em 31 de dezembro de 2013. 
233 Fragmento do jornal Última Hora de 7 de junho de 1965. Acervo particular de Elder Camargo de Passos. 
234 Ibid. 
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criminosos comuns, ainda é pior. E a Polícia de Goiás, que já não era das mais santas, está 
como quer.235 

 
Ari Cunha aproveitou da apreensão e medo que envolvia a atuação do Estado para 

denunciar em âmbito nacional os exageros da polícia sob ordem do governo do Estado na 

cidade de Goiás. Para tal construção discursiva, ele recorreu a uma alegoria “filosófica” que 

dizia ser um “grande problema” envolver-se com “coisas” que usam saias. Regra que o 

governador Ribas havia desrespeitado ao prender não uma “coisa” que usa saia, mas as três de 

uma única vez: a diretora da rádio Elina Maria, cuja saia referia-se estereotipicamente ao 

gênero feminino, o juiz Orley Gavião, referenciado por sua toga, e o padre Jacinto Maria, pela 

utilização da batina, lembrada por Dom Tomaz no momento em que acompanhou Dom Abel 

na audiência em defesa dos prisioneiros236 em Brasília. 

Percebemos que com a publicidade atribuída às prisões e às torturas, o Marechal 

recebeu “penalizações” por parte do governo federal237, o que fez necessária a cassação dos 

funcionários/torturadores públicos envolvidos no evento e o indiciamento do então 

governador, transformado novamente em alvo das “piadas” de Ari Cunha em outra matéria de 

jornal: 

 
Ribas: saias se complicam. O Marechal Emílio Ribas Junior voltou ontem ao Palácio do 
Planalto, quando declarou à imprensa, depois de conversar com o Presidente Castelo Branco, 
que já havia determinado a libertação do sacerdote e do juiz de direito presos em Goiás. 
Justificando a prisão determinada, reafirmou que tanto o padre como o juiz estavam 
insistindo em fazer agitações. O governador goiano disse, na oportunidade, que “estamos 
numa democracia e quem quizer falar” desde que não promova, nem agitação, nem 
subversão. E, concluindo, asseverou o governador Ribas Junior que as coisas se complicam 
“quando entram saias”.238 

 
A maioria dos documentos utilizados na construção da narrativa foram 

guardados/selecionados por Altair Camargo em seu dossiê. Posteriormente, estes recortes 

contendo informações das prisões se transformaram em lugares de memória, utilizados 

inclusive como indício para que os envolvidos (alguns) recebessem o direito à anistia, 

                                                           
235 Documento extraído do jornal Correio Brasiliense de 9 de junho de 1965. Acervo particular de Elder 
Camargo de Passos. 
236 Em sua entrevista, Dom Tomaz rememorou a situação em que conheceu Elina Maria e lembrou-se de detalhes 
importantes da audiência com os militares em Brasília antes da libertação dos prisioneiros. 
237 Não ignoramos haver conhecimento por parte do Presidente das decisões do governo de Goiás. Como 
sugerido por Carlos Fico (2001), era de conhecimento de toda a hierarquia militar tanto as prisões quanto as 
torturas ocorridas antes da imposição em 1968 do Ato Institucional 5 (AI-5) que instituiu a legalidade dos órgãos 
de censura e tortura do governo. As medidas tomadas contra o governo de Goiás eram simplesmente uma tática 
para abafar a situação e eliminar qualquer comentário que manchasse a imagem do governo. 
238 Documento não assinado extraído do jornal Correio Brasiliense de 9 de junho de 1965. Acervo particular de 
Elder Camargo de Passos. 



164 

 

conforme testificado por Eudes Pacheco em entrevista e por alguns documentos consultados 

na Associação dos Anistiados pela Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Goiás239. 

Embora o dossiê de Altair pareça ter uma função meramente utilitária, em função de 

ser uma prova dos exageros policiais na cidade de Goiás, os recortes selecionados pertenciam 

a uma mãe preocupada com a situação do filho a exemplo de outros pais apresentados por 

Vanderlei Machado (2013) em sua pesquisa sobre a atuação parental de pessoas envolvidas 

nas organizações de oposição ao regime militar brasileiro. Altair, conforme observamos, foi 

no correr dos dias acumulando em um caderno, noticiais de jornal, cartas e fotos que 

registravam os acontecimentos políticos de Goiás nos quais seu filho havia se envolvido. Ao 

final de toda a problemática já relatada, Altair havia criado um memorial que tinha entre 

muitas funções a “de não deixar que as lutas e as memórias” (MACHADO, 2013, p. 181) do 

movimento estudantil fossem esquecidas. Um lugar de memórias, no sentido mesmo de Pierre 

Nora quando explicou serem estes memoriais lugares que denunciam ausências: 

 
A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está ligada a este 
momento particular da nossa história. Momento de articulação onde a consciência da ruptura 
com o passado se confunde com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o 
esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de 
sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais. Há locais de 
memória porque não há mais meios de memória (NORA, 1993, p. 7). 

 
O dossiê de Altair enquanto lugar de memória ligado a uma lembrança pessoal 

[projeto de memória de Altair] e coletiva [indício da memória coletiva dos estudantes] (Cf. 

POLLAK, 1992) é o resultado de seleções nas quais existem lembranças e “zonas de sombra, 

silêncios [e] ‘não-ditos’” (POLLAK, 1989, p. 8), que nos instigaram a fazer maiores 

questionamentos na expectativa de desvelar os episódios que marcaram as memórias 

individuais e coletivas da cidade, ainda silenciadas. No processo de leitura e análise do 

documento, identificamos nele memórias traumáticas aprisionadas em silêncios e disfarçadas 

em esquecimentos, a exemplo dos silêncios arquitetados por Elina Maria e dos traumas 

adquiridos por Eudes Pacheco e Marcos Rocha Lima. No entanto, percebemos que este 

silêncio, ainda que partisse da própria Elina, havia sido incorporado na seleção feita por Altair 

– também silenciada em um primeiro momento – na qual poucas vezes houve uma referência 

à radialista. A maioria dos documentos referencia o conflito ou o filho de Altair. Tantos 

silêncios animaram a pesquisa e nos fizeram enveredar pelos caminhos do movimento 

                                                           
239 A ANIGO/Associação dos Anistiados pela Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Goiás oferece uma 
vasta quantidade de documentos sobre e ditadura militar em Goiás disponível para consulta tanto na sede da 
Organização em Goiânia quanto no sitio: http://www.anigo.org.br/. 
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estudantil e pela voz pública de mulheres que acabaram nos levando no caminho da 

Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), instituição cultural criada em 1965 – 

logo após o retorno das prisões – e responsável pela (re) invenção e manutenção de tradições 

na cidade. 

 

 

3.2 – Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT) e a fabricação de silêncios 

 

Em dois séculos e meio de existência a cidade de Goiás, localizada no Coração do 

Brasil (Cf. MONTEIRO, 1983), incorporou em suas manifestações e representações culturais 

muitas tradições (re) inventadas (Cf. HOBSBAWN; RANGER, 2012; BRITTO, 2008; 

ALBUQUERQUE JUNIOR, 2013) e modernizadas (Cf. ORTIZ, 1988; BITTENCOURT, 

2010). Conforme revelou Clóvis Carvalho Britto (2008), na ocasião de suas incursões pelo 

ambiente das “tradições” vilaboenses – o caso particular da Procissão do Fogaréu – estas 

seriam referências culturais dotadas de “valores, vivências e experiências constantemente 

produzidas [...] reelaboradas” (p. 10) e (re) inventadas – muitas delas – pela Organização 

Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT) a partir de 1965 (ano de sua criação). 

Embora compreendamos as tradições de Goiás como (re) invenções, Clóvis Britto 

(2008) nos chamou atenção para a necessidade de as observarmos com maior cuidado, pelo 

fato de não serem (re) invenções “arbitrárias, visto que já [ocorriam] em terras goianas desde 

o século XVIII” (2008, p. 44). Esta observação particulariza a cidade de Goiás e suas 

manifestações culturais quando relacionadas às de outras regiões do Brasil, a exemplo da 

literatura de cordel no Nordeste, e explicada por Regina Horta Duarte (2013) na apresentação 

do livro de Durval Muniz de Albuquerque Junior240, como mais uma fabricação dos anos 

1920 e 1930, criada para obedecer a lógica do mercado de bens simbólicos nordestino.   

Na última década, as tradições vilaboenses e goianas inquietaram estudiosos de 

diversas áreas das ciências humanas e se tornaram objetos de pesquisa que se desdobraram em 

importantes trabalhos acadêmicos241. Todavia, ainda que existam investigações sobre o 

                                                           
240 Cf. ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A Feira dos Mitos: a fabricação do folclore da cultura 
popular (Nordeste 1920-1950). São Paulo: Intermeios, 2013. 
241 Cf. SILVA, Mônica Martins da. A festa do divino: romanização, patrimônio e tradição em Pirenópolis (1890-
1988). Goiânia: AGEPEL, 2001; TAMASO, Izabela. Em nome do patrimônio: representações e apropriações da 
cultura na cidade de Goiás. Tese (Doutorado em Antropologia), Universidade de Brasília, 2007; BRITTO, 
Clóvis Carvalho. Luzes e Trevas: estudos sobre a Procissão do Fogaréu da cidade de Goiás. Rio de Janeiro: 
Corifeu, 2008; BRITTO, Clóvis Carvalho; ROSA, Rafael Lino (Orgs.). Nos passos da Paixão: a Irmandade do 
Senhor Bom Jesus dos Passos em Goiás. Goiânia: Editora da PUC-GO; Kelps, 2011. 
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assunto, na cidade de Goiás ou em outras cidades do Estado, pouco se questionou sobre os 

vazios, os espaços em branco e os silêncios das mulheres presentes na fabricação e na (re) 

invenção dessas tradições. 

Transformadas em ícones da identidade goiana (Cf. BERTRAN, 2006; CHAUL, 

2011) pela Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), as celebrações e 

manifestações culturais da Semana Santa foram constantemente representadas e contadas por 

cronistas e memorialistas que passaram pelos sertões de Goiás, ou que por estas terras 

viveram. Dentre esses cronistas podemos citar Johann Emmanuel Pohl242, Francis 

Castelnau243, Oscar Leal244 e Arnold Henry Savage Landor245. No interior desta vasta oferta 

de fontes, poderíamos partir dos memorialistas [homens] para contextualizarmos o tema 

proposto. Todavia, por se tratar esta uma investigação preocupada com os silêncios que 

pairam sobre as mulheres vilaboenses, optamos enveredar pelos caminhos de Goiás na 

companhia de mulheres, daí buscarmos esclarecimentos nas memórias escritas por Ofélia 

Sócrates do Nascimento Monteiro (1974; 1983)246, Regina Lacerda (1977)247 e Anna Joaquina 

da Silva Marques248 para, a partir de suas lembranças, explorar as reformulações desses 

silêncios no momento em que a OVAT fabricou, (re) inventou e modernizou as tradições de 

Goiás. 

Durante os séculos XVIII, XIX e meados do XX a sociedade vilaboense utilizava-se 

de mecanismos discursivos oriundos da dominação simbólica para impedir que as mulheres 

participassem das procissões noturnas. Os mecanismos de impedimento garantiram com que 

as mulheres goianas permanecessem subalternizadas e esquecidas na história regional. Clóvis 

Britto (2011) em As mulheres ou os silêncios da Procissão do Fogaréu problematizou estes 

não ditos, esquecimentos, subalternizações e exclusões quando questionou as permanências 

da dominação masculina na sociedade contemporânea: 

 

                                                           
242 POHL, Johann Emmanuel. Viagem no interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da USP, 
1976. 
243 CASTELBAU, Francis. Expedição às regiões centrais da América do Sul. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: 
Editora Itatiaia, 2000. 
244 LEAL, Oscar. Viagem às terras goyanas (Brazil Central). Goiânia: Editora da Universidade Federal de 
Goiás, 1980. 
245LANDOR, Arnold Henry Savage. Outro lado desconhecido da América do Sul (1913). In: 
http://www.gutenberg.org/ebooks/22483. 
246 MONTEIRO, Ofélia Sócrates do Nascimento. Reminiscências: Goiás D’ Antanho (1907-1911). Goiânia: 
Oriente, 1974; MONTEIRO, Ofélia Sócrates do Nascimento. Goyaz: coração do Brasil. Brasília, DF: Sem 
editora, 1983. 
247 LACERDA, Regina. Vila Boa: história e folclore. 2 ed. Goiânia: Oriente, 1977. 
248 IPEH-BC. Memorial de Anna Joaquina da Silva Marques. Cidade de Goiás. 1880-1930. Manuscrito 
pertencente à ‘Coleção da Cúria da Arquidiocese da Goiânia’, sob a guarda do IPEHBC. Goiânia – GO. 
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Silêncios detectados em diversas manifestações do catolicismo popular, cujos atores insistem 
em ‘proibir’ sua participação, ‘esquecer’ as mulheres ou a elas destinar apenas papéis 
considerados coadjuvantes. [...]. Se atualmente não se pode proibir que as mulheres assistam 
a procissão como ocorria no século XIX e início do XX, nosso argumento é que a própria 
fabricação de mecanismos que justifiquem ou que invisibilizem sua participação como 
protagonista da festa consiste em uma forma de instituir uma ponte com as práticas 
consideradas ‘tradicionais’ e envolver o ritual de uma maior ‘autenticidade’ (2011, p. 158). 

 
Suas interrogações e problemas nos fizeram verificar que o silêncio e a exclusão das 

mulheres da participação pública em manifestações culturais era algo incorporado na memória 

coletiva do vilaboense – um habitus – e que em muitos momentos este habitus que também é 

uma violência simbólica foi cruzado à manutenção de tradições. Para corroborarmos tal 

hipótese, observamos na entrevista de Elder Camargo de Passos os indícios dessa prática 

arraigada na memória coletiva e que, possivelmente, auxiliou no processo de silenciamento 

das mulheres na história da cidade: 

 
Nas pesquisas, constatamos que as mulheres tradicionalmente eram proibidas de participar 
da Procissão do Fogaréu. Mas em 1966 como é que você proibiria uma coisa dessas? Até 
hoje ainda não tivemos uma mulher vestida de farricoco na Procissão, também existe a 
questão do peso da tocha, é necessário caminhar descalço, ficar parado algum tempo, a roupa 
que esquenta etc. Isso não é nenhuma proibição, é somente porque acho mais fácil trabalhar 
com os rapazes e não misturar (PASSOS, 2008, p. 200). 

 
Lendo as entrevistas editadas no livro que estuda a tradição do Fogaréu verificamos o 

quanto é latente a crença de que para manter antigas tradições em Goiás seria necessário 

preservar as mesmas formatações dos séculos XVIII e XIX, quando as mulheres eram 

impedidas de tomarem seus lugares nos espaços públicos. A contribuição memorialista de 

Elder indiciou a incorporação de um discurso masculino e preconceituoso pelo fato de 

construir, talvez sem nem ao menos perceber, uma imagem frágil para as mulheres goianas. 

Seu testemunho encarnou um habitus que (re) inventou antigos princípios da divisão sexual 

na sociedade contemporânea por meio de “regularidades da ordem física e da ordem social 

[que] impõem e inculcam as medidas que excluem as mulheres das tarefas mais nobres [...] 

assinalando-lhes lugares inferiores” (BOURDIEU, 1999, p. 34), no teatro de memórias: os 

bastidores.  

Ao cotejarmos esta prática simbólica com os variados momentos da história de Goiás, 

encontramos nas memórias de Anna Joaquina denuncias à exclusão feminina da participação 

pública, quando nos dias 23 e 28 de março de 1920, disse não participar nem ela, nem 
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qualquer outra moça das celebrações da Semana Santa em Goiás, porque Padre Confúcio 

havia proibido a presença de mulheres nas festas noturnas249. 

Ainda que Anna Joaquina tenha se reportado literariamente ao referido impedimento 

apenas na década de 1920, ao lermos seu memorial e o aproximarmos às memórias de Pohl 

quando disse que as mulheres goianas não “participavam de festa pública alguma [e que por 

isso] haviam acudido à Igreja” (POHL, 1976, p. 143), identificamos o papel subalterno 

ocupado pelas mulheres vilaboenses ao longo da secular história de Goiás, mas visualizamos 

entre os indícios dos silêncios que as encobriam em brumas, algumas formas de resistências.  

Por esta razão observamos que embora as mulheres tenham sido silenciadas pela 

dominação masculina (Cf. BOURDIEU, 1999), no decorrer de suas trajetórias utilizaram-se 

de mecanismos, táticas (Cf. CERTEAU, 2009; SOIHET, 2006) e estratégias “para fazer do 

silêncio uma arma, esquivando-se das produções, ocupando os vazios do poder e as lacunas 

da história” (BRITTO, 2011, p. 158). Essas táticas se referem, por exemplo, à presença 

feminina em Igrejas (Cf. ATAÍDES e CAPEL, 1991; BRITTO, 2011), na organização de 

manifestações culturais como o Canto do Perdão executado no período das comemorações do 

passionário vilaboense250 ou, em nosso caso particular, quando Elina Maria e Altair Camargo 

auxiliaram na criação da OVAT, atuando como agentes culturais responsáveis pela (re) 

invenção de tradições na cidade de Goiás. 

Ainda que tenham sido silenciadas como muitas outras mulheres exemplificadas por 

Clóvis Britto (2011; 2013), esta aceitação não foi algo harmônico. O silêncio feminino em 

Goiás sempre veio acompanhado de disputas, resistências e técnicas que frustravam os efeitos 

da dominação masculina, pois uma vez impedidas de sociabilizarem-se publicamente, as 

mulheres eram obrigadas a subjugar seus corpos ao ambiente do privado (Cf. PERROT, 

2005). Restava-lhes “participar dos cultos diurnos, das celebrações no interior dos templos 

[observando] os préstitos pelas [frestas das] janelas” (BRITTO, 2011, p. 163) como faziam as 

mulheres descritas por Cora Coralina e que viam “pela tabuleta riçada e graduada [...] sem se 

                                                           
249 Cf. IPEH-BC. Memorial de Anna Joaquina da Silva Marques. Cidade de Goiás. 1880-1930. Manuscrito 
pertencente à ‘Coleção da Cúria da Arquidiocese da Goiânia’, sob a guarda do IPEHBC. Goiânia – GO. Em seu 
memorial Anna Joaquina denuncia as proibições quando diz, por exemplo, que em: Abril de 1903: “Dia 8 Quarta 
feira de Trevas nos não fomos (nota 294. Aninha registra um sinal de “etc”)” (p. 231-232). Março de 1920: “Dia 
23 teve a prosição de S.r dos Passos, dep.s do Setenario, m.s as mulheres não acompanharão p.r.q’. foi prohibido 
p.lo P.e Confucio (p. 510). Dia 28 Domingo de Ramos detarde teve a prossição das Dôres m.to bôa não foi 
moças (p. 511).  
250 Cf. PRADO, Paulo Brito do. Entre o perfume de angélicas e estrelas do norte as mulheres tornam perpétua a 
tradição do perdão: por uma história (fé) minina em terras goianas nos séculos XIX e XX. In: BRITTO, Clovis 
Carvalho; SIQUEIRA, Guilherme Antônio de; PRADO, Paulo Brito do (Orgs.) Por uma história da saudade: 
itinerários do Canto do Perdão na Cidade de Goiás (Século XIX e XX). No prelo. 
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mostrar [...] a rua, os passantes, as casas fronteiriças e, dentro de um certo ângulo, 

observavam os acontecimentos” (CORALINA, 2006, p. 22) da cidade. 

A tática mais comum e que foi amplamente utilizada pelas mulheres goianas a fim de 

ocupar posições públicas (Cf. PERROT, 2005) na sociedade vilaboense era “aceitar se apagar 

[para] exercer algum poder” (BRITTO, 2011, p. 163). Por esta razão “desenvolviam 

concessões de ordem simbólica” (p. 163) compondo a organização das celebrações religiosas, 

como fizeram as guardiãs do Perdão entre os séculos XIX e XX. Sobre a cerimônia e a 

presença de mulheres no processo de execução da representação, Ofélia Sócrates contou que: 

 
Sexta-Feira da Paixão, às três horas da tarde, realizavam-se na Boa Morte o Ofício da Via 
Sacra, o Sermão das Sete Palavras e o Perdão. Meninas vestidas de branco com faixa preta 
na cintura, previamente ensaiadas, cantavam o Perdão. Junto a este o primeiro par se 
ajoelhava e cantava seu pedido de perdão em nome dos pecadores. Em seguida os outros 
pares vinham, cantavam e iam se colocar atrás da fila. [...] A noite de sexta para sábado era 
de grande azáfama para padre Confúcio, tia Adelaide e seus auxiliares. Mistér se fazia retirar 
o luto que cobria a igreja e orná-la para as alegrias do Sábado de Aleluia (1974, p. 39-41, 
grifos nossos). 

 
Ao relatar suas memórias, Ofélia Sócrates Monteiro destacou a presença de mulheres 

na celebração paralitúrgica, que além de ser pública se delongava noite adentro, pois nesta 

mesma tarde era executada em muitas igrejas da cidade e isto exigia das professoras e alunas 

que se revezassem nas várias representações. Embora Ofélia não tenha mencionado o nome 

de Pacífica Josefina de Castro (Mestra Nhola) – a primeira guardiã do perdão – seu texto deu 

visibilidade a Adelaide Sócrates que também era uma guardiã de tradições, pois ensaiava as 

meninas para cantar o Perdão todos os anos, conforme relatou Anna Joaquina em seu 

Memorial. Somadas às lembranças de Ofélia e Anna contamos com os relatos de Regina 

Lacerda (1977) que ilustrou a cerimônia do Perdão em seu livro Vila Boa: história e folclore 

dando visibilidade a Gracinha Péclat, Benedita de Nhola, Maria Camargo e Nenê Pinheiro, 

outras mulheres que também pertenciam à aristocracia de Goiás e que foram eternizadas na 

memória coletiva da cidade como guardiãs de tradições/memórias (Cf. BRITTO, 2011) por 

manterem vivas muitas tradições nos sertões de Goiás. Embora estas mulheres fossem filhas 

“de um pequeno segmento da população brasileira do século XIX” (HAHNER, 2012, p. 43), 

aspecto que possivelmente lhes proporcionou forçar a passagem e “sair” para “desenvolver 

sua influência junto às portas do poder” (PERROT, 2005, p. 279), o que nos interessou foi 

verificar porque e de que forma a sobreposição do tempo provocou o silêncio e o 

esquecimento não só dessas mulheres, mas de muitas outras que utilizaram de táticas diversas 

para burlar os efeitos da dominação masculina e garantir sua presença no espaço público. 
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Clóvis Britto (2013) nos alertou para a existência de uma política da memória 

responsável pela seleção daquilo que deveria ser lembrado e aquilo que deveria ser esquecido. 

Seus apontamentos metodológicos nos auxiliaram na compreensão de que em muitas das 

vezes o silêncio parte não só da dominação masculina, mas de direções diversas, daí ser 

necessário ter um olhar multifacetado, pois: 

  
Não narrar alguém ou algo é um mecanismo eficaz de instituí-los como ‘mortos’ 
metaforicamente, de conferir uma identidade a partir da não identificação. Soma-se a esse 
fato, o reconhecimento de que a memória se pauta em um jogo entre lembranças e 
esquecimentos e, no âmbito individual, na disputa entre o que deve ser lembrado, narrado, 
fabricado. Questões que desembocam em embates de uma política da memória que permeia 
a constituição das narrativas (BRITTO, 2013, p. 19). 

 

Parafraseando as suas palavras compreendemos ser nossa proposta, de certo modo, 

uma forma de tecer a trajetória de mulheres a partir da reconstrução de seus acidentados 

itinerários, tornados visíveis em representações sociais, criadas na expectativa de atribuir 

sentido ao tempo e espaço ilustrados pala narrativa (Cf. BRITTO, 2013). Suas impressões vão 

ao encontro do que propusemos com a pesquisa quando nos inquietamos com a possibilidade 

de construir as trajetórias de Elina Maria e Altair Camargo, entendendo-as como agentes 

culturais e guardiãs de tradições/memórias, silenciadas e esquecidas por conta da violência 

simbólica, da dominação masculina, pela política da memória/história e pelo desinteresse de 

da parte da academia por este campo de investigação. 

Como muitas outras mulheres, Altair e Elina guardaram, mediaram e (re) inventaram 

uma memória para a cidade tornando-se “narradoras privilegiadas da história do grupo ao qual 

pertenceram com autoridade para falar” (BRITTO, 2011, p. 167) e/ou deixar indícios do 

passado. Enquanto Elina, na Rádio Treze de Maio, narrava e contava muitas tradições de 

Goiás na companhia dos jovens vilaboenses que lá trabalhavam, Altair cuidava de reaver 

esculturas sacras que trafegavam pelos sertões de Goiás em pacotes com a finalidade de serem 

comercializadas. Nice Monteiro em crônica sobre o nascimento do Museu da Boa Morte 

destacou o papel de Altair como a guardiã que agenciou o processo de criação do referido 

museu quando intermediou a compra de imagens sacras para a montagem da coleção 

museológica: 

 
Certo dia, um deles entrou pelo Hotel Municipal com um saco cheio de imagens antigas. Os 
olhos de Altair de Camargo Passos sofreram com a visão e sua sensibilidade gritou um 
S.O.S. que alcançasse. D. Cândido Penso. E alcançou. Ele, que viera da Itália, enviado por 
Deus para acordar nosso senso artístico muito adormecido. D. Penso ficou com as imagens 
comprando-as e começou um pequeno museu no Convento Dominicano. Com a ausência de 
D. Penso, as imagens foram transferidas para a Cúria, na Catedral, por D. Abel Ribeiro. 
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Regina Lacerda condoeu-se do abandono da Boa Morte e conseguiu sua recuperação, com 
autoridades, sob seu patrocínio. Assim a simpática Igreja, mais uma vez, sorriu em tintas 
novas. Elder Camargo Passos e Antolinda Bahia Borges já se iniciavam como sentinelas das 
Artes goianas e conseguiram, com o novo Bispo D. Thomaz Balduíno, a transferência do 
acervo artístico para a Igreja da Boa Morte. Firmava-se, em alicerces mais sólidos, o 
iniciante Museu que lá está impressionante em beleza com as imagens de Veiga Vale. 
(DAHER, 1990, p. 50, grifos nossos). 

 
No texto de Nice percebemos o importante papel de Altair Camargo no processo de 

compra das obras sacras. Ao adquirir a imaginária, Dom Cândido Penso pode executar o 

projeto de criação do museu de arte sacra na cidade de Goiás. É importante observar que a 

escritora tornou visível outras mulheres que também guardaram e ainda guardam a memória e 

a tradição vilaboense, (re) inventada na década de 1960. O destaque dado a Altair nos 

permitiu ver Regina Lacerda e Antolinda Borges, e que também foram identificadas como 

guardiãs das tradições em Goiás. 

Em tese de doutorado, a pesquisadora Mônica Martins (2008) esclareceu o importante 

papel de Regina Lacerda e Elder Camargo – filho de Altair – na escrita do folclore goiano e 

vilaboense. Já Antolinda foi lembrada por Izabela Tamaso (2007) como uma guardiã da 

memória por ter evitado que as representações culturais de Goiás sofressem “mudanças 

abruptas ou arbitrárias, [afastando] o risco de desintegrar referencias fundadoras e ameaçar a 

própria manutenção da identidade do grupo.” (GOMES, 1996, p. 7). Desta forma, tanto Elina 

quanto Altair enquadraram na categoria de “Guardiãs da memória/tradições”, pois 

guardaram/possuíram as ‘marcas’ do passado sobre o qual se “remeteram, tanto porque se 

[tornaram] pontos de convergência das histórias vividas por muitos outros grupos (vivos e 

mortos), quanto porque se tornaram em [colecionadoras e (re) inventoras] de objetos materiais 

que encerram memórias.” (GOMES, 1996, p. 7). Uma vez identificadas como guardiãs de 

memórias e tradições, Altair e Elina se aproximaram também de Goiandira Ayres do Couto e 

Cora Coralina, identificadas por muito tempo como as guardiãs da memória vilaboense, pelo 

fato de agenciarem o mercado de produção dos bens simbólicos em Goiás (Cf. GOMES, 

1996; BOURDIEU, 2011). Cora Coralina foi fabricada como grande escritora que guardou 

em sua literatura indícios da cultura goiana e Goiandira do Couto como a pintora das areias 

que guardou em grãos de lembranças a história silenciosa dos becos de Goiás.251 

                                                           
251 Tanto Cora Coralina quanto Goiandira inspiraram importantes trabalhos que discutiram de forma intensa sua 
posição como guardiãs de tradições e da memória goiana. Como nossa investigação envolve este debate 
verificamos os trabalhos de Andréa Ferreira Delgado A invenção de Cora Coralina na batalha das memórias. 
Tese (Doutorado em História). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2003; as investigações de Clóvis 
Carvalho Britto “Sou Paranaíba pra cá”: literatura e sociedade em Cora Coralina. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia). Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2006. / A economia simbólica dos acervos literários: 
itinerários de Cora Coralina, Hilda Hilst e Ana Cristina Cesar. Tese (Doutorado em Sociologia). Brasília: 
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Nos trabalhos envolvendo trajetórias de mulheres vilaboenses visualizamos entre os 

papéis de Cora Coralina e Goiandira do Couto o silêncio de muitas outras mulheres que 

guardaram as tradições e memórias de Goiás. Daí tomarmos de empréstimo o sentido criado 

por Pierre Bourdieu (2008) e Andrea Delgado (2003) para nos referir à fabricação de crenças 

que acabaram atribuindo maior brilho a algumas personagens em detrimento de outras. Por 

esta razão acreditamos ser importante o testemunho de Elder Camargo de Passos quando 

lembrou o papel das mulheres e dos velhos na guarda e preservação da memória vilaboense: 

 
Por ouvir dizer das pessoas mais velhas, ficamos sabendo da existência da Procissão do 
Fogaréu que havia desaparecido. Diziam que existia a Procissão do Fogaréu aqui em Goiás, 
que mulher não podia acompanhar... Então começamos a pesquisar mais sobre ela. 
Procuramos os mais velhos, porém não havia ninguém que a havia vivenciado. Diziam o que 
seus avós e pais contaram, porém não encontramos alguém que tivesse assistido a Procissão 
do Fogaréu. E no grupo, fui eu quem ficou responsável pela pesquisa sobre o Fogaréu. [...] 
Depois conversei com minha avó, que era muito religiosa, e ela contava para mim que se 
cantavam as ladainhas ou profecias e a Procissão entreva pela porta central das igrejas e saía 
pela lateral. Ela também me contou que a Procissão era realizada na Quinta Feira, no dia de 
Endoenças, e citou a figura do farricoco, que era um homem encapuzado e me explicou tudo 
do modo como lhe haviam contado (PASSOS, 2008, p. 197). 

 
Ao descrever o papel de sua avó Leonor de Barros (D. Siná) no projeto de 

reconstrução da memória cultural de Goiás, Elder enfatizou a importância dos velhos no 

processo de guarda, transmissão do legado cultural e das experiências para as novas gerações. 

Ele a aproximou das impressões de Maurice Halbwachs (1925) quando estudou no interior 

das sociedades tribais a importância atribuída aos velhos, pelo fato de serem agentes 

fundamentais no processo de preservação das experiências, tradições e da cultura do lugar que 

habitam. Sobre este aspecto Halbwachs (1925) explicou que: 

 
De uma forma resumida, o velho olha para o passado com maior intensidade que os jovens, 
mas não consegue segui-lo, pois não é capaz de evocar tantas lembranças do passado como 
quando era jovem. O mais importante é sua capacidade de manter imagens antigas, 
guardadas no inconsciente desde a infância e só depois da rememoração ele encontra forças 
para cruzá-las no limiar de sua consciência. Por ser mais bem compreendido, despertou-se 
por ele um novo interesse, principalmente por este momento de sua vida e que por muito 
tempo foi negligenciado. Os velhos foram inseridos na sociedade, e embora não sejam 
membros ativos dela, onde estão eles tem uma função atribuída. Em tribos primitivas, os 
mais velhos são guardiões das tradições, não só por terem recebido experiências mais cedo 
do que os outros, mas provavelmente por terem tempo livre para corrigir os detalhes ao 
longo de conversas mantidas com outras pessoas idosas e para transmitir ensinamentos aos 
jovens desde a mais tenra idade. Nossa sociedade também alimenta uma estima pelos velhos, 

                                                                                                                                                                                     

Universidade de Brasília, 2011. / Cora Coralina: raízes de aninha. Aparecida, SP: Idéias e Letras, 2009. / 
Pintando com areia a cidade de pedras: itinerários do processo criativo de Goiandira do Couto. In: Congresso 
Brasileiro de Sociologia, 2009, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Brasília: UNB, 2009; e Tais Helena Machado 
Ferreira “Faz uma casa com areia”: a cidade de Goiás e as areias coloridas na trajetória de Goiandira Ayres do 
Couto. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011. 
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e isto se dá pelo fato de terem vivido por mais tempo, por terem muita experiência e estarem 
cheios de memórias (1925, p. 81).  

 
Halbwachs apresentou em suas investigações o grande valor atribuído aos velhos pelas 

sociedades contemporâneas, aspecto este intensamente estudado por Ecléa Bosi (2003; 2004) 

na ocasião de suas incursões pelo cotidiano da sociedade industrial paulista. Os dois 

estudiosos compreenderam os velhos, como agentes fundamentais no processo de guarda e 

proteção das tradições em um dado espaço. Para eles, são os velhos os responsáveis pela 

transmissão das experiências. São eles que ajudam as crianças na construção de suas 

lembranças (Cf. BLOCH, 1925) ou guardam no limiar de sua consciência reminiscências 

importantes para historiadores interessados na (re) construção e (re) invenção do passado. 

Embora Halbwachs se refira aos velhos no masculino, suas contribuições se aplicam aos 

exemplos femininos identificados na cidade de Goiás, em razão das relações de gênero ai 

existentes ser regidas por regras particulares à trajetória histórica da cidade. Conforme 

mencionado em linhas anteriores, as mulheres goianas e vilaboenses tiveram que incorporar 

responsabilidades diversas na sociedade sertaneja e isto provocou o aparecimento não só de 

guardiões, mas de guardiãs das tradições, mulheres a exemplo da avó de Elder e de sua mãe – 

lembrada por Eloah – que se transformaram em guardiãs, pois foram no decorrer de suas 

trajetórias intensamente consultadas e questionadas quanto às representações e manifestações 

culturais Goiás. 
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Fig. 5 - Altair Camargo de Passos. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos. 

 
As memórias de Elder esclareceram o processo de idealização da OVAT e deixaram 

entre muitos silêncios os indícios de outras guardiãs de tradições apagadas da história cultural 

de Goiás. Nossa investigação tem tentado por meio de inquietações referentes à fabricação 

dessas tradições o esclarecimento das trajetórias de mulheres que durante a década de 1960 

ocuparam importantes papéis nesse cenário cultural de Goiás. Animados por esta 

possibilidade temos nos aventurado no decorrer do trabalho pelas trajetórias de Elina Maria e 

Altair Camargo. 

 

 

3.2.1 – Em meio aos programas de rádio nascem tradições: as guardiãs lembradas 

 

Em meados da década de 1960 a Cidade de Goiás respirava os ares de muitas 

mudanças em seu cotidiano. Somada à possibilidade de receber o direito de sediar a capital do 

Estado durante alguns dias do mês de julho (Cf. DAHER, 2000) – um presente efêmero do 

então governador Mauro Borges que se renovaria anualmente, apaziguando antigas sombras 

do ressentimento deixado pelo surto mudancista de 1930 (Cf. GOMIDE, 1999; 2005). Goiás 

se tornaria, ainda que de forma tímida, uma cidade museu que embora parecesse adormecida 
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no tempo, testemunhava o encontro do tradicional e do moderno em um cenário de becos e 

casarios seculares. Percebemos esta relação de negociação e concessão entre o “velho” e o 

“novo” nas memórias saudosistas de jovens que pelos rincões da “Cidade Morena” viveram e 

“cantaram suas noites goianas”: 

 
Era uma cidade diferente, e como tal teria que ser olhada. Talvez fosse necessário olhá-la 
com os olhos do coração, para desvendar a sua sensibilidade, seu espírito, como fizeram 
Joaquim Bonifácio, Manoel Félix de Amorim, Elina Maria, Cora Coralina, Joaquina de 
Castro e outros, nas letras. Goiandira do Couto, Octo Marques, Marli Mendanha, Di 
Magalhães, Monserrat, Paulo Bavani, D. Beltrão, João do Couto, e outros mais nas telas. Eu 
tentava passar despercebido, alheio aquela morosidade, e a todo àquele acervo histórico, mas 
não me continha, caminhava também devagar a observá-la, descobrindo a cada momento, em 
seu conjunto arquitetônico, coisas novas, nunca antes vistas por mim. Tentava vê-la com o 
coração, mas ela era infinitamente maior que eu. Sua magnitude me engolia, eram muitos os 
mistérios a serem desvendados, e eu ficava perdido em meio a todo aquele espetáculo 
envolvendo a história, a cultura e a tradição de minha nova cidade e sua gente.252 

 
Foi através dessas imagens que Goiás se descortinou aos olhos de Francisco Santana, 

jovem estudante recém chegado das Minas Gerais aos sertões vilaboenses. Francisco logo se 

avizinhou ao cotidiano “moroso” da cidade que em 1960 era embalado pela sonoridade do 

modernismo presente nas programações da Rádio Treze de Maio. Este mecanismo de 

radiodifusão além de ser um espaço de mediação da cultura local na cidade se tornou nos anos 

que se seguiram à década de 1960 até 1970 o centro irradiador de informações entre várias 

regiões limítrofes a Goiás, conforme explicou Dom Tomaz Balduíno em mensagem do dia 18 

de maio de 1974: 

 
A Rádio, na sua pouca potência, (250 watts) era bem ouvida na zona rural de nossa cidade e 
em vários municípios vizinhos. Era um dos poucos meios de comunicação para o interior, 
cuja população unanimemente vibrava com seus programas sertanejos, seus horários de 
mensagem e notícias de utilidade familiar e pública, seus momentos de reflexão religiosa, 
suas promoções cívicas e culturais.253 

 
Sob a direção de Elina Maria da Silva, a Rádio Treze de Maio incorporou 

características múltiplas. Suas programações contemplavam temas diversos e os programas 

dos jovens radialistas que lá trabalhavam estavam sob minuciosa supervisão da diretora, que 

“olhava, via, ficava sempre com o radinho [...] ficava por ali assim [e] não era de chamar a 

atenção, mas [sempre aconselhando]: – Olha seja objetiva, nada de muito meloso nem nada 

[...] tenha mais objetivo, fala pouco, mais música porque ninguém gosta de blá blá blá”254. 

                                                           
252 Fragmento de Mercado Municipal, uma das crônicas escritas por Francisco Santana antes de seu falecimento. 
253 Fragmento de Mensagem do bispo Dom Tomás Balduíno sobre a Rádio 13 de Maio em 18 de Maio de 1974. 
Arquivo da Diocese de Goiás/ IPEHBC. 
254 Entrevista realizada com Osmerinda Martins de Castro em 29 de dezembro de 2013. 
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Conforme lembrou Osmerinda Martins, a função dos jovens radialistas orientados por 

Elina Maria era a de animar o cotidiano da cidade. Desta forma, os programas reuniam um 

misto de músicas sertanejas e o rock comum à juventude do período. Em suas memórias, 

percebemos que pela manhã era costume acordar ao som de “Crepúsculo Caboclo” e 

“Amanhecer na Roça” – programas conduzidos por Francisco Santana – e na seqüência do dia 

a população vilaboense era entretida com “Balada para a Juventude” – apresentado por 

Osmerinda – e uma crônica diária lida por Elina Maria. Consoante às suas lembranças, a 

crônica feita sempre ao meio dia, trazia temáticas relacionadas à história de Goiás, suas 

tradições e manifestações culturais, aspecto que corroborou as palavras de Francisco Santana 

quando lembrou Elina Maria entre outros nomes responsáveis por agenciar a guarda da cidade 

histórica e de suas tradições. Osmerinda também indiciou o fundamental papel de Elina na 

liderança do mecanismo de radiodifusão e neste momento destacou a existência de outro meio 

de informação – o jornal Embalo – criado pelo grupo de jovens coordenado por Elina em 

1968: 

 
O nome do programa era Amanhecer. Amanhecer com música né que era as oito da manhã e 
esse depois eu passei a fazer [...] ao meio dia ela tinha uma crônica, assim que terminava a 
crônica da Elina eu começava meu programa Balada para a juventude e o das oito eu só fazia 
nas férias porque eu estudava de manhã. Era a primeira [...] a nossa programação até pouco 
tempo eu ainda tinha todo o programa. Francisco fazia o Crepúsculo Caboclo, fazia 
Amanhecer na Roça depois vinha esse. Depois das oito um programa só para a juventude ia 
até as dez mais ou menos, depois a Elina entrava com [...] geralmente uma crônica, com 
algum comentário, alguma coisa da cidade, fazia as novidades, nós chamávamos de 
novidades, há alguma novidade na cidade, então entrava e naquela época também tinha o 
jornal que era o Embalo que todo mundo escrevia, então a gente né [...]. Eu não sei que ano 
agora me falhou a memória, mas também tinha o jornal e as crônicas que todo mundo sabia, 
então as dez horas tinha as crônicas ou eu lia, nas férias eu lia ou o Francisco Santana. 
Depois eu fazia esse Balada para a Juventude e depois música ao vivo ai era essa Balada para 
a Juventude, ai depois vinha um programa que ligava e pedia a música não me lembro o 
nome mais depois entrava o Delano e quatro horas eu entrava com outro programa 
também.255 

 
A presença de Elina e sua influência nos programas permitiram com que o lugar se 

transformasse em um espaço de negociação e agenciamento da informação. No cotidiano da 

rádio, a cultura e as tradições da cidade se cruzavam com os debates modernizadores, 

interessados por fazer de Goiás uma cidade com olhos no futuro, mas raízes fincadas em seu 

passado histórico (Cf. PASSOS, 2008). Como no início da década de 1960, a rádio era o 

único meio de difusão de informações na região, seus programas incorporavam características 

regionais ditadas pelo ritmo sertanejo, as preferências musicais juvenis e a valorização da 

                                                           
255 Entrevista realizada com Osmerinda Martins de Castro em 29 de dezembro de 2013. 
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identidade vilaboense/goiana diretamente relacionada ao legado cultural e às tradições da 

região. Como a direção da instituição permitia a atuação de jovens vilaboenses em seus 

programas, os debates no campo da cultura local se tornaram costumeiros e isto resultou no 

nascimento da Organização Vilaboense de Artes e Tradições. 

 

 
Fig. 6 – Elina Maria da Silva. Arquivo de Elder Camargo de Passos. 

 

Embalados pelas personalidades da cidade homenageadas no programa “Goiás 

Reverencia”, pelas músicas típicas do período, interpretadas nas vozes de Roberto Carlos, 

Vanderléia e Erasmo Carlos, jovens a exemplo de Eudes Pacheco, Elder Camargo, Hecival de 

Castro e muitos outros, discutiam – sempre acompanhados por Elina – questões da terra 

trazidas para os programas da rádio. Eles destacavam nesse espaço – que também era um 

espaço para debates culturais – a necessidade de valorização das tradições e da história 

cultural da cidade. 

Quando questionado sobre a gênese da OVAT, Eudes Pacheco disse que sua origem 

pode ser também associada aos programas da Rádio Treze de Maio. Os programas exigiram 

incursões pela pesquisa do passado vilaboense, na expectativa de encontrar experiências que 

pudessem ser apresentadas à população da cidade reforçando desta forma os sentimentos de 

pertencimento à história local. Conforme lembrado por Elder Camargo, Hecival de Castro e 
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Eudes Pacheco, estas pesquisas, discussões e reflexões fizeram com que se inventasse uma 

instituição cultural encarregada da (re) invenção da história de Goiás. De acordo com suas 

impressões, caberia à OVAT representar esta história pelo caminho das tradições – (re) 

inventadas – e difundir uma imagem da cidade que lhe permitisse ocupar a condição de 

“berço da cultura goiana”, conforme explicou texto do catálogo comemorativo dos quarenta 

anos de nascimento da OVAT:  

 
Um dos fatores que contribuiu para que a história e cultura da Cidade de Goiás 
extrapolassem as cercas vivas da Cidade de Goiás extrapolassem as cercas vivas de suas 
serranias chegando a ser reconhecida pela UNESCO como patrimônio mundial é a forma 
com que, em sua trajetória, conseguiu aliar a preservação do acervo arquitetônico a um 
excepcional patrimônio imaterial. Não por acaso Goiás ostenta o título de berço da cultura 
goiana e, se não bastasse, é o berço da cultura de toda a região que forma o coração do 
Brasil. Aqui tradições e indivíduos encontram terreno fértil para a figuração nos autos do 
passado em múltiplas vertentes que tecem nossa diversidade e singularidade: literatura, 
história, música, artes plásticas, educação, arte popular e áreas diversas. A OVAT se orgulha 
de ser uma das responsáveis por manter essas tradições pulsando no cotidiano vilaboense e 
uma das entidades precursoras na preservação do patrimônio imaterial brasileiro (OVAT, 
2005, p. 3). 

 
O fragmento retomou as expectativas de Eudes Pacheco quando mencionou ser por 

meio de crenças produzidas, a exemplo das manifestações artísticas do passionário vilaboense 

– Procissão do Fogaréu e o Descendimento da Cruz na Sexta Feira da Paixão e cujo texto 

interpretado no instante da representação é de autoria de Elina Maria da Silva – que Goiás 

alcançaria certa visibilidade no cenário cultural brasileiro. Seu testemunho nos ajudou a 

esclarecer questões ainda nebulosas sobre o nascimento da instituição, uma vez que pudemos 

identificar Elina Maria como uma das agentes que intermediaram a fabricação da instituição e 

a invenção da cidade como berço da cultura do Estado: 

 
Ela veio do município de Ceres [para trabalhar] como diretora da rádio 13 de Maio, de 
propriedade da diocese de Goiás. Nesta gestão dela na rádio, eu me aproximei por que nós 
tínhamos um programa no espaço que a diocese abria para nós, para nós falarmos da Semana 
Santa, tradições, da cultura de Goiás e etc. E isso éramos eu, Elder que é um dos que foi 
preso na época, Humberto que também foi preso. Nesse período, eu fui convidado para ter 
um programa na rádio, por aí que começou a minha convivência com a Elina. Porque ela era 
a diretora da rádio. Nós passamos a andar juntos e trocarmos idéias. Ela era uma poetisa 
além do seu tempo, escrevia de forma correta, de métrica e rimas256 (Grifos nossos). 

 
Eudes Pacheco esclareceu que a rádio foi um dos lugares que propiciaram o 

nascimento da OVAT e os programas, os seus grandes motivadores. Quando indagado sobre a 

posição de Elina Maria nestes debates, ele destacou ter sido “o elemento motivador da OVAT 

                                                           
256 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em outubro de 2009. 
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a Elina Maria. Ela tinha um senso de organização das coisas. A Rádio Treze de Maio tomou 

essa importância, graças ao direcionamento que a Elina dava. Ela buscava a juventude para 

participar.257 Eudes Pacheco através de seu testemunho confirmou as desconfianças de que 

Elina Maria havia sido apagada deste cenário cultural, em parte por ter projetado ela própria 

este esquecimento e silêncio e em outro porque seus silêncios e seus mistérios foram 

incorporados pela memória coletiva o que a apagou quase que por completo da história 

contemporânea da cidade de Goiás. Caso seu nome não figurasse no jornal Cinco de Março, 

por ocasião da prisão e também no catálogo comemorativo da OVAT em 2005, não 

saberíamos de sua existência e suas expectativas para se manter em silêncio teriam sido 

atendidas. Para felicidade da pesquisa, pudemos acessar sua trajetória pelos acidentes de seus 

projetos e nestes dois fragmentos do passado pudemos detectar rastros e indícios de sua 

presença. 

Nas palavras de Eudes e nos vários indícios capturados no decorrer da pesquisa 

pudemos compreender ter sido Elina Maria uma das intermediadoras no processo de fundação 

da Organização Vilaboense de Artes e Tradições. O fato de ser uma mulher muito bem 

relacionada e politizada lhe permitiu condições para circular por vários espaços adquirindo no 

decorrer deste trajeto a confiança dos moradores da cidade, a amizade de muitos e a distinção 

como liderança emparelhando-se à Altair Camargo pelo fato de “adotar” os filhos de Goiás, 

mantê-los sob sua tutela e auxiliar de uma forma efetiva na fabricação de crenças em Goiás 

tornando-se uma “produtora de bens simbólicos” (BOURDIEU, 2011, p. 100), atividade 

materializada na invenção da criação da OVAT e em sua atividade literária tornada visível no 

texto representado no “Descendimento da Cruz” e na peça intitulada “Goiás que a História 

guardou”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
257 Entrevista realizada com Eudes Pacheco de Santana em outubro de 2009. 
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3.3 – Refúgios de modernas tradições: Goiás e a produção de crenças na década de 1960 

 

Vila Boa de Goiás: capital artística do Brasil Central. 
Em sua maior parte as famílias de Vila Boa são tão tradicionais quanto a 

própria cidade. São descendentes dos primeiros bandeirantes. Daí a 
formação rígida e o amor às tradições. Seus habitantes, quase todos, 

passaram pelos bancos do Liceu de Goiás, o segundo estabelecimento de 
ensino do Brasil, fundado em 23 de fevereiro de 1846, menos de nove anos 

após o Pedro II, do Rio de Janeiro. 
O forasteiro que chega a Goiás se impressiona, de saída, com a 

hospitalidade que não é apenas proverbial, mas se evidencia pelas casas 
permanentemente abertas. É tradicional em Vila Boa uma pedra 

arredondada que se encontra em todas as casas, segurando a porta de 
entrada para não se fechar. O forasteiro será convidado a comer o prato da 
terra, o arroz de pequi, e recomendado a não morder a fruta, pois o caroço 

deixará, nas gengivas inexperientes, milhares de minúsculos espinhos. 
Conforme a estação do ano, as mesmas se cobrirão de frutas para a 

sobremesa, como a uva. Ali as parreiras férteis produzem duas vezes ao ano. 
À noite, será levado ao Goiás Clube, o único talvez no gênero: ao seu corpo 
de sócios só podem pertencer mulheres, e são elas também que o dirigem. O 

homem só entra no Goiás Clube como convidado. Ou tomará parte numa 
reunião em casa de amigos, em torno de violões, violinos e outros 

instrumentos, para uma serenata que avançará madrugada adentro. Porque 
as noites goianas, conforme canção popular, “são noites de trovas, de beijos 

e juras”. Poetas, pintores e músicos, vilaboenses de arte espontânea, 
relembrarão, cada qual com sua musa, as histórias e glórias da Vila Boa.  

(José Belém, O Cruzeiro, 1964) 
 

Em abril de 1964, a Revista O Cruzeiro publicou coletânea especial de textos e fotos 

sobre a cidade de Goiás. Nesta matéria, o editorial da revista identificou-a intencionalmente 

como “capital artística do Brasil Central”. Esta coletânea nos chamou a atenção em razão de 

acompanhar os debates culturais feitos por moradores da cidade e que resultaram na 

fabricação da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT) em 1965, na (re) 

invenção/modernização (HOBSBAWN e RANGER, 2012; FARIAS, 2008) de tradições e na 

produção [e reafirmação] da crença de Goiás como “Berço da cultura goiana”. Estas 

expressões se aproximaram muito ao que propôs Andréa Ferreira Delgado (2005) quando 

estudou a “invenção da cidade” ou o trabalho de “produção, gestão e imposição de 

determinada memória coletiva que [fabricou e construiu a crença de] Goiás como testemunha 

da história e guardiã do patrimônio nacional, [o que justificaria] o título de ‘Patrimônio da 

Humanidade’” (DELGADO, 2005, p. 114) e de berço da cultura do Estado e do Brasil 

Central. 

Para defender o título da matéria, José Belém conduziu seu texto pelos caminhos 

tortuosos da cidade, alinhavando sua narrativa aos “tempos míticos e à gênese inventada de 



181 

 

Goiás” (Cf. PINHEIRO, 2010). Sua atividade escrituraria combinou fabricações históricas / 

mitológicas presentes na memória coletiva da cidade (Cf. TAMASO, 2007; 2012), costumes, 

tradições, o cenário arquitetônico e o cotidiano representado nas fotografias de Rubens 

Américo – a vida estudantil no Colégio Estadual de Goiás (antigo Lyceu de Goyaz); a música; 

a vida simples de lenheiros e vendedores de vasilhas de barro e a pintura. Esta mistura de 

textos – palavras e fotos – produziu uma narrativa que semeou a crença da cidade 

monumento, lugar de memórias – lembrada por Francisco Santana em suas crônicas – e 

redescoberta no governo de Mauro Borges em função de sancionar o Decreto-Lei nº 3635 de 

10 de outubro de 1961, que instituía a transferência simbólica da capital, de Goiânia para 

Goiás no período de seu aniversário (Cf. GOMIDE, 2007). 

A aura simbólica em torno da prática política de Mauro Borges posicionou-o como 

agente cultural inserido em um sistema de produções simbólicas (Cf. BOURDIEU, 2011) já 

em amplo debate na cidade de Goiás nesta época, conforme lembrou Hecival Alves de Castro: 

 
Esse primeiro momento foi de reflexão, de volta ao passado, busca das tradições, isso foi uns 
dois anos. A partir de 1964 ocorreu uma mudança importante que abalou um pouco essa 
visão devido a uma dissociação: muitos voltaram para Goiânia e não regressaram mais a 
Goiás. Mas o período ditatorial aqui em Goiás promoveu um paradoxo, porque ele contribuiu 
para que as nossas energias se voltassem para o passado da cidade. Se não possuímos 
condições para atuar politicamente, as energias foram canalizadas para o resgate das nossas 
tradições. Pode ser algo inconsciente, mas se hoje procuram reforçar as culturas locais como 
reação a esta globalização que não é somente econômica, é principalmente cultural, naquela 
época nós já buscávamos isso, sem ter essa consciência. Para nós era uma válvula de escape: 
fechada a participação política, todas as nossas energias se voltaram para o restauro das 
nossas tradições. Já sem outras preocupações, voltamos exclusivamente para a Semana Santa 
(CASTRO, 2008, p. 211-212). 

 
 Em meados de 1960, Hecival de Castro vivia em Goiânia onde cursava direito na 

Universidade Federal de Goiás e nesta ocasião combinava o cotidiano acadêmico ao 

movimento estudantil bastante intenso na época. Ele e muitos vilaboenses viviam em Goiânia, 

no entanto destacou que o fato de viverem em outro lugar não provocou o (des) enraizamento 

territorial e cultural de Goiás, uma vez que sempre regressavam à cidade. Esse “retorno era 

uma espécie de interregno, um repouso, um descanso” (CASTRO, 2008, p. 209) que 

proporcionava sociabilidades seguidas de encontros – com Elina Maria na Rádio Treze de 

Maio, com Goiandira do Couto em sua casa, com amigos no Goiás Clube em companhia de 

namoradas, mães e irmãs, ou nas serestas e serenatas mencionadas por José Belém – nos quais 

“o assunto era Goiás: suas tradições... Recordar o que já havíamos perdido” (2008, p. 209). 

Quando destacou as reflexões no campo das tradições, a sensação de perda e a 

possibilidade de restaurar aquilo que acreditavam ter perdido, Hecival se avizinhou às 
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expectativas inauguradas por muitos moradores da cidade após as decisões do governo Mauro 

Borges – prestigiar a cidade por meio do Decreto-Lei – pois estas viriam para recompensar os 

ressentimentos alimentados contra seu pai, Pedro Ludovico Teixeira – (Cf. GOMIDE, 2007) 

amainando a retórica da perda (Cf. TAMASO, 2007). Desta forma, verificamos que transferir 

a capital anualmente produziu na cidade a expectativa de transformá-la em centro irradiador 

de cultura, fabricando desta forma a crença (Cf. BOURDIEU, 2008) da cidade – berço das 

tradições / representações culturais no Coração do Brasil. Possibilidade que corroborou as 

referências feitas à categoria “berço de tradições” no catálogo comemorativo dos quarenta 

anos da OVAT. 

As relações românticas da geração de Hecival mantidas com a “cidade – mãe” e a 

“busca pelo tempo perdido” corroboraram as hipóteses de Izabela Tamaso (2012) no texto 

denominado: Etnografando os sentidos do lugar: pintando, declamando e cantando a cidade 

de Goiás. A antropóloga demonstrou as sensibilidades que existem entre o vilaboense, o 

espaço que o cerca e suas tradições. Sua investigação nos permitiu aproximá-la ao texto da 

Revista O Cruzeiro, onde o repórter recorreu à paralela permanência do passado no cotidiano 

do vilaboense para daí reforçar e (re) criar a cidade como centro irradiador não de política, 

mas de culturas, tradições e identidades, corroborando desta forma as impressões de Tamaso 

(2012) quando externou as relações havidas entre o morador, sua cidade e os sentidos / 

subjetividades, enquanto produtores de lugares: 

 
A reprodução desta relação do vilaboense com aquela paisagem cultural é de suma 
importância não apenas para a preservação do lugar – constituído por morros, rios, largos, 
ruas, becos, pontes, igrejas, casario e manifestações religiosas e culturais – mas, 
principalmente, para a preservação do ethos vilaboense; caracterizado, dentre outras coisas, 
pelo apurado senso estético, por seu caráter festivo, pelo valor atribuído às relações de 
amizade e vizinhança (ao mesmo tempo cerimoniosas e íntimas), pela dedicação às 
celebrações religiosas. A preservação deve ser entendida como um processo cultural 
subjetivo e coletivo, que compreende, em parte, a reprodução do sistema social (TAMASO, 
2012, p. 225). 

 
Izabela Tamaso (2012) conduziu sua narrativa na intenção de esclarecer as 

representações da cidade – patrimônio, apropriada no momento em que os agentes culturais se 

identificavam com o espaço, convertendo-o em um lugar de afetividades. O horizonte de 

expectativas que a antropóloga descortinou – no artigo e na tese – em muito nos animou, pelo 

fato de sugerir métodos e técnicas para compreendermos as relações de sensibilidades 

mantidas entre os agentes culturais – os vilaboenses: Elina Maria e Altair Camargo – e os 

lugares que compõem o espaço geográfico da cidade. 
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O apego às tradições, as memórias desses legados e a relação das manifestações 

populares com o patrimônio arquitetônico da cidade foram os desencadeadores dos debates 

culturais na década de 1960, em razão de indiciarem ser a cidade, suas representações 

culturais e tradições inventadas / (re) inventadas, palimpsestos ou imagens superpostas em 

vários tempos (Cf. PESAVENTO, 2005), que se desdobraram em muitas fabricações, 

permanências, invenções e modernizações, conforme explicou Certeau: 

 
Sob a escritura fabricadora e universal da tecnologia subsistem lugares opacos e teimosos. 
As revoluções históricas, as mutações econômicas, os caldeamentos demográficos ai se 
estratificaram e aí permanecem, ocultos nos costumes, nos ritos e práticas espaciais. Os 
discursos legíveis que antigamente os articulavam desapareceram, ou deixaram na linguagem 
apenas alguns fragmentos. Esse lugar, na superfície, parece uma colagem. De fato, é uma 
ubiqüidade na espessura. Um empilhamento de camadas heterogêneas [que podem ser (re) 
apropriadas e (re) inventadas no decorrer do tempo] (CERTEAU, 2009, p. 279). 

 
Como sugeriu Certeau, acerca das relações entre as várias temporalidades mediadas 

por aspectos tradicionais e/ou modernos, ainda que os jovens vilaboenses acompanhados por 

Elina Maria, Goiandira do Couto e os/as guardiões/ãs consultados/as – Leonor e Altair – no 

decorrer do projeto de memória, mantivessem um contato intenso com os debates modernos – 

pelo fato de morarem em Goiânia e por se envolverem em movimentos sociais – suas 

trajetórias ainda eram fortemente influenciadas pelos costumes e tradições vilaboenses. 

Tradições que, conforme já mencionado, eram intensamente lembradas e debatidas nos 

programas da Rádio Treze de Maio. Estes relacionamentos são corroborados por Eudes 

Pacheco quando relatou ser Elina Maria e a rádio os responsáveis pela construção da 

consciência política e cultural dos jovens vilaboenses. Hecival de Castro também confirmou 

essa hipótese quando disse ter sido a Rádio Treze de Maio o mecanismo que difundiu a 

notícia da primeira Procissão do Fogaréu, (re) inventada pela OVAT e representada em 1966 

(Cf. BRITTO, 2008). 

Desta forma, verificamos que as memórias e as recordações (re) vividas pelas 

pesquisas realizadas em 1965 eram práticas mediadas “entre tradição e modernidade, [uma 

vez que postulamos não poderem entrar em confronto, já que] estavam relacionadas uma à 

outra, assim como o passado está relacionado ao presente” (FABIAN, 2010, p. 25). Por esta 

razão, recorremos à idéia de negociação / mediação existente nos relacionamentos entre o 

moderno e o tradicional para entender, por exemplo, o Fogaréu contemporâneo como uma 

“memória da memória” (Cf. FABIAN, 2010) do Fogaréu descortinado pelas narrativas da avó 

de Elder, método de leitura estendido para outras manifestações culturais executadas pela 

Organização Vilaboense de Artes e Tradições e que mantiveram vivos no presente, costumes 
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(re) inventados do passado, projetando a Goiás guardada no esquecimento e produzindo a 

crença de uma Goiás capaz de negociar seu cotidiano “tradicional” aos rumos da propalada 

“modernidade”. 

Neste campo de relacionamentos entre tradições e modernidades, verificamos 

aparecer, de forma intensa, apenas o nome de Goiandira do Couto como a guardiã da memória 

/ tradições em Goiás e a responsável por mediar / negociar os resultados das pesquisas 

produzidas pelo grupo elegido como fundador da Organização Vilaboense de Artes e 

Tradições. Embora esta lembrança tenha se construído de forma coletiva na cidade, o catálogo 

da OVAT denunciou a existência de muitos outros agentes culturais, que também precisam 

ser compreendidos como guardiões de tradições:  

 
A Organização Vilaboense de Artes e Tradições – OVAT é uma entidade cultural que há 40 
anos estuda, promove e preserva as principais manifestações culturais da Cidade de Goiás. 
Criada em 1965 por um grupo de intelectuais e artistas vilaboenses a organização visa 
pesquisar, valorizar e preservar o patrimônio cultural e artístico, as tradições e a história da 
Cidade de Goiás. Foram seus sócios fundadores: Antônio Carlos Bastos Costa Campos; 
Elina Maria da Silva; Elder Camargo de Passos; Erlande da Costa Campos; Eudes Pacheco 
Santana; Goiandira Ayres do Couto; Humberto do Nascimento Andrade; Hecival Alves de 
Castro; Joiza Pereira de Oliveira; Joice Pereira de Oliveira; Neuza Maria Velasco. O trabalho 
foi iniciado com tarefas divididas entre seus integrantes visando levantar a história, a vida 
cultural e artística, as tradições, o folclore e o artesanato locais. Aspectos caracterizados pela 
diversidade e importância na formação cultural de Vila Boa e do Estado de Goiás (OVAT, 
2005, p. 8). 

 
O fragmento transcrito nos alertou quanto à problemática caracterização de Goiandira 

do Couto como a única guardiã da memória vilaboense, pelo fato de haverem outras pessoas 

que também foram fundadoras da OVAT. Este aspecto mediado por silêncios, seleções e 

batalhas no campo de produção da memória coletiva está presente, por exemplo, nas 

memórias de Hecival de Castro quando se lembrou das “reuniões realizadas sempre na casa 

de Goiandira” (2008, p. 212) silenciando neste cenário cultural a presença de Elina Maria, 

autora do espetáculo denominado “Descendimento da Cruz”, executado na Sexta Feira da 

Paixão e da peça “Goiás que a História Guardou”, compreendida como uma mercadoria 

simbólica fabricada para reforçar a crença da cidade – centro da cultura na região do Brasil 

Central. 

Verificamos não haver um único agente, mas onze agentes culturais, responsáveis pela 

fabricação da referida instituição. Vimos também que sua fundação não se alicerçou apenas 

em mulheres, mas se caracterizou por relações entre os gêneros. Tanto mulheres quanto 

homens trabalharam juntos neste projeto de fabricação de uma economia simbólica a partir da 
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conversão da cultura e tradição vilaboense em capital simbólico, (re) pensado e (re) inventado 

na expectativa de sustentar o mercado e manter uma economia de bens simbólicos na cidade. 

Embora as relações de gênero sejam um caminho instigante nesse processo de 

fabricação das crenças em Goiás, nossas expectativas se limitaram, por hora, em lançar 

holofotes aos silêncios da história da cidade em 1960. Ações que perseguiram os exemplos de 

Altair Camargo, entendida como guardiã de memórias / tradições, e de Elina Maria, também 

compreendida como guardiã que combinou a atividade de guarda à de negociação e 

conciliação do moderno e do tradicional inserindo-se, como mediadora, em um sistema de 

produção de bens simbólicos em 1965.  

 

 

3.3.1 – Narração da descida da cruz: a espetacularização de elementos litúrgicos 

 

Ainda que Elina Maria tenha alcançado os rincões da cidade de Goiás somente no 

início de 1960, suas relações de afetividade mantidas com a cidade lhes permitiram fazer 

desse espaço um lugar de memórias, uma vez que viveu ai parte de sua trajetória e pode se 

enveredar por sua história cruzando “tempo e espaço [que se conjuraram] nesse lugar” 

(TAMASO, 2012, p. 232). Tais vivências permitiram-lhe traçar (re) significações 

“promovidas pelo trabalho da memória” (Cf. DELGADO, 2003) histórica, (re) vivida e (re) 

inventada no momento em que se fabricou a OVAT. Um exemplo dessa aproximação foi o 

levantamento memorialístico que possivelmente lhe permitiu conhecer suas representações 

culturais. Em lembranças sobre este processo Elder disse que: 

 
Começamos a estudar a Semana Santa, para ver o que havia anteriormente. Decidimos então 
reunir um grupo de pessoas que estavam interessadas nisso e esse grupo teve o objetivo de 
estudar a nossa principal festa que é a Semana Santa. Criamos a OVAT, em 1965. As 
reuniões eram realizadas na casa de Goiandira, começamos a pesquisar, cada pessoa ficou 
responsável por estudar uma celebração: um ficou responsável por estudar os Motetos, 
autoria, datas, quando eram cantados; outro por pesquisar nos livros e documentos as 
referências sobre a Semana Santa no século XIX, nos livros de Pohl, Saint-Hilaire...  Mas foi 
encontrada muito pouca coisa (PASSOS, 2008, p. 196-197). 

 
Suas palavras indiciaram a forma como Elina se apropriou dos saberes e fazeres locais 

– a pesquisa. Fossem em programas da rádio ou nas reuniões realizadas corriqueiramente na 

casa de Goiandira do Couto, os debates oriundos de saudades resultantes de “ausências e 

mortes, bem como de esperanças de presença e ressurreição” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2006, p. 117) proporcionaram à Elina um forte envolvimento de suas sensibilidades ao espaço 
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cotidiano da cidade. Ela se tornou uma “vilaboense” e este processo de auto-identificação lhe 

permitiu converter-se em agente cultural, capaz de intermediar a fabricação de bens 

simbólicos para a cidade. Esses bens simbólicos que nos referimos são os espetáculos do 

“Descendimento da Cruz” e a peça “Goiás que História Guardou” escritas por Elina e 

representadas ao longo das décadas de 1960 até a contemporaneidade. 

Em razão de terem abordagens dissonantes, as representações teatrais merecem 

análises particularizadas. Por esta feita nos desdobraremos em estudos específicos sobre cada 

uma delas, na intenção de oferecer maiores indícios para decifrarmos em seu interior a 

presença de Elina Maria e suas expectativas, no momento em que as escreveu. Para o trabalho 

de reflexão utilizamos fontes escritas, visuais e audiovisuais uma vez que ambas foram 

amplamente documentadas, pois contribuíram para o projeto de fabricação da crença (Cf. 

BOURDIEU, 2008) de Goiás como berço de tradições. 

A descida da cruz materializada em texto produzido por Elina Maria da Silva é 

executada sempre às Sextas Feiras da Paixão e em seus quase cinqüenta anos de existência 

ocupou lugares diversos até transformar-se em espetáculo de rua. Inicialmente executada na 

Catedral (1967 a 1973), veio posteriormente para a quadra do Colégio Estadual Professor 

Alcide Jubé (1974 a 1985) e daí – uma vez que o espaço já não comportava a quantidade de 

espectadores – para o Largo do Chafariz de Cauda (1986 a 2013), no centro da cidade de 

Goiás. 

O espetáculo integra o passionário vilaboense moderno e representa em sua execução 

alguns episódios do “Caminho da Cruz”. Por esta razão se fez necessária a realização de uma 

rápida descrição a fim de facilitar a compreensão, aproximando-o das outras celebrações da 

Semana Santa e que seqüenciam o Fogaréu, executado na madrugada de Quarta para Quinta-

Feira Santa.  

 

 

3.3.1.1 - O espaço cênico e a escrita de Elina 

 

Depois de confirmada a prisão de Cristo na Procissão do Fogaréu, a cidade de Goiás 

alcança a Sexta-Feira que acorda envolta pelo sentimento de perda, resultante da traição de 

Judas no Monte das Oliveiras [Pátio frontal da Igreja São Francisco de Paula] (Cf. BRITTO, 

2008). As paixões e dores do dia são confirmadas pelos Cantos do Perdão masculino e 

feminino responsáveis por transformar as igrejas D’ Abadia e São Francisco em “câmaras 



187 

 

ardentes” envoltas por uma aura fúnebre reforçada pelas vozes embargadas de devotos 

sequiosos pelo perdão de seus pecados (Cf. BRITTO; SIQUEIRA; PRADO, 2014). 

A Sexta Feira da Paixão é conduzida pela dor e pelo silêncio, típico de um funeral, 

mas quando chegam as trevas e o espetáculo avança os portais das igrejas coloniais tomando a 

praça pública e convidando o público a se avizinhar à Via Crucis de Cristo, verificamos uma 

(re) significação de esperanças, em razão dos espectadores acreditarem já ter sido cumprido 

um novo ciclo – a profecia. A esta altura o Chafariz de Cauda se transfigurou no “Gólgota” 

(Cf. ROSA, 2014) representado por “armações efêmeras” compostas por longo tecido que 

cobre toda a extensão posterior do monumento, duas cruzes vazias e ao centro a representação 

articulada de Cristo crucificado. Às vinte horas quando o Largo do Chafariz já se encontra 

inundado de espectadores, o espetáculo se inicia. 

Guardas romanos invadem o cenário e ao fundo ouve-se a música “Êxodus” seguida 

pelo coral que canta em solo “O vinde Adoremus” daí então é iniciada a narração. Entre 

músicas, gestos e os diálogos curiosos de espectadores, ouve-se uma voz que diz: 

 
Depois de terem crucificado Jesus, tomaram os soldados suas vestes e as dividiram em 
quatro partes: uma para cada soldado. Quanto à túnica, que era uma túnica sem costuras, 
uma só peça, tecida de alto a baixo, disseram uns aos outros: – Não a rasguem; mas tiremos a 
sorte para ver a quem caberá. Cumpria-se, assim, a profecia: ‘Repartiram entre si as minhas 
roupas, sortearam a minha túnica’.258  

 
Despojado de suas vestes e pregado na cruz, Jesus representado duplamente – na 

imagem inanimada / articulada e na voz que narra a história – compreendeu que “chegara a 

hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, deu-

lhes extremas provas de amor”259. A narração faz uma pausa momentânea para que três das 

Sete Palavras sejam executadas em coro, caracterizando o espetáculo paralitúrgico pela dor de 

muitos fiéis que o assistem (Cf. SOUZA, 2007). Ouve-se então: “Pai perdoai-lhes – perdoai-

lhes – por que não sabem o que fazem. Em verdade digo – hoje – estarás comigo no paraíso. 

Mulher – eis o filho teu – discípulo – eis a tua mãe – eis a tua – tua mãe.”260 O coro silencia-

se e ao fundo a voz que narra faz nova intervenção dizendo: “Suas últimas palavras ressoam 

ainda pelas contradas do universo, o seu supremo testamento ecoa ainda no coração da 

                                                           
258 Narração da Descida da Cruz. Autoria de Elina Maria da Silva. Acervo de Elder Camargo de Passos. 
259 Ibid. 
260 Texto de “As Sete Palavras”. Manuscrito reproduzido em três de março de 1929, na Cidade de Goiás por João 
da Costa Oliveira. (Acervo da OVAT). Cf. SOUZA, Ana Guiomar Rêgo. Da estética operística à música pastoral 
– litúrgica: dilemas entre o altar e o coro. In: BRITTO, Clovis Carvalho; SIQUEIRA, Guilherme Antônio de; 
PRADO, Paulo Brito do (Orgs.). Por uma história da saudade: Itinerários do Canto do Perdão na Cidade de 
Goiás (Século XIX e XX). No prelo. 
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humanidade”261. O narrador se cala e seu silêncio é seguido pela 4ª; 5ª e 6ª palavras: “Meu 

Deus – meu – porque me abandonastes – porque me abandonaste. Tenho sede – tenho sede – 

sede – tenho sede – sede. Consumado está – consumado está – consumado está.”262  

 

 
Fig. 07 - Descimento da Cruz na Igreja Catedral. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos. 

 

Entre silêncios escutamos novamente a voz que diz: “Desde ao meio dia até às três da 

tarde, houve trevas sobre toda a terra e lá pelas três da tarde clamou Jesus em alta voz: – Eloí, 

Eloí, lama sabactani? Isto é, “Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes? E enclinando a 

cabeça entregou o espírito”. Este momento é tomado pela dor da perda, pois representada a 

décima segunda estação da Paixão, não existe mais dúvidas da presença da morte. Jesus havia 

ascendido aos céus e caberia ao coro de vozes ali presente representar em uníssono a última 

                                                           
261 Narração da Descida da Cruz. Autoria de Elina Maria da Silva. Acervo de Elder Camargo de Passos. 
262 Texto de “As Sete Palavras”. Manuscrito reproduzido em três de março de 1929, na Cidade de Goiás por João 
da Costa Oliveira. (Acervo da OVAT). Cf. SOUZA, Ana Guiomar Rêgo. Da estética operística à música pastoral 
– litúrgica: dilemas entre o altar e o coro. In: BRITTO, Clovis Carvalho; SIQUEIRA, Guilherme Antônio de; 
PRADO, Paulo Brito do (Orgs.). Por uma história da saudade: Itinerários do Canto do Perdão na Cidade de 
Goiás (Século XIX e XX). No prelo. 
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palavra: “Pai em tuas mãos – entrego – entrego – o espírito – o espírito meu – pai.”263 

Finalizada a representação das Sete Palavras – no interior do espetáculo da “Descida da cruz” 

– a voz narradora retorna ao cenário e, utilizando-se das palavras de Elina Maria, põe em 

xeque os sentimentos exteriorizados pela figura pregoeira de Cristo. Entre duas imagens 

representativas – a do amigo e do inimigo – do Nazareno, Elina Maria, na voz desse terceiro 

agente, interroga os presentes da certeza ou da dúvida do julgamento dirigido ao personagem 

ali crucificado: 

 
Mas quem foi Cristo? Muitas foram as respostas dos homens a esta pergunta, pois cada 
grupo via Nele, o amigo ou o inimigo, o modelo a seguir ou a se destruir, segundo as 
estradas que desejavam percorrer. O testemunho vivo de um de seus discípulos, nos ajudará, 
talvez, a melhor compreender a figura pregoeira do Cristo.264 

 
Finalizada a narração o misterioso narrador se envolve em brumas cedendo lugar à voz 

de um religioso [durante boa temporada esta função ficou a cargo de Dom Tomáz Balduíno, 

posteriormente transferida para Dom Eugênio Rixen]. Após esse momento de reflexão dá-se 

continuidade ao espetáculo / celebração, declamando as palavras de Elina Maria: 

 
Assim foi Cristo: Este Cristo cuja imagem peregrina nós erguemos diante dos olhos dos que 
passam por Vila Boa, na noite de hoje, procurando lembrar a todos, que Cristo está vivo na sua 
palavra tornada Evangelho, na sua lembrança tornada luz e na comunidade de seus discípulos, 
na Eucarístia e na sua divindade que é a maior e mais sublime Verdade. Mas, agora, Cristo, 
que estais em vosso reino, suplicai ao vosso Pai a graça de nos fazer entender e viver a 
sublimidade do perdão e que isto seja em nós, a conseqüência do amor maior! O amor 
fraternal, que gera a paz universal. O amor que amaina as vaidades. O amor que apaga o 
crepitar das guerras. O amor que harmoniza os lares. O amor que faz mais nobre a sociedade. 
O amor que glorifica e espalha a sabedoria. O amor que aceita deveres e divide direitos. 

 
Neste instante novos elementos cênicos são integrados ao espetáculo. Em silêncio e 

embalados pelo cântico “Meu Jesus por mim morrestes”, José de Arimatéia, Maria / mãe, 

Maria de Cleofas e Maria de Madalena deslizam pela cauda do Chafariz a fim de alcançar no 

palco armado a figura pregoeira de Cristo e solicitar licença a Pilatos “para retirar o corpo de 

Cristo da cruz e lhe dar uma sepultura”265. Após a rápida caminhada, todos são convidados a 

se ajoelharem diante da imagem em gesto de adoração, respeito, submissão e exteriorização 

de sentimentos de perda. No desenvolvimento do espetáculo João – “chamado de Evangelista 

                                                           
263 Texto de “As Sete Palavras”. Manuscrito reproduzido em três de março de 1929, na Cidade de Goiás por João 
da Costa Oliveira. (Acervo da OVAT). Cf. SOUZA, Ana Guiomar Rêgo. Da estética operística à música pastoral 
– litúrgica: dilemas entre o altar e o coro. In: BRITTO, Clovis Carvalho; SIQUEIRA, Guilherme Antônio de; 
PRADO, Paulo Brito do (Orgs.). Por uma história da saudade: Itinerários do Canto do Perdão na Cidade de 
Goiás (Século XIX e XX). No prelo. 
264 Narração da Descida da Cruz. Autoria de Elina Maria da Silva. Acervo de Elder Camargo de Passos. 
265 Ibid. 
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[por ter recebido de] Cristo a missão de testemunhar que o Senhor está vivo e que o reino de 

Deus começou a se realizar no mundo e está aberto e acessível a todos” 266 – e Nicodemus 

foram inseridos ao cenário, a fim de descerem Jesus da cruz. Enquanto isto as mulheres se 

põem assentadas de lado e Maria / mãe estende seu colo para receber a imagem do filho, 

dedicando-lhe os últimos momentos de atenção antes do préstito de sepultamento. 

 

 
Fig. 8 - Descimento da Cruz na Igreja Catedral. Maria retira a coroa de espinhos e entrega a 

Madalena sob os olhares de Arimateia e Maria Cleofas. s/d. Arquivo particular de Elder Camargo de 
Passos. 

 
Instantes antes da imagem sair carregada pelas ruas de Goiás, Verônica se aproxima 

do Cristo Morto e entoa seu cântico fúnebre, relembrando que a noite de Sexta marcaria o fim 

de uma era e o início de outra. Terminado seu cântico, os espectadores são convidados a 

compor o espetáculo que agora se espraiará pelo centro histórico da cidade na forma de 

línguas de fogo que circundam ruas e praças da cidade ao som do Canto da Verônica e das 

Héus, findando-se na Catedral. 

A descrição da representação teatral tentou contextualizar o cenário fabricado por 

Elina Maria. Suas palavras e sua leitura particular do episódio sacro denunciam uma mulher 

                                                           
266 Ibid. 
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paradoxal, não apenas pelo fato de produzir uma peça teatral com temática religiosa, mas pela 

visibilidade projetada em sua escrita às várias imagens simbólicas [que também são 

paradoxais] da mulher e do homem na sociedade. 

 

 

3.3.1.2 - Elina Maria e as leituras simbólicas da descida da cruz 

 

O amor é paciente, o amor é prestativo; não é invejoso, não se ostenta, não 
se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio 

interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, 
mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo 

suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas 
cessarão, a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é 

limitado, limitada é também a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, 
desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como 

criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me 
tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em 

espelho e de maneira confusa; mas depois veremos face a face. Agora o meu 
conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. 

Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. 
A maior delas, porém, é o amor. 

Coríntios 13. (p. 1474). 
 

 E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e 
houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, 

tudo isso de nada me serviria. 
A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a caridade não é invejosa; não 
é temerária, nem precipitada; não se enche de orgulho; – não é desdenhosa; 

não cuida de seus interesses; não se agasta, nem se azeda com coisa 
alguma; não suspeita mal; não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila 

com a verdade; tudo suporta tudo crê, tudo espera, tudo sofre. 
O Evangelho segundo o Espiritismo (p. 313) 

 

Ainda que o espetáculo da “Descida da Cruz”, escrito por Elina Maria, tenha sido 

executado desde os anos iniciais da Organização Vilaboense de Artes e Tradições [1966], 

seus bastidores foram marcados por disputas de poder, violências simbólicas, negociações e 

concessões entre o grupo que compunha a instituição artística e a Igreja Pós-Conciliar (Cf. 

CATÃO; BEOZZO; ALMEIDA, 2004). 

Neste cenário de conflitos, as práticas estéticas / artísticas das manifestações 

tradicionais, modernizadas pela institucionalização de um mercado de bens simbólicos (Cf. 

FARIAS, 2008; ORTIZ, 1994), se alicerçaram na ideia de que “Goiás viveria do passado 

[fazendo os agentes culturais, aí envolvidos, partirem da exploração desse passado histórico e 
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tradicional, uma vez que a cidade teria que (re) significá-lo, (re) vivê-lo e (re) inventá-lo]”267 

(TAMASO, 2007, p. 627). Desse modo, estabeleceram após a chegada de Dom Tomaz 

Balduíno à cidade, a fim de assumir o bispado – vacante desde o falecimento de Dom Abel 

Ribeiro Camelo em 1966 – um campo de batalhas, ilustrado pelos conflitos entre a liturgia 

conciliar (Cf. SILVA, 2004)268 e as práticas paralitúrgicas, incorporadas na memória coletiva 

da cidade e transformadas em capital cultural e patrimonial (Cf. BOURDIEU, 1990; 2011, 

TAMASO, 2007), que compunham o sistema de produção dos bens simbólicos da OVAT. Em 

sua tese de doutorado, Isabela Tamaso (2007) desvelou esses fatos e conflitos recorrentes na 

cidade em 1960: 

 
No fim do ano de 1967 o novo bispo chega a Goiás, rompendo com uma tradição: a pompa e 
ostentação característica dos rituais da chegada e posse dos bispos (Moura, 1989, p. 33). Em 
seguida, inicia a ‘arrumação da casa’ (Moura, 1989), impondo restrições éticas, organizativas 
e rituais (Pessoa, 1990). Paulatinamente exigiu-se oposição às injustiças sociais com 
condição de participação nos atos litúrgicos, desestimulou-se todos os serviços religiosos, 
bem como as celebrações para-oficiais, como os terços, as folias, as festas, a confissão 
auricular e algumas procissões (TAMASO, 2007, p. 630). 

 
Conforme explicado por Izabela Tamaso (2007), a chegada de Dom Tomaz à cidade 

de Goiás foi marcada por conflitos, principalmente por ter sido combinada à atuação do grupo 

que agenciava a fabricação de Goiás como berço da cultura goiana – OVAT – e se 

responsabilizava pela Semana Santa. Em entrevista com Elder Camargo de Passos pudemos 

visualizar melhor o eixo central dos conflitos estabelecidos no período em que haviam sido 

projetadas as expectativas de (re) significação e valorização da cultural e tradição local – 

aspecto semelhante em muitas regiões do País (Cf. SILVA, 2007). No momento em que lhe 

perguntamos sobre a presença e a importância de Elina Maria da Silva no interior da 

instituição, Elder testemunhou que: 

 
A Ovat [...] ela participou pela amizade que tinha com Goiandira. A narração da Cruz é dela, 
ela que escreveu, dando uma resposta a Dom Tomaz. Houve uma época que Dom Tomaz 

                                                           
267 Entrevista cedida por Elder Camargo de Passos à Izabela Tamaso em 2002.  
268 Conforme José Ariovaldo da Silva (2004) a reforma litúrgica feita durante os debates conciliares e após a 
aprovação da constituição Sacrosanctum Concilium objetivava o “resgate” de valores perdidos. Segundo o 
teólogo a Igreja ciente de tais deslocamentos de eixo na compreensão e vivência da liturgia (que se haviam 
arrastado por séculos e séculos: praticamente todo o segundo milênio), depois dos longos e penosos anos do 
movimento litúrgico, enfim a Igreja, mediante a Sacrosantum Concilium, tomou uma importante decisão 
pastoral. Trata-se do resgate de elementos importantes e essenciais que haviam sido colocados em segundo plano 
e até ‘esquecidos’. Resgata-se a compreensão e a vivência da liturgia como celebração do mistério pascal, como 
momento pascal na celebração da liturgia. Com isso, resgata-se a liturgia como a fonte mais excelente de 
espiritualidade cristã. E supera-se assim a visão meramente exterior e utilitarista da liturgia e instaura-se uma 
visão eminentemente teológica. Resgatam-se a dimensão eclesial-comunitária da liturgia, a importância da 
assembléia litúrgica (povo sacerdotal, corpo de Cristo), toda ministerial e sujeito da celebração: é todo o povo 
que, presidido por seus pastores, celebra em Cristo a sagrada liturgia. (2004, p. 295-296).     
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ficou contra nós, então ela escreveu se referindo a ele. Mas nada diretamente. [...] Nada da 
Igreja. E sim a pessoa de Dom Tomaz. Ele era da linha dura. Ele queria acabar com as 
tradições. Nós não deixamos, nem a Irmandade dos Passos.269 

 
Ao evocar lembranças sobre a participação de Elina Maria na fundação da OVAT, 

Elder destacou além dos conflitos entre a instituição e Dom Tomaz, sua forte amizade com 

Goiandira do Couto. De acordo com as fontes [documentos escritos e testemunhos orais], não 

teria sido a amizade o grande desencadeador de sua participação no cenário cultural da cidade 

de Goiás em 1960. Conforme os testemunhos de Eudes Pacheco e Osmerinda Martins, a 

amizade com Goiandira do Couto era o resultado de uma trajetória pública, mantida pela 

investigada desde sua chegada à cidade, para dirigir a Rádio Treze de Maio. Não é segredo 

que Elina Maria tenha se aproximado de muitas pessoas influentes na cidade. Todavia, esta 

aproximação não se restringiu aos estratos sociais burgueses da região. O fato de incorporar 

em seu ethos a capacidade de atuar como agente intermediador lhe permitiu circular entre os 

vários estratos da sociedade vilaboense. Elina Maria era uma mulher politizada e 

intermediadora de posicionamentos políticos e interesses diversos da comunidade local. Nas 

palavras de Dom Tomaz era ela quem conduzia o cotidiano da rádio intermediando os vários 

interesses que ali se cruzavam, apaziguando conflitos e conciliando situações de crise:  

 
Eu acho que ela era sobretudo [...] ela tinha uma capacidade e facilidade de locução, 
expressão que ela tinha, e o pessoal apreciava tudo que ela dizia. Como diretora da rádio ela 
tinha um espaço maior. [...]. Elina [...] ela dava um destaque e quase que único na diocese, 
na cidade de Goiás, pelo fato de estar a frente de uma rádio, embora fosse uma rádio pequena 
o pessoal tinha aquilo como a religião deles, a igreja deles iam lá participavam dos shows, 
dos pequenos shows, ali era um sobe e desce, porque era no andar de cima da cúria, a rádio 
era lá num pequeno espaço bem preparado assim bem adequado ate é [...] e para o 
funcionamento e evidentemente a pessoa da Elina que ela era da elite, ela pertencia a elite, 
mas uma elite esclarecida, tanto assim que ela foi presa, ela tinha sensibilidade para a nova 
problemática sem ofender a elite, eu acho que o grande prestígio dela [...]. Muito política 
também, prestigio dela é que ela não tomou partido assim de uma forma radical e 
intransigente ela conciliava a coisa, eu vejo a Elina como uma conciliadora e depois é uma 
pessoa que o tempo todo conversava, o pessoal ia conversar com ela, esse pessoal que era da 
base dos trabalhadores ia lá fazer o showzinho deles, mas era gente que acompanhava a 
rádio, as missas é [...] havia programas religiosos integralmente retransmitidos, o pessoal 
valoriza muito isso nesse [...] então quem faz a interligação é da diretora, a Elina. Então você 
pode dizer, mesmo sem que assim [...] nos temos na hierarquia eclesiástica nos temos vigário 
geral, administrador diocesano, tem isso tem aquilo, ela não estava nesse rumo, a função dela 
era outra, era função sócio político-econômica, mas de grande projeção, ela fez muito bem, 
eu acho, na cidade de Goiás. A gente não tinha assim uma intimidade muito grande, mas eu 
deixava a liberdade, mas acompanhava e tal, apoiava, ela sabia disso.270 

 

                                                           
269 Entrevista realizada com Elder Camargo de Passos em 14 de abril de 2013.  
270 Entrevista realizada com Dom Tomaz Balduíno em 31 de outubro de 2013.  
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Ao responder perguntas sobre a presença de Elina Maria à frente do mecanismo de 

radiodifusão, Dom Tomaz destacou sua importância como agente intermediador, capaz de 

congregar em um mesmo espaço, interesses dissonantes e de apaziguá-los. 

Seu testemunho corroborou as suspeitas do importante papel desempenhado por 

mulheres – Elina Maria “fez muito bem [à] cidade de Goiás” – em 1960. Além disso, deixou 

fortes indícios de que talvez tenha sido ela – Elina Maria – a intermediadora das relações 

conflituosas entre a Igreja e a comunidade leiga – a OVAT – pois como destacou Elder 

Camargo, foram muitas as dificuldades enfrentadas pela instituição artística em conseguir 

estabelecer um diálogo com os posicionamentos renovadores da Igreja Católica Pós-Conciliar, 

representada, em Goiás, na figura de Dom Tomaz Balduíno. 

Conforme destacou em seus testemunhos, o bispo pertencia à “linha dura” da Igreja 

que, por sua vez, tentava de toda a forma romper com as tradições do catolicismo popular, 

“resgatando a prioridade da participação plena, consciente e ativa na liturgia, como um direito 

e obrigação do povo cristão” (SILVA, 2004, p. 296). Neste instante, lembrou-se do texto 

escrito por Elina Maria – Descida da Cruz – como um protesto contrário às práticas da Igreja 

na época. 

 

 
Fig. 9 - Descimento da Cruz no Chafariz de Calda. s/d. Arquivo particular de Elder Camargo de 

Passos. 
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Ainda que os relatos de Elder Camargo sejam de fato uma realidade histórica (Cf. 

TAMASO, 2007), em entrevista com Dom Tomaz podemos visualizar outra versão da 

história, que indiciou através do cruzamento testemunhal a imagem de Elina Maria como 

articuladora, capaz de negociar e de apaziguar as oposições entre a OVAT e a Igreja. Quando 

perguntado sobre o aspecto cultural da cidade e a permanência das tradições, Dom Tomaz 

disse que: 

 
Conservadora por sinal, mas dentro desse conservadorismo tinha sementes [risadas] tinha. 
Eu vivi lá como bispo diocesano durante 31 anos, deu pra passar raiva em muita gente 
[risadas do entrevistado e do entrevistador] e ai [...] é uma digressão você pode usar ou não. 
O número um da Pastoral era continuar aquelas celebrações tradicionais: Semana Santa. O 
pessoal achava que o Bispo [...] do Concílio [...] e ia jogar aquilo por terra e começar um tipo 
de celebração moderna atualizada da Igreja eles não aceitaram isso e já preventivamente já 
se posicionaram contra mim, e eu deixei claro desde o início que a minha posição era de total 
respeito pela tradição ibérica que marcava a Semana Santa e eu achava muito bonito, muito 
rico como arte e como [...] conteúdo religioso possibilidade dali de emergir as sementes de 
evangelização, como no Evangelho, como no Concílio Vaticano II. Cristo [...] a gente falava 
por palavras, tive a oportunidade de fazer um documento escrito para que se segurasse esse 
posicionamento. [...] bom do ponto de vista das igrejas não tinha problema, eu tinha plena 
consciência do valor histórico e também que proteger os edifícios tombados que usaria muito 
disso no sentido de trazer sempre em dia a arquitetura e a segurança, telhado e essas coisas 
todas e [...] ao mesmo tempo a utilização religiosa que isso cabia ao bispo, a Igreja [...] mas 
você não pode tocar, não pode edificar que ai já é atribuição do órgão público e essa 
consciência foi crescendo em Goiás e a gente apoiou muito né porque a minha presença na 
Semana Santa era na linha mesmo de valorizar aquelas [...] aqueles motetos, aquelas [...] 
aquelas estações da procissão do encontro e tal e [...] teve a pregação isso não abri mão, deu 
problema, deu problema porque o pessoal achou bom e tal, mas aquele sermão estava fora de 
contexto [risadas].271 (Grifos nossos). 

 
Ao nos relatar lembranças dos trinta e um anos de bispado em Goiás, Dom Tomaz 

apresentou outra versão dos conflitos havidos ali na ocasião dos debates conciliares. Embora 

tenha dito que não pretendia interferir nas manifestações do catolicismo popular da cidade e 

que seu posicionamento era de “total respeito pela tradição ibérica”, identificamos em sua fala 

paradoxos e contradições, esclarecidas na já mencionada investigação de Izabela Tamaso 

(2007). 

Embora tenha dito saber da necessidade de respeitar as tradições vilaboenses, era 

visível que alguma interferência seria feita nas manifestações, até porque ele mesmo afirmou 

tentar utilizá-las como possibilidade para fazer emergir dali “as sementes de evangelização, 

como no Evangelho, como no Concílio Vaticano II”. Outro paradoxo que também pode ser 

observado como tática – uma vez que sabia ser a população da cidade forte adepta da 

manutenção das tradições do catolicismo ibérico – foi se inserir nessas manifestações 

                                                           
271 Entrevista realizada com Dom Tomaz Balduíno em 31 de outubro de 2013. 
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paralitúrgicas por meio de pregações, ainda que as palavras ditas em suas homilias estivessem 

alheias ao contexto momentâneo do espetáculo272. Vale destacar que suas táticas e 

negociações, ainda que fossem marcadas por conflitos, lhes permitiu imiscuir-se nas 

celebrações paralitúrgicas, técnica que burlou muitas dificuldades enfrentadas pela Igreja 

conciliar em vários lugares, conforme nos relatou José Ariovaldo da Silva:  

 
Por outro lado, houve também os afoitos e apressados que, sem conhecer a fundo o espírito 
da reforma do Vaticano II, cometeram graves abusos e desvios. Basta lembrar, por exemplo, 
a afronta de padres à religiosidade e à nossa cultura religiosa popular, quebrando igrejas, 
derrubando artísticos altares, alijando os “santos” para fora do recinto sagrado, sob pretexto 
de reforma litúrgica. Outro problema que dificultou a agilidade do processo de reforma foi 
sem dúvida o número reduzido de pessoal especializado para ajudar na formação litúrgica, 
que se fazia urgente. Isso, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970. A falta de formação 
litúrgica em todos os níveis tem sido um dos grandes empecilhos para levar adiante o 
processo de reforma. À falta de formação se alia o próprio “imaginário litúrgico” do povo 
brasileiro profundamente estruturado em moldes medievais e pós – tridentinos [...]. Afinal, 
foram cinco séculos de evangelização nestes moldes. Neste sentido, entende-se por que o 
espírito da reforma litúrgica do Vaticano II tem tido enormes dificuldades em “penetrar” no 
nosso “catolicismo popular” (SILVA, 2004, p. 305). 

 
É visível que a Igreja Pós–Conciliar tentou se infiltrar no cotidiano e nas 

manifestações do catolicismo popular em Goiás – um indício em Goiás foi a criação da Rádio 

Treze de Maio – e esta tentativa de penetração foi seguida por muitos conflitos, uma vez que 

seu caráter reformador atacava diretamente a estética dos espetáculos populares. No caso de 

Goiás tais espetáculos eram “para o vilaboense [um elemento simbólico de] valor 

fundamental [pois lhes permitia (re) significar as] práticas sagradas e profanas, cotidianas, 

mas, sobretudo, rituais” (TAMASO, 2007, p. 635). Seguindo este caminho, Dom Tomaz se 

utilizou de táticas para aos poucos se inserir no cotidiano católico de Goiás. Seu testemunho 

deixou indícios de que conseguiu infiltrar-se nas manifestações cotidianas do povo vilaboense 

no momento em que utilizou do discurso patrimonial, de sua defesa e da necessidade de 

respeito e tolerância para com as tradições. 

Neste ponto cabe-nos destacar que este era o objetivo não só do bispo, mas de toda a 

Igreja: reformar as práticas do catolicismo popular. Embora Dom Tomaz tenha tido certa 

                                                           
272 Em sua pesquisa Izabela Tamaso (2007) destacou um momento no qual o bispo tentou inserir no interior do 
espetáculo paralitúrgico uma liturgia conciliar. Conforme a pesquisadora a tentativa de inserção de uma música 
de protesto – Funeral de um lavrador – “quase pôs a perder a harmonia da cerimônia tão cuidadosamente 
planejada [...]. ‘Funeral de um Lavrador’ foi a música cantada por Dom Tomás, com propósito de realizar o 
‘enquadramento’. Com letra de João Cabral de Melo Neto e música de Chico Buarque, a canção – expressão da 
dura realidade da desigual distribuição de terras no país – não harmonizava com a celebração preparada pela 
OVAT. Tinham antes que falar de si próprios, confirmar para si e para os outros os seus valores culturais, provar 
que a elite vilaboense aviltada pela mudança da capital resistia e planejava o seu futuro, com olhos voltados para 
um passado rico e musical” (p. 634).  
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dificuldade para inserir novas práticas religiosas em Goiás e talvez não tenha obtido o sucesso 

esperado, durante seu bispado ele conseguiu se infiltrar em várias manifestações tornando-se, 

desta forma, uma voz ouvida em momentos de grande mobilização popular. Verificamos esta 

presença do bispado conciliar no texto do Descimento da Cruz, escrito por Elina Maria: 

 
Os cravos que lhe fixaram as mãos ao madeiro não serão as mesmas iniqüidades que os 
homens aplicam, uns contra os outros, na era Contemporânea, contrariando o caminho que 
ele nos indicou? A coroa de espinhos, não será a mesma coroa de injúrias e opróbios com 
que tantos homens cingem a cabeça de seus semelhantes, nos dias de agora? A lança que lhe 
atravessou o lado não será, em símbolo, a mesma arma que tantos empunham em guerras 
encarniçadas, matando por ódio gratuito? E Cristo descerá ao esquife! Mas a cruz, no topo 
do Calvário, vazia da presença do Salvador, nunca mais voltará a ser o símbolo da ignomínia 
a que foi destinada pela imaginação do homem! Ela está impregnada de amor e seus dois 
braços se levantam num gesto de perdão, buscando abranger com ele, toda a humanidade, 
através de todos os tempos e por todas as gerações. Esta mesma cruz que ficou em nossos 
lares, em nossos templos, em nossas praças e nossos corações. Cruz, simbolismo de uma 
linguagem que no silêncio de nossa consciência repete a cada instante, as imutáveis lições do 
Evangelho. A humanidade cresceu em número, em ciência, em artes, em técnica. O homem 
constrói espaçonaves e ganha novas dimensões exteriores, abrindo caminhos no cosmos. 
Mas, ele sabe que onde quer que o leve a sua ciência, o seu arrojo, modificando a face da 
terra e o comportamento humano, existe algo que o homem poderá deixar de aceitar como 
vem fazendo – mas, jamais modificar, porque transcende de sua vontade e fica fora do limite 
de seu desejo – o mandamento novo do amor que o Cristo nos deu como base para a 
harmonia universal. Não o amor fantasia com que muitos tentam mascarar seu espírito, mas 
o amor simples e real, que não pede rótulos, nem convenções tolas e absurdas porque seu 
reino tranqüilo é dos direitos e deveres fundamentais. E isto é a manifestação do Cristo. 
Ele deu a vida por nós e nos dá a chance estupenda de viver de uma maneira nova. A morte 
de Jesus Cristo não foi a última palavra. Porque Deus o ressuscitou dos Mortos. A sua cruz 
ficou como sinal essencial da nossa fé, nos lares, nos templos, ruas e praças! A ciência guia o 
homem para o cosmos, mas só a face de Cristo poderá guiá-lo ao infinito.   

 
Elina Maria evidenciou em seu texto, não uma mera releitura de passagens da Bíblia, 

ela se enveredou por uma análise feminina da condição humana e de suas relações com o 

divino. A partir de um debate envolvendo as representações simbólicas da cruz, do amor e do 

perdão, Elina cotejou tradições vilaboenses e a crença popular às discussões religiosas feitas 

na Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios – escrita na ocasião da passagem do apóstolo 

Paulo pela cidade grega e cosmopolita de Corínto no século I D. C. – e pelo Evangelho 

Segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec. Tomamos liberdade para enunciar sua 

aproximação à doutrina espírita pelo fato de ser um aspecto da investigada que apareceu em 

algumas entrevistas e que proporcionaram uma relação com as feministas espiritualistas 

mencionadas por Joan Scott em A Cidadã Paradoxal. Em entrevista, Osmerinda Martins disse 

que:  

 
Então ela tinha muitas histórias sobre Goiandira, profissão, quem era Goiandira, porque [...] 
assim o olhar diferente das pessoas sobre a Goiandira. Não como uma grande artista. No 
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começo ela dizia assim: Goiandira do Couto, artista, amiga [...] e falava da vaidade, do 
batom que as mulheres tinham, Elina tinha isso ela falava da vaidade, que as mulheres na 
água dançavam, da leveza da mão, então tem até uma poesia muito bonita fala sobre como 
que a Goiandira tinha a mão leve pra colocar as cores dali e que aquilo às vezes era uma 
espiritualidade. É [...] na época eu não entendia muito sobre espiritismo agora hoje eu vejo 
que tinha nos textos dela, um certo conhecimento espírita sim, eu nunca fiz essa pergunta, se 
eu falasse assim: Você não vai a missa, você não é católica? E ela falava assim: Não, sou 
espiritualista. Ai eu pensava, mas como que é a diferença, mas eu não vou perguntar: “Eu 
sou espiritualista”. Eu conheço [...] gosto do espiritismo. Ela tinha conhecimento de tudo. 
Sabia tudo, tudo que você perguntava, e ela gostava muito de conversar com o Hecival, dizia 
que Hecival [...] é que Goiandira tinha nos olhos a arte e o Hecival tinha na mente a literatura 
e Cora Coralina tinha na língua as palavras fáceis.273 

 
Ao nos relatar sobre a amizade de Elina Maria com Goiandira do Couto, Osmerinda 

destacou, sem que perguntássemos, o caráter espiritualista presente em sua escrita, fator que 

chamou-nos a atenção pelo fato de identificarmos ao longo de muitas entrevistas, utilizadas 

no decorrer da narrativa, um posicionamento pacificador e social, assumido em ocasiões de 

crise. Embora esta característica – o pacifismo – não possa ser corroborada – simplesmente – 

pelo fato de ter sido uma [possível] adepta do espiritismo, o que Osmerinda nos contou 

funcionou como elemento indiciário da opção – de sua parte – por uma filosofia de vida 

alicerçada no pacifismo, no ecumenismo. Elina circulou por credos diferentes: catolicismo e 

espiritismo – na luta pelas minorias e em um posicionamento político / pacificador / 

conciliador / negociador, pois conforme acrescentou Célia, sua mãe “acreditava tão 

profundamente [...] no bem, na justiça, na paz, ela era pacifista ao extremo”.274 

Estes posicionamentos “conciliadores”, “pacificadores” e “negociadores” permitiram-

lhe circular por lugares diversos, aproximando-se de pessoas e grupos com ideias dissonantes, 

conciliando diferenças e pacificando desentendimentos. Elina Maria pode ser vista no texto da 

“Descida da Cruz” como uma intermediadora, uma negociadora, uma conciliadora, uma vez 

que conseguiu apaziguar em seu texto as tradições de Goiás, o catolicismo conciliar, os 

interesses e os jogos de poder em disputa, utilizando-se de interpretações dissonantes do 

pensamento religioso. O fato de ser “espiritualista” fez com que construísse um texto capaz de 

negociar e apaziguar os ânimos da cidade na década de 1960. Diferente do que disse Elder 

Camargo em seu testemunho, Elina não fez críticas à prática disciplinadora [renovadora] de 

Dom Tomaz, ela tentou conciliar a Igreja e a sociedade leiga. O fato de ter sensibilidades 

artísticas, lhe proporcionou negociar interesses estéticos e a crença religiosa no espetáculo, 

utilizando-se ai de uma leitura racionalizada de mundo, muito comum entre os adeptos do 

                                                           
273 Entrevista realizada com Osmerinda Martins de Castro em 29 de dezembro de 2013. 
274 Entrevista realizada com Célia Marília Dias em 18 de julho de 2013. 
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espiritismo (Cf. BRITTO, 2013)275. Vale destacar que a ocupação dessa posição social de 

negociadora era um indício de seu poder de controle na sociedade vilaboense, o fato de ser 

uma mulher política lhe permitiu intermediar relações de poder ao ponto de convencer líder 

religioso e comunidade leiga da necessidade de coexistirem de forma pacífica em um mesmo 

espaço, para daí buscarem um fim específico: a valorização das representações culturais e as 

tradições de Goiás. 

Utilizamos os textos do apóstolo Paulo (Interpretação cristã e espírita) como epígrafe, 

na oportunidade de aproximá-los à leitura feminina produzida por Elina. Durante vários 

momentos verificamos uma aproximação – racionalizada – entre a peça escrita e os textos 

religiosos. Em razão de ter uma característica literária mais aberta ao público leigo – perfil 

típico dos debates conciliares - distanciando-se de práticas ortodoxas da Igreja Católica, o 

texto que tem como tema central o “amor” e a “caridade”, discutidos por meio de uma 

construção narrativa voltada para interesses pedagógicos, cruza em seu interior várias 

temporalidades. Evoca a necessidade do espectador para a necessidade de perdoar e 

intermediar as novas problemáticas da sociedade contemporânea partindo de uma prática 

caritativa. 

Sua escrita embora pareça simples, se envereda por uma ampla análise dos problemas 

mundiais contemporâneos. Elina Maria esbarra nas questões de gênero – relacionamentos 

entre o homem e a mulher - no pacifismo, nos conflitos mundiais e no avanço da ciência, 

sempre cotejando o texto do apóstolo e destacando o papel do cristianismo (re) lembrado em 

representações simbólicas como a “cruz” ou ao próprio espetáculo, que mesmo sendo uma 

celebração parlitúrgica envolve representantes da Igreja proporcionando novas formas de 

apropriação dos significados daquilo considerado divino e daquilo que chamamos de humano. 

O texto da “Descida da Cruz” é um dos poucos indícios de sua trajetória, pois 

conforme lembrado por amigos e filha, não houve interesse por parte da narradora de publicar 

sua ampla produção literária provocando a perda, seu apagamento, seu esquecimento. Os 

indícios de sua consciência feminina foram preservados apenas no texto em análise, em parte 

da peça “Goiás que a história guardou”, em algumas crônicas e poesias publicadas no jornal O 

Embalo. Daí dizermos desde o início da narrativa sê-la uma agente cultural que empreendeu 

em seus itinerários o exercício do apagamento e do silêncio. O interessante é que ao se 

silenciar e guardar sua trajetória, ela também guardou a história de Goiás uma vez que 

participou ativamente do cotidiano vilaboense no período de 1960 até 1970. 
                                                           
275 Cf. BRITTO, Clovis Carvalho. Do século XIX ao século XXI: as mulheres ou os “silêncios da história” do 
espiritismo na cidade de Goiás. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v. 23, n.º 1, jan/mar 2013.   
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3.4-Goiás como “berço” da cultura goiana em “Goiás que a história guardou” 

 

Talvez seja por um legado do romantismo que a memória e a história 
sejam colocadas em campos opostos. A memória, segundo Maurice 
Halbwachs – um de seus investigadores mais formidáveis do século 

XX – é primitiva e instintiva; a história tem consciência de si. A 
primeira acode à mente de forma natural, enquanto que a segunda 

surge como resultado de análises e da reflexão. A memória era 
subjetiva, servia como jogos das emoções, aquela que permitia todos 

os seus caprichos, cedendo aos seus impulsos; a história, ao menos no 
princípio, era objetiva, tomava a razão abstrata como guia e submetia 

seus achados à demonstração empírica. Ali onde a memória só pode 
trabalhar com imagens concretas, a história tem o poder da 

abstração. Ali onde a memória se deforma com o peso do tempo, a 
história é linear e progressiva. A história começou quando a memória 

se desvaneceu. 
Raphael Samuel (2008, p. 11, tradução nossa) 

 

Buscamos em Raphael Samuel (2008) e em seu livro Teatros de Memórias: passado e 

presente da cultura contemporânea, subsídios para compreendermos o espetáculo “Goiás que 

a História Guardou” – escrito por Elina Maria da Silva em 1967 – relacionando-o à história de 

Goiás e às propostas de proteção e guarda do patrimônio cultural da cidade nesta década. 

Como parte importante da narração se perdeu no tempo, fez-se necessário a busca de maiores 

informações nas fontes visuais. Por esta razão utilizamos as fotografias produzidas na ocasião 

do primeiro espetáculo. 

Uma vez incorporadas pela visualidade da representação, as fotografias evidenciaram 

teatros de memória, vez que não poderiam ser encaradas como meros dispositivos de 

“armazenamento ou receptáculos passivos – bancos de imagens do passado – pois são forças 

ativas e modeladoras [...] e que se relacionam de maneira dialética com o pensamento 

histórico, ao invés de serem apenas espécies de auto – negativos” (SAMUEL, 2008, p. 12, 

tradução nossa). Estas fotografias – que também são imagens – representam em nosso 

contexto investigativo, o testemunho ocular (Cf. BURKE, 2004) de uma época, são indícios 

das afetividades de Elina Maria com a cidade de Goiás, pois enunciam em sua visualidade a 

“somatória das diversas historicidades que caracterizam as transformações de um indivíduo, 

capturando-as numa forma estável” (MENESES, 2002, p. 138). Elas contam a partir de seu 

“potencial cognitivo” (Cf. MENESES, 2003) a forma como Elina Maria se inseriu no “círculo 

da crença” (Cf. BOURDIEU, 2008), fabricando, a partir daí, Goiás como berço das tradições 

e cultura goiana. 
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Retomadas as discussões acerca da retórica da perda – a transferência da capital – 

aspecto que Elina Maria soube articular já no título da peça: “Goiás que a história guardou” e 

nos vários quadros míticos / históricos que compõem o espetáculo, verificamos haver no 

interior da representação teatral projetos de fabricação de uma economia simbólica, produção 

de crenças (Cf. BOURDIEU, 2008), (re) invenção de tradições (HOBSBAWN, 2011) e 

batalhas de memórias (DELGADO, 2003). Quando problematizou o esquecimento ao qual a 

cidade havia sido relegada depois da mudança da capital, Elina Maria articulou o legado 

cultural / histórico e seus silêncios, invertendo o discurso do abandono em “histórias 

guardadas” que precisariam ser (re) apropriadas.  

Esta (re) apropriação provocou / reforçou a produção da crença de Goiás, como cidade 

berço da cultura goiana. Ao se apropriar da história e cultura local, Elina transformou-a em 

arte e espetáculo, atribuindo-lhe valor simbólico. Esta atividade de agenciamento efetivada no 

interior de um campo de produção simbólico se assemelhou às relações entre uma economia 

de bens simbólicos produzida mediante a fabricação de crenças, conforme explicou Bourdieu: 

 
Os costureiros da rive gauche possuem estratégias que visam inverter os próprios princípios 
do jogo, mas em nome do jogo, do espírito do jogo: suas estratégias de volta às fontes 
consistem em opor aos dominantes os próprios princípios em nome dos quais estes justificam 
sua dominação. Estas lutas entre, os detentores e os pretendentes, os challengers que como 
no boxe estão condenados a “fazer o jogo”, a correr riscos, estão na origem das mudanças 
que ocorrem no campo da alta costura. (BOURDIEU, 1975, p. 3-4). 

 
Semelhante às disputas no campo da alta costura, Elina Maria e a OVAT se 

constituíram em agentes produtores de uma economia simbólica, no qual o círculo da crença 

marcado por jogos de poder proporcionaram a (re) invenção da história de Goiás por meio da 

(re) apropriação de seu legado cultural elitista, em detrimento de outras manifestações 

culturais dos idos do Brasil Colônia276. Esses jogos de poder [e batalhas de memórias (Cf. 

DELGADO, 2003)] travados no interior desse círculo tentaram combater o esquecimento de 

Goiás em paralelo da supervalorização da modernidade, inaugurada pela construção de 

Goiânia. No interior das disputas no campo do patrimônio (Cf. TAMASO, 2007) esses 

agentes utilizaram-se de estratégias históricas prevendo ser o futuro da cidade, o seu passado. 

Daí inserirmos a representação teatral nesse círculo de crenças e tradições (re) inventadas e 

modernizadas, que conforme assinalou Ranger “só poderiam ser levadas a sério se fossem 

seguidas ao pé da letra” (RANGER, 2012, p. 294). No interior desse círculo da crença, 

caracterizado pelas disputas de poder, batalhas de memória, invenção e (re) invenção de 
                                                           
276 Fazemos referência às manifestações culturais de matriz africana na cidade, e que foram silenciadas: Congo, 
Entrada da Rainha e Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. 
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tradições, criador e descobrir / expectador agenciaram a transformação do espetáculo em 

capital cultural em bem cultural, uma vez que promovia em sua divulgação aspectos 

históricos da cidade e parte de seu legado cultural (Cf. BOURDIEU, 2008)277. A fim de 

compreendermos de que forma Elina Maria projetou a crença da “cidade berço” em sua peça, 

fez-se necessária a descrição utilizando para tal exercício o aspecto visual existente nas 

imagens.  

 

 

3.4.1 – Goiás que a história guardou: (re) invenções cênicas 

 

Na edição n.º 7 de O Embalo – Semanário do “‘Grupo dos Amigos’” de 3 de 

novembro de 1968, nas proximidades da comemoração do centenário de fundação da cidade 

de Itaberaí-GO, observamos em “Discurso do Vigário Geral” na página 7, a procura do 

passado bandeirante do coração do Brasil para justificar as homenagens dispensadas à referida 

cidade aniversariante. Da cúria diocesana localizada nos fundos da Catedral de Sant’Anna em 

Goiás, lugar onde funcionavam a Rádio Treze de Maio e o jornal O Embalo, Monsenhor 

Angelino Fernandez escreveu: 

 
É muito lindo e muito belo cantar as glórias do presente, enaltecer as grandes figuras da 
sociedade atual, maravilhar-se do progresso, da indústria, da técnica moderna, dos aviões a 
jato, dos transplantes de coração, mas tudo isto está de certo modo, ligado a um passado, que 
somente a história nos poderá fornecer. Estamos no centro da História: numa mirada 
retrospectiva admiramos o passado com carinho, nos congratulamos, anelamos um futuro 
sempre melhor. Assim sendo, seja-nos permitido relembrar aqui, o antigo “Curralinho”, sem 
pretender ofender a ninguém, no sentido de ser este o inicio de uma primeira etapa de um 
futuro que hoje julgamos rico, forte, vigoroso e próspero, pois assim como os seresteiros, os 
artistas e poetas, ainda hoje relembram, com mimosas saudades, a nossa querida Vila Boa de 
Goiás, sem por isso excluí-la dos foros de Cidade – assim também, hoje relembramos aquele 
Curralinho, primeiro passo, primeiro surto de um civilização pujante e gloriosa, digam-no 
senão os Caldas e os Balduínos, os Pinheiro e os Fonsêca, os de Abreu, os Faria e os Bailão. 
(p. 7, Edição 7, Mons. Angelino Fernandez). 

 

Ainda que a artigo jornalístico tenha sido direcionado à cidade de Itaberaí – distante 

apenas 42 km (quarenta e dois quilômetros) de Goiás – Monsenhor Angelino quando se 

dirigiu de forma sensível ao cotidiano moderno dessa cidade se reportou ao passado e às 

                                                           
277 Vale destacar aqui que ao (re) inventar tradições, a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT) 
mescla saberes e práticas tradicionais à modernidade (Cf. ORTIZ, 1987). Esta mistura entre tradição e 
modernidade assume nesse cenário um sentido paradoxal, pois ao fabricar a crença de Goiás como berço cultural 
de todo o Estado, a partir de suas tradições modernizadas, a instituição cultural se chocou ao que combatia: a 
propalada “modernidade” representada pela construção de Goiânia.  
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tradições “curraleiras” para construir sua narrativa. Nesse percurso, caminhou saudosamente 

até o “berço” do Estado de Goiás: “a nossa querida Vila Boa de Goiás”, para daí construir sua 

homenagem à urbe aniversariante. O que Monsenhor Angelino escreveu em 1968 foi mais 

que uma homenagem, suas palavras nos ajudaram a corroborar a ideia de que embora a 

OVAT juntamente com Elina Maria da Silva tenham projetado (re) inventar tradições e 

costumes do passado elitista da cidade de Goiás, muitas dessas “tradições” se confundiram à 

modernidade ditada pela “consolidação de um mercado de bens culturais” entre as décadas de 

1960 e 1970 (ORTIZ, 1987, p. 113). Somado a isto, quando se referiu ao legado cultural de 

Goiás e às relações sensíveis dos vilaboenses com o passado, a cultura e à história de “Vila 

Boa”, o referido religioso ajudou-nos a confirmar a hipótese de haverem projetos de produção 

de uma “cidade berço” na peça escrita por Elina e encenada um ano anterior ao seu discurso. 

Em 1967 após a OVAT (Cf. OVAT, 2005) movimentar o cotidiano dos vilaboenses 

com manifestações culturais que se projetavam pelo viés das (re) invenções e das tradições de 

Goiás, Elina Maria produziu, entre outras peças, uma em especial que avançou décadas 

chegando até nós através dos relatos orais de jovens que compuseram o quadro de atores em 

sua primeira execução. “Goiás que a história guardou”, foi uma das poucas produções 

literárias que restou da intensa atividade escrituraria da lavra de Elina Maria. Em conversa 

com sua amiga Osmerinda Martins de Castro obtivemos a confirmação do intenso hábito da 

escrita, mantido por Elina: 

 
Escrevia demais, demais, todos os dias [...] não, não, ficou tudo lá guardado era um baú 
desse tamanho [gesticula] que eu falei para você, tipo uma caixa muito grande, eu lembro de 
ir lá nós fomos procurar, justamente o dia que fomos procurar esta peça. - Há vamos encenar 
uma peça para o treze de maio. Ai nós fomos estava até na sala do [...], muita gente já foi 
atrás eu acho até que ele pegou aquilo e jogou tudo fora. Não [...] tava tudo nesse baú, tudo 
arrumadinho tinha uma maquininha na casa dela, maquininha azul pequena toda a noite ela 
escrevia, tipo umas duas horas da manhã, todo santo dia você chegava lá ela estava 
[escrevendo]278. 

 
No momento em que nos relatou sobre a intensa atividade escrituraria de Elina, 

Osmerinda se lembrou da peça em análise indiciando o impacto desta representação na 

população ali vivente nesta década. Seu testemunho além de corroborar a grande sensibilidade 

e identificação de Elina para com a cultura local, nos conduziu na direção de outros 

testemunhos que confirmaram e explicitaram o importante significado desse espetáculo para a 

cidade, a exemplo do que nos contou Elder Camargo de Passos: 

 

                                                           
278 Entrevista realizada com Osmerinda Martins de Castro em 29 de dezembro de 2013. 
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Era o descobrimento, os negros, Damiana da Cunha279 e Veiga Valle280. Achei aqui uma 
fotografia: “Goiás que a história guardou” [...] Elina Maria autora da peça, aqui é ela 
falando. Terezinha Camargo irmã de Circe. Primeiro é dos Índios, a Lenda do Anhanguera. 
Segundo quadro a escravatura. Terceiro quadro Damiana da Cunha. E Quarto quadro Vultos 
Célebres de Goiás. Tinha Veiga Valle. [...] Era. Aqui é Davinha [na] apoteose da peça. Eu 
me lembro dessa apoteose. Que ela cantava Rio Vermelho com quadro de Octo Marques.281 

 
As memórias de Elder Camargo e de tantas outras pessoas entrevistadas e desveladas 

pela narrativa, são como “mediadoras entre a nossa geração e as testemunhas do passado” 

(BOSI, 2003, p. 15). No instante em que lembram fragmentáriamente o passado recortado 

pelo presente que o evoca, “os sujeitos mnêmicos não lembram uma ou outra imagem” (p. 44) 

até porque “o tempo não flui uniformemente” (p. 53). Em suas reminiscências eles “evocam, 

dão voz, fazem falar, dizem de novo o conteúdo de suas vivências. Enquanto evocam eles 

estão vivendo atualmente e com uma intensidade nova as suas experiências” (p. 44). 

Quando Elder sintetizou em suas lembranças os vários momentos que compunham a 

representação teatral, suas memórias nos levaram em busca de novos indícios – as fotografias 

– que viessem nos ajudar a compreender e a descrever este espetáculo. Daí buscarmos em 

Raphael Samuel (2008) compreenssões para representá-lo, pois como explicou, as imagens 

são incorporadas por poderes contrários ao que comumente se imagina terem. Podemos 

pensar que “acudimos a elas para conhecer o passado, mas o que as dota de relevância 

histórica, convertendo-as em oportunidades residuais – mais ou menos causais do passado – 

em preciosos ícones, é o conhecimento que nós lhes dispensamos” (p. 388). Ainda que 

Raphael Samuel nos alerte para os cuidados necessários no trato com as imagens, não 

podemos ignorar que “uma das [suas] grandes forças [...] é criar ao mesmo tempo sintoma 

(interrupção no saber) e conhecimento (interrupção no caos)” (HUBERMAN, 2012, p. 214, 

grifos nossos), pois funcionam como “evidência tanto quanto enigma: “‘A imagem é um 

enigma, assim que [...] a fazemos surgir para colocá-la em evidência’” (2011, p. 28-29).  

 

                                                           
279 Damiana da Cunha foi uma descendendo indígena de etnia Caiapó criada pelo Governador D. Luís da Cunha 
Meneses e sua esposa. Foi responsável pelo “apaziguamento” entre o governo da província e a tribo indígena 
Caiapó. Conforme Célia Britto uma vez na aldeia “prosseguia Damiana com seu árduo trabalho de fazer chegar 
até seus irmãos os conhecimentos dos brancos. Era boa mestra. Possuía o dom de atrair e transmitir.” (CÉLIA 
BRITTO, 1982, p. 91). 
280 José Joaquim da Veiga Valle nasceu em Pirenópolis e mudou-se para Goiás nas proximidades de seu 
casamento. Na capital da Província manteve a atividade de santeiro tomando “gosto por este ofício e passando a 
incorporar a tradição ocidental na fatura de suas peças” (UNES, 2011). De acordo com Heliana Angotti-
Salgueiro (2011), Veiga Valle reuniu em suas peças dispositivos formais que o singularizaram, entre os quais 
destaco [...] a ‘caligrafia’ dos ornatos dos planejamentos” (2011, p. 27), o entalhe e o esgrafiado.   
281 Entrevista realizada com Elder Camargo de Passos em 14 de abril de 2013. 
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Fig. 10 – Elina Maria da Silva apresentando a peça “Goiás que a História guardou” no palco do Goiás 

Clube. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos, 1967. 
 

Ao se lembrar da peça, Elder Camargo mencionou as fotografias produzidas na 

ocasião. Nesse instante recorreu ao álbum de fotos no qual manipulou uma primeira imagem. 

Uma vez em suas mãos, esta imagem lhe proporcionou a exteriorização de sentimentos e 

sensibilidades. Vimos ser evidenciado nesse instante um cruzamento entre saudade e história 

que, como “filhas da imaginação, da capacidade de representar e encenar de novo o que 

existiu, de pôr de pé os que tomabaram” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 124) tornou 

tateável o conhecimento sensível de que nos falou Sandra Jatahy Pesavento e que operam 

“como uma forma de reconhecimento e tradução da realidade que brota não do racional ou 

das construções mentais mais elaboradas, mas dos sentidos, que vêm do íntimo de cada 

indivíduo” (PESAVENTO, s/p, 2005). 

A partir desta primeira fotografia que abriu o registro da peça, Elder desvelou a 

imagem de Elina Maria quando nos relatou ser o espetáculo uma manifestação dividida em 

quatro quadros representativos de momentos históricos e míticos de Goiás, entrecruzados pela 

voz de uma atriz que entrava ao final do quarto quadro cantando a música “Rio Vermelho”: 

 
Rio Vermelho 
Cai a noite sobre o casario 

A terra vazia emudece 
O luar por sobre a galharia 
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Lindos véus estranhos tece 
E quando solitário tento 
Pelas ruas de minha cidade 
Secar dos olhos estas lágrimas 
E no peito essa saudade 
Rio vermelho 
Escuta minha súplica 
Pois pena de amor, Rio Vermelho 
Que o meu pronto colhe 

E pede a Deus por mim 
Rio Vermelho 
Velho camarada 
Nas tuas águas murmurantes 
Leva mensagem inacabada 
Rio Vermelho 
Fala por mim 
(Manuel Amorim Felix de Souza).

 
Depois de evocar saudosamente a música que embalava a representação teatral, Elder 

no exercício de sua memória, nos revelou serem elementos cênicos – componentes de toda a 

armação efêmera – grandes quadros pintados por Octo Marques282 e que representavam os 

espaços da cidade de Goiás. 

De acordo com as lembranças de Elder Camargo e Lucy Veiga283, na ocasião da 

primeira representação do espetáculo – Elina Maria, autora da peça dirigida por Valdecy 

Alencastro Veiga e Davina de Medeiros Veiga Cunha e Cruz284 – subiu no palco do Goiás 

Clube, onde rapidamente apresentou o espetáculo e daí desceu, desaparecendo no interior do 

cenário e das cortinas que se mantinham fechadas. Passados alguns instantes, quando a platéia 

já se acalorava em função das expectativas alimentadas pelo espetáculo, as cortinas se abriram 

e no palco avistaram-se índias e índios acolhidos por um cenário natural e cultural, 

representado por galhos que vicejavam por entre os tecidos constituintes da armação 

efêmera285, e pela pintura de Octo Marques representando um aldeamento indígena, ou a 

reprodução simbólica dos índios Goyazes (Cf. QUINTELA, 2003). 

 

                                                           
282 Octo Outuniro Marques pintor – autodidata – primitivista e escritor nasceu na cidade de Goiás em 8 de 
outubro de 1915 e faleceu em Goiânia, no dia 22 de abril de 1988.  
283 Irmã de Valdecy e Davina Veiga, Lucy Veiga também atuou na peça. Era ela que com sua voz embalou os 
ouvidos dos expectadores interpretando a música “Rio Vermelho”. 
284 Melhor conhecidas em Goiás como as”Irmãs Veiga”, Valdecy e Davina foram amigas de Elina Maria e nesse 
período tiveram intensa atividade cultural na cidade sendo inclusive diretoras e participantes da peça escrita por 
Elina.  
285 A categoria “armação efêmera” foi tomada de empréstimo de Adalgisa Arantes Campos (2004) na 
oportunidade de suas reflexões acerca dos aspectos da Semana Santa partindo da observação das Irmandades do 
Santíssimo Sacramento em Minas Gerais do século XVIII ao XX. Essas armações efêmeras eram os cenários 
confeccionados na ocasião das representações teatrais, a exemplo dos Passos da Paixão, onde se cantavam os 
motetos, do Descendimento da Cruz, na Sexta-Feira da Paixão e do cenário para representação da peça Goiás 
que a História Guardou. 
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Fig. 11 – Primeiro Quadro: Índios e a lenda do Anhanguera. Arquivo particular de Elder Camargo de 

Passos, 1967. 
 

Seqüenciando a representação teatral, bandeirantes invadiam o cenário e novamente 

o mito de origem da cidade de Goiás era cotejado (Cf. QUADROS, 2007), talvez em uma 

tentativa de reforçar a crença, posicionando o lugar acertado para fundação da sede da 

Capitania (Cf. BERTRAN, 2010): a futura “cidade mãe” de todo um Estado. 

Na fotografia em destaque, um dos atores representando Bartolomeu Bueno da Silva 

negocia286 com índios a possibilidade de amostragem do ouro e, em um ato de contrariedade, 

os ameaçam deixar em chamas vivas as águas do Rio Vermelho, caso neguem mostrar-lhes o 

ouro a que tanto desejavam. Percebemos na visualidade incorporada pelas fotografias a 

atenção dada pela autora e pelas diretoras, às mulheres e aos conflitos existentes entre nativos 

e colonos. Esta situação denunciou a relação conflituosa estabelecida entre colonizado e 

colonizador, corroborando os apontamentos de Regina Lacerda em seus estudos introdutórios 

à história e geografia do Estado de Goiás. Segundo suas investigações “além da atração 

exercida pelas lendas que corriam sobre as fabulosas riquezas guardadas no fundo dos rios, os 

                                                           
286 Sobre esta “negociação”, Eduardo Gusmão Quadros explicou não ser algo tão pacífico como pareceu ter sido 
representado pela peça. Na verdade, em seu trabalho sobre a construção mítica da figura do Anhanguera, 
destacou o seguinte sobre o processo de colonização do sertão goiano: “Porém, este não era o lugar onde 
Bartolomeu Bueno, o pai, tinha achado índios mansos com filetes de ouro. As revoltas, mortes e fugas ocorridas 
deixavam a continuidade daquela exploração inviável. Quanto a isso, há controvérsias. (QUADROS, 2007, p. 4). 
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paulistas vararam os sertões na preação dos índios para o trabalho escravo” (1977, p. 5). 

Regina destacou ainda ser a sociedade goiana o resultado da miscigenação, uma vez que foi 

possível identificar nos costumes e no habitus local uma mistura entre as culturas negra / 

africana, portuguesa e indígena287. Esta característica cosmopolita também foi destacada por 

Elina Maria, Valdecy Alencastro e Davina Veiga na peça. Ao construir o texto e ensaiarem a 

representação teatral, tanto a autora quanto as diretoras se preocuparam em ilustrar episódios 

míticos da história local e que privilegiavam essas três raças. Somado a isto, o espetáculo 

fomentou um gosto pela figura feminina goiana, atribuindo-lhe valor e voz em um espaço 

cênico. Reforçando ai, além da imagem de Bartolomeu Bueno, o Anhanguera (Cf. 

QUADROS, 2007), construções heróicas / mártires, como Damiana da Cunha e a escrava 

Tereza. Isto proporcionou investir ainda mais na crença da “cidade berço”, assemelhando-se 

em muito aos projetos explicados por Bourdieu (2008) na ocasião de seus estudos 

sociológicos feitos no campo das artes: 

 
Os campos da produção de bens culturais são universos de crença que só podem funcionar na 
medida em que conseguem produzir, inseparavelmente, produtos e a necessidade desses 
produtos por meio de práticas que são a denegação das práticas habituais da “economia”, as 
lutas que se desenrolam aí são conflitos decisivos que comprometem completamente a 
relação com a “economia”: aqueles que acreditam nisso e que, tendo como único capital sua 
fé nos princípios da economia da má-fé, pregam o retorno às fontes, a renúncia absoluta e 
intransigente dos começos, englobam na mesma condenação tanto vendilhões do templo que 
introduzem determinadas práticas e interesses comerciais no terreno da fé e do sagrado, 
quanto os fariseus que tiram benefícios temporais do capital de consagração acumulado 
mediante a submissão exemplar às exigências do campo (2008, p. 30). 

 
A crença explicada por Bourdieu se adaptou à peça escrita por Elina Maria, uma vez 

que a inserimos em um campo de produção e circulação de bens simbólicos – a OVAT – 

definida como “um sistema de relações objetivas entre diferentes instâncias [observadas] pela 

função que cumprem na divisão do trabalho de produção, de reprodução e de difusão de bens 

simbólicos. (BOURDIEU, 2011, p. 105). Tanto a OVAT quanto a Elina atuaram de forma 

intensa neste campo de produção simbólica – sendo ai o próprio sistema, ou agenciando esse 

sistema – a fim de alimentarem a imagem da cidade – mater. 

 

                                                           
287 Em seu estudo sobre o folclore de Goiás editado e publicado pela FUNARTE em 1977 a pesquisadora 
destacou permanências culturais das três matrizes etnográficas constituintes da cultura local. Conforme destacou 
o cruzamento e a incorporação cultural eram percebidos na “lúdica do índio, apresentada nos festejos [os quais] 
restaram a “catira” e a “dança do tapuio”, naturalmente sincretizadas por elementos estranhos à sua cultura, e sob 
a complacência dos padres que viam nisso formas de atraí-los à civilização e ao cristianismo. [...]. Na 
alimentação, não se pode fugir aos conhecimentos indígenas sobre a flora e suas oferendas. Aí esta o uso, nas 
cozinhas goianas, da guariroba e do pequi. É a flora, ainda, que oferece recursos para a medicina caseira.” (1977, 
p. 10)    
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Fig. 12 – Segundo quadro: Escravatura. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos, 1967. 

 
Empreendida na tarefa de fabricar bens culturais – utilizando-se para isto de elementos 

simbólicos da história de Goiás – Elina Maria cruzou no decorrer de seu espetáculo várias 

temporalidades, ilustradas nos quatro quadros que compõem a peça: 1) a colonização do 

sertão goiano, 2) a escravidão, 3) a cristianização do gentio e a 4) circulação cultural 

vilaboense. A observação deste cruzamento de temporalidades se tornou visualizável graças 

às fotografias produzidas no momento em que se representou a peça. De acordo com Didi 

Huberman (2011), esta visualização se fez possível no instante em que as imagens produzidas 

“tocaram o real”, permitindo ai que se desdobrasse: 

 
A outra face, o outro tempo da imagem. O que era acontecimento tornar-se-á memória. O 
que era mônada tornar-se-á montagem. A aparição fez, no tempo de um relâmpago, sua 
marca: ela vai então durar de algum modo. Não como aparição, certamente (nada desaparece 
mais rapidamente do que uma aparição). Mas como fascínio, esta maneira que tem a imagem 
de manter-nos durante muito tempo, e mesmo indefinidamente, sob seu poder de 
assombração (HUBERMAN, 2011, p. 29). 

 
Verificamos esse desdobramento das imagens – seja na memória ou na montagem – 

no instante que Elder Camargo – ao manipular o álbum de fotos – se referiu de forma 

saudosista à “Goiás que a história guardou”. Esta referência sensível há um tempo que já 

passou, projetou em sua mente imagens que lhe permitiu montar, por meio da aparição e do 
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fascínio provocado pela memória, todo o cenário em que se executou o espetáculo cênico. 

Nas memórias de Lucy Veiga também observamos este mesmo fenômeno no instante em que 

se lembrou da peça: 

 
Passou [...] aí veio à escravatura foi a parte mais engraçada, Bezim era moleque, e a negra 
que tinha rolo com ele era Joíze. [...] colocaram [ele no tronco e, ela que gostava dele] 
ajoelhou e pediu [...] não fizesse isso com ele. Bezim mandou a pinhola nela. Ela gritou que 
estava doendo e chorou de ódio dele. Nós sabíamos do papel, ela e Bezim trabalharam 
perfeitamente na peça. Depois apareceu a vida de Damiana da Cunha, que foi catequizar os 
índios. Ela era de uma tribo e também era noiva de oficial. E foi criada para ser governadora. 
Então, mandava uma comitiva para catequizar os índios. Em 1800 e tanto, a Damiana saiu 
daqui e não mandava notícias. Arrumaram uma escrivaninha velha e a pena para escrever. E 
ela havia escrito para seu pai adotivo, que tinha conseguido catequizar os índios e que ele 
podia ficar tranqüilo. E eles ficaram alegres pela notícia. Ela chegou e pediu para que o pai 
abrisse a janela do palácio para ela ver a Serra Dourada.288 

 
Ao lembrar-se da peça, Lucy Veiga projetou em sua memória a representação de 

“Tereza” e “Damiana da Cunha”. A primeira personagem “relampejou” em suas lembranças 

graças à projeção da imagem do duro castigo dispensado pelo feitor na senzala. A segunda 

aparecia incumbida de se aventurar pelos sertões goianos, a fim de domesticar e controlar os 

índios (Cf. BRITTO, 1982) – ditos irmãos de nação e identidade – que ameaçavam a ordem 

política de Goiás. Suas reminiscências permitiram o cruzamento de fragmentos do tempo às 

imagens dos segundo e terceiro quadros que compunham a peça. Por meio de suas lembranças 

podemos contextualizar as fotografias, atribuindo-lhes um universo visual próprio, pois estas 

fontes são nesse contexto específico “parte viva de nossa realidade social” (MENESES, 2003, 

p. 29), uma vez que nos inquietaram a buscar conhecimentos necessários para atribuir-lhes 

sentido histórico. 

 

                                                           
288 Entrevista realizada com Lucy Veiga em 20 de dezembro de 2013. 
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Fig. 13 – Terceiro quadro: Damiana da Cunha. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos, 1967. 
 

Após aborrecer o feitor, Tereza foi amarrada ao tronco e submetida a uma sessão de 

chibatadas. Esta encenação do castigo se aproximou de tal forma da realidade que a 

impactante algazarra da escrava combinada ao som dos golpes de chibata desferidos sobre sua 

pele negra pelo feitor marcou profundamente as lembranças de Lucy Veiga. A escrava, 

posteriormente rodeada por outros escravos e em prantos pela dor do violento castigo, pediu 

ajuda sem, no entanto, receber respostas para seu clamor e, aos gritos, contagiou toda a platéia 

até que a cortina de fechou, abrindo-se somente para a execução do quadro representativo de 

Damiana da Cunha empreendida, por sua vez, do processo de catequização dos índios e pela 

fundação da Aldeia São José de Mossâmedes. 

Terminado este quadro, marcado pela sua morte nos braços do noivo Manuel e de seu 

pai adotivo – governador da Capitania – as cortinas novamente foram fechadas, se abrindo 

posteriormente com um novo cenário, agora ilustrando os elementos artísticos e constitutivos 

do campo cultural de Goiás. 
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Fig. 14 – Quarto Quadro: Vultos célebres de Goiás. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos, 

1967. 
 

Neste quadro podemos visualizar o resumo das manifestações artísticas fecundadas 

pela população vilaboense. A boca da cena se abriu para a platéia e o palco se iluminou 

coberto por pinturas em tela – com temáticas vilaboenses – a imagem de Santa Ana – 

padroeira de Goiás – ladeada por uma mulher, um violão ilustrando a tradição da modinha / 

música (Cf. MENDONÇA, 1981; RODRIGUES, 1982) e ao fundo mais uma tela de Octo 

Marques, representando a Igreja da Santa Bárbara. Talvez uma tentativa da autora e das 

diretoras em deixar indícios do lugar eleito pelos moradores da cidade para o exercício da 

música nas tardes e noites goianas. Ao final da peça, visualizamos no registro fotográfico a 

representação da “apoteose” marcada por uma mulher trajando um longo vestido na cor 

vermelha que cantou de braços abertos para a imagem do Rio Vermelho a música “Rio 

Vermelho”, de Manoel Amorim Félix de Souza. 
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Fig. 15 – Apoteose da peça. Arquivo particular de Elder Camargo de Passos, 1967. 

 
Nos quadros que compõem a representação teatral verificamos uma intensa 

valorização da figura feminina. Presentes em todos os cenários montados, a mulher goiana foi 

representada por Elina quase sempre como uma liderança, uma figura questionadora sem, 

contudo, envolver-se em uma disputa acirrada com os homens. Optamos observar seu 

exercício de operação das relações entre os gêneros, utilizando-nos das sugestões de Rachel 

Soihet (2006) quando estudou as táticas utilizadas por Bertha Lutz para inserir-se nesse 

campo de disputas simbólicas. A fim de angariar maior espaço de atuação política para a 

mulher brasileira nas primeiras décadas do século XX, Bertha Lutz empreendeu intensa 

atividade militante, não para contrapor gênero masculino e feminino, seu objetivo foi criar 

mecanismos que permitissem às mulheres tornarem-se visíveis, no cenário público sem que 

esta “participação [implicasse] em competição, [mas] sim em colaboração” (2006, p. 39). Este 

perfil “negociador” e “intermediador” permitiu-nos aproximá-la à Elina Maria que, conforme 

relatou Osmerinda Martins, tinha um perfil feminista bastante arraigado ao ponto de ser 

percebido em muitas de suas produções literárias:   

 



214 

 

Tinha um programa [...] o programa tinha. Um programa sobre mulheres. [...]. Um 
engajamento. Tinha umas matérias interessantes [...] todo dia era uma crônica 
diferente e essa crônica referia-se às questões da cidade, o que estava acontecendo na 
cidade em relativo às mulheres também, a busca da mulher, o que a mulher buscava, 
porque que buscava. Eu sempre lia, ao meio dia às vezes não dava para eu ver a 
crônica, mas ela sempre passava depois eu lia a crônica, ficava gravado ali né. [...]. 
De fato essa crônica do meio dia [...] até os meninos falavam assim: – Vamos 
publicar isso? Ai ela falava: – Há não, vamos publicar não! Ela era muito humilde e 
também ocupava muito espaço as crônicas né! Ai os meninos chamavam [ela]: – 
Você e muito feminista!289 

 
As lembranças de Osmerinda Martins confirmaram a suspeita de uma influência 

feminista na peça teatral escrita por Elina. Além de empreender em seu interior a produção da 

crença de Goiás como berço e centro da cultura goiana, a representação artística destacou ai o 

importante papel desempenhado pelas mulheres goianas na fecundação, preservação e guarda 

das manifestações culturais e da memória histórica de Goiás. Elina Maria projetou em seu 

espetáculo a valorização da mulher, semelhante ao que fez Regina Lacerda (1977) na abertura 

do livro Vila Boa: história e folclore e que coincidentemente intitulou de “Cidade de Goiás – 

berço da cultura goiana”. Este texto, resultado de uma conferência pronunciada pela escritora 

“na solenidade de abertura do Gabinete Literário Goiano, em 4 de fevereiro de 1968” 

(LACERDA, 1977, p. 19) é, quando comparado à “Goiás que a História Guardou” [encenada 

um ano antes - 1967] mais uma tentativa feminina que, incorporada por um poder criador, 

mobilizou “a energia simbólica produzida pelo conjunto dos agentes comprometidos com o 

funcionamento do campo [de poder]” (BOURDIEU, 2008, p. 162) atribuindo às palavras 

condições para “criarem a crença coletiva” (p. 162). 

Quando autora e diretoras projetaram a “apoteose” da peça composta pela música “Rio 

Vermelho” cantada por uma mulher, sua intenção não era apenas construir um sistema de 

fabricação de “bens simbólicos [...], [que devesse] produzir, não só o produto [e a] crença” 

(2008, p. 163), mas também realçar o importante papel da mulher na longa trajetória histórica 

e cultural da cidade de Goiás. A mulher transmutada em Rio Vermelho – por conta do vestido 

na tonalidade vermelha – que invadiu a boca da cena e cantou o ribeirão que corre sob o “luar 

por sobre a galharia”290 assemelhou-se às muitas mulheres que, como Elina Maria, Altair 

Camargo ou Bertha Lutz se infiltraram em um campo de poder para de dentro questionarem e 

negociarem a dominação masculina e os efeitos da violência simbólica, oriundos das relações 

de poder em disputa no campo do gênero. 

                                                           
289 Entrevista realizada com Osmerinda Martins de Castro em 29 de dezembro de 2013.  
290 Fragmento de “Rio Vermelho”, música de autoria de Manuel Amorim Felix de Souza. 
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Considerações finais 

 

Luar 
Clara, muito clara, tendo a sua face fria e pollida e os seus raios prateando 
as águas do nosso sussurrante rio Vermelho, vagava a lua, indifferente aos 

olhares que extasiados a contemplavam! 
Impassível seguia o seu trajecto, deixando em seu encalço algumas 

fulgurantes estrellas que debalde tentavam alcançá-la, sem jamais o 
conseguirem. 

Subia, subia cada vez mais, sem se cançar da sua jornada e de dançar 
sempre nas águas que a refletiam, rolando e brincando sem lhes tocar nas 

margens. 
Quantos e quantos sonhos uma noite deste luar prateado nos invoca! 

Não sei por que é que estas noites claras de luar no nosso céu goyano têm 
mais poesia, tem mais encanto e nos dão vontade de encontrar uma alma 

irmã da nossa que nos comprehenda em silêncio 
Altair Camargo de Passos.  

Jornal O Lar, p. 3. (30 out. 1926), grifos nossos.  
   

Goiás capital Goiás 
O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint Exupèry, sofreu uma decepção 
enorme no dia em que constatou a verdade da existência de milhares de 

outras rosas, iguais àquela tida pela sua afeição como a única existente no 
seu estranho Universo. 

Terá sido idêntica a reação de Goiás, no dia em que outras leis, votadas 
após a de nº 48, de 15 de julho de 1961, puseram diante da cidade o fato 

consumado de que já não seria a única a ser gratificada com o 
SIMBOLISMO da transferência da Capital para o seio de sua Comunidade. 

Essa honra máxima passaria a ser conferida, também, a outras 
comunidades que, mesmo sendo, cada uma, parcelas insubtraíveis da 

grandeza do Estado, não poderia alinhar a seu favor, razões tantas e tão 
específicas, como as que, em 1961, moveram, pela primeira vez, a sede da 

governança para o interior. 
Não seria, porém, a vulgarização do SIMBOLISMO da transferência da 
Capital para os interiores do Estado, a esmorecer a austera gratidão do 

Vilaboense, pela honra recebida em cada ano. 
E, com a gravidade imposta pela seriedade do acontecimento, recebe, de 

novo e uma vez mais, e por alguns dias, o título de Cidadão Metropolitano. 
Abrem-se as portas do Palácio “Conde dos Arcos”. 

E os passos que ressoarão lá dentro, não terão tanto a importância do 
presente porque sua missão principal, será despertar o eco adormecido de 

um passado grandioso, para a lide de concertar futuros coadunantes com o 
brilho de uma história já escrita. 

Elina Maria da Silva.  
Jornal O Embalo, p. 8 (6 out. 1968), grifos nossos. 

 

Cantado por Lucy Veiga ao final do espetáculo denominado “Goiás que a história 

guardou”, o Rio Vermelho enquanto lugar de memórias (Cf. NORA, 1993), onde assentaram 

afetos e lembranças (Cf. BOSI, p. 2004), foi cotejado em 1926 pela atividade escrituraria e 

romântica de Altair Camargo de Passos. Em sua narração, a contista cantou em palavras – da 
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janela de sua casa – o rio “prateado pela luz da lua, que entre sussurros, encantos” e 

lembranças, vagava pelo vale cercado por casarios seculares, transformando-se em 

testemunho da história e da memória vilaboense. 

A narrativa contemplativa de Altair Camargo, dedicada às “águas murmurantes” desse 

rio, de onde era possível observar o reflexo das estrelas que luziluziam aclarando as “noites 

goyanas”, transformou-se em um indício importante das relações sensíveis mantidas entre o 

vilaboense e os espaços que compõem o centro histórico de Goiás (Cf. TAMASO, 2012). O 

rio foi transformado em lugar e seus percursos em “territórios qualificados, que expressam 

valores, apreciações e juízos, dotados de uma conotação simbólica construída no tempo” 

(PESAVENTO, 2005, s/p). 

Como tantos outros moradores da cidade, Altair também atribui a estes lugares, 

sentidos e significados, (re) significando-os em lugares e em memórias. Esta relação muito 

próxima permitiu-lhe relacionar e imiscuir suas lembranças e suas reminiscências aos espaços 

que compõem a cidade. Através da intermediação entre suas subjetividades, suas 

sensibilidades e a sua “imaginação que os investem de uma aura simbólica, ela os transformou 

em objetos rituais” (NORA, 1993, p. 21). O que não diferiu de Elina Maria que também se 

identificou de forma sensível a este espaço, interpretando-o em sua produção escrituraria 

como um tecido “onde os diferentes fios se articulam em trama na montagem das camadas 

superpostas” (PESAVENTO, 2005, p. 116), nos permitindo caracterizar sua leitura da urbe 

goiana como uma cidade palimpsesto (Cf. PESAVENTO, 2005). 

Estas atividades narrativas e sensíveis reproduzidas nos textos epigrafados foram 

entendidas como indícios da posição agenciadora dessas mulheres no cenário cultural de 

Goiás. Suas crônicas publicadas nos jornais O Lar e O Embalo, somadas à função de guardiãs 

da memória e da história local, evidenciam construções e (re) construções míticas do legado 

cultural de Goiás, algo muito semelhante aos projetos de memória presentes nas músicas, nas 

tradições e nas manifestações culturais que foram ao encontro da agência empreendida por 

Elina – na rádio, na OVAT e no Embalo – enquanto mulher fabricante de crenças na cidade 

de Goiás em 1960. 

As duas mulheres elegidas pela narrativa se integram a este complexo sistema de 

crenças – representado, por exemplo, pela OVAT – e às muitas sensibilidades que 

converteram Goiás, conforme explicado por Sandra Pesavento (2008), em palavra sentido: 

 
Escrita ou falada, fosse mediante o som, em canções e músicas que celebram, fosse através 
das imagens, desenhadas, pintadas ou projetadas, que a representavam, no todo ou por 
partes, fosse incluso ainda por meio das práticas cotidianas, dos rituais e dos códigos de 
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civilidade presentes naqueles que há habitam. As cidades reais, concretas, visuais, táteis, 
consumidas e usadas no dia a dia, corresponderiam a outras tantas cidades imaginárias, e 
mostram que o urbano é efetivamente a obra máxima dos homens [e das mulheres]. Obra 
esta, que eles/as não cessam de reconstruir, por meio do pensamento e pela ação, criando, 
outras tantas cidades, no pensamento e na ação, ao longo dos séculos (2008, s/p.). 

 

As narrativas utilizadas na epígrafe foram encaradas como evidências dos esforços 

dessas duas mulheres que tiveram suas trajetórias cruzadas em um período de grande 

movimentação política na cidade de Goiás em 1960 e que nos propuseram observar no 

decorrer de suas trajetórias um retorno constante às sensibilidades havidas entre o humano e o 

espaço, a memória e a história. Tanto Altair quanto Elina propuseram em seus textos um 

exercício de (re) significação do espaço à sua volta. Elas praticaram no decorrer de suas 

trajetórias o que Maurice Halbwachs (2006) sugeriu na ocasião de seus estudos sobre as 

relações humanas, o espaço e o tempo: 

 
Agora devemos nos recolher, fechar os olhos, retroceder no tempo o mais longe possível, até 
onde nosso pensamento consiga se fixar em cenas ou pessoas cuja lembrança conservamos. 
Jamais saímos do espaço. Além disso, não voltamos a nos encontrar num espaço 
indeterminado, mas em regiões que conhecemos ou que sabemos muito bem que poderíamos 
localizar, pois sempre fizeram parte do ambiente material em que hoje estamos. Não adianta 
me esforçar para apagar este círculo do meio local, para me ater às sensações que tive ou às 
reflexões que outrora fiz. Sensações, reflexões e quaisquer fatos, devem ser postos num local 
onde já residi ou pelo qual passei nesse momento e continua existindo. (2006, p. 188).    

 
Evocamos esta reflexão de Halbwachs (2006) com a finalidade de retomarmos os 

sentidos atribuídos à cidade de Goiás por Altair e Elina Maria no decorrer de suas trajetórias. 

Sem a produção material dessas mulheres não poderíamos produzir as reflexões aqui 

desveladas. Aproveitamos este momento para, mais uma vez, agradecê-las pela preocupação 

em registrar e guardar a memória da cidade nesse período recortado pela pesquisa.  

Sentimos muito por não ter tido a oportunidade de manipular os muitos escritos de 

Elina, que conforme relatado por Osmerinda Martins ficaram guardados em um baú e que 

depois descobrimos terem sido tomados pelas águas do Rio Vermelho que “sem cansar da sua 

jornada” lavou, apagou e levou parte importante da trajetória dessa mulher e da história de 

Goiás na enchente em 2001. Ainda ressentidos por esta fatalidade, nos resignamos diante de 

tamanha perda, pois o pouco que restou nos permitiu questionar sua trajetória, cruzando-a à 

de Altair Camargo para descortinar um momento da história de Goiás que havia sido 

“guardado”, engavetado e esquecido. 

Quando Halbwachs (2006) convidou-nos a fechar os olhos para retroceder no tempo, 

(re) significando e (re) inventando os espaços com os quais nos familiarizamos, 
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transformando-os em lugares de memória, lembramos dos textos utilizados na epígrafe, e que 

evidenciaram as relações de sensibilidades mantidas por Altair e Elina com o legado cultural 

de Goiás. Se observarmos melhor, em todos os dois fragmentos foram cotejados episódios e 

espaços simbolicamente (re) significados pelos moradores da cidade. Em Altair, o Rio 

Vermelho e as noites goianas tomaram forma. Já em Elina, vimos uma dura critica à 

“vulgarização” do título de “capital simbólica” do Estado, instituído por Mauro Borges em 

1961 e, a partir de 1968, estendido para outras cidades do Estado. 

Na construção de sua crítica, Elina Maria retomou o cenário palco de grandes decisões 

políticas – o Palácio Conde dos Arcos – para nos convidar a ouvir os “passos que ressoarão lá 

dentro e cotejados anualmente despertando o eco adormecido de um passado grandioso” que 

consertaria “futuros coadunantes com o brilho de uma história já escrita”. 

No decorrer da narrativa tentamos desvelar as trajetórias dessas mulheres, entendendo-

as como agentes inseridas em um sistema de produção simbólica e guardiãs da memória e da 

história de Goiás. Das mulheres elegidas pelo recorte proposto, uma era moradora da cidade – 

Altair Camargo de Passos – e a outra havia chegado nestes rincões em meados da década de 

1960 – Elina Maria da Silva. Todavia, durante o período que por estes sertões viveu, Elina se 

aproximou de tal forma ao cotidiano da cidade que acabou se transformando em uma 

“vilaboense”. Estas mulheres, embora pertencessem à ambientes distintos, tiveram suas 

trajetórias cruzadas em um momento de crise política que as envolveu de tal forma que não 

foi possível para a pesquisa deixá-las em separado. Elina se encontrou com Altair no 

momento de sua prisão em 1965. Como conhecia o filho de Altair – Elder Camargo de Passos 

– que trabalhava na Rádio Treze de Maio e que havia sido preso na ação policial, Elina foi 

evidenciada nos recortes guardados por Altair em seu memorial. Daí lançarmos horizontes 

para compreendermos sua trajetória que por conta dos acontecimentos em 1965 ficou atrelada 

à de Altair Camargo. 

Depois das prisões, Elina retornou à cidade e (re) assumiu o cargo de diretora da Rádio 

13 de Maio. Como sua posição pública havia conquistado a confiança de alguns vilaboenses, 

se inseriu no projeto de (re) invenção de tradições e produção da cidade “berço” da cultura 

goiana, no qual desempenhou importante papel. Depois desse ponto, Elina ainda ajudou em 

um projeto jornalístico – O Embalo – e em uma obra social mantida pelo “Grupo dos 

Amigos”. Depois disso mudou-se para Goiânia, onde também secretariou importantes figuras 

políticas do estado, falecendo em 1988. Vale destacar que antes de seu falecimento Elina teve 

o cuidado de pedir para que a sepultassem na cidade de Goiás. 
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Em nossos itinerários, o que nos chamou atenção foi o silêncio que pairou até então 

sobre Elina Maria e Altair Camargo. Nossa investigação tentou por meio de ampla revisão 

historiográfica e de intensa manipulação documental, questionar a memória coletiva de Goiás 

atribuindo nessa atividade inquiridora voz às mulheres na história presente de Goiás. Para tal 

empreitada, nos enveredamos pelo ambiente dos debates políticos de 1960, entre 

manifestações sociais, prisões, torturas e a movimentação cultural desta década, a fim de 

enxergar nesse emaranhado de acontecimentos e de agentes históricos, duas mulheres 

silenciadas e apagadas, talvez pelos efeitos da dominação masculina (Cf. BOURDIEU, 1999) 

ou como uma tática para evitar a visibilidade de um momento traumático da história política 

do Brasil e da cidade de Goiás. 

Por hora, acreditamos ter atendido aos objetivos previstos pela pesquisa. No entanto, 

gostaríamos de destacar não ser este o fim da investigação. Ainda permaneceram muitos 

problemas, muitas perguntas, muitas possibilidades que necessitam de maiores incursões no 

campo da história das mulheres, dos silêncios e dos esquecimentos. Gostaríamos de dizer 

ainda que a pesquisa aqui operada não se esgotou e que os resultados nela apresentados são 

partes fragmentárias de duas vidas que, em muito, nos sensibilizaram e nos instigaram, mas 

que ainda exigem maiores reflexões no campo da política, da cultura e das discussões sobre as 

relações entre os gêneros e a política da história. 
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