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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como principal objetivo traçar um panorama histórico da música em 

Goiânia logo após a sua fundação, em 1937, até o ano de 1953. No período pesquisado, 

destacam-se as instituições onde existia a atividade musical e os principais personagens 

responsáveis pela estruturação da música na capital goiana. Esta pesquisa tem um caráter 

exploratório, e utilizou-se de uma abordagem qualitativa e quantitativa, a partir de pesquisas 

bibliográficas, acompanhadas de entrevistas e pesquisas documentais. As informações 

reunidas foram analisadas, selecionadas e organizadas a fim de comporem uma narrativa de 

acontecimentos históricos, recriando o cenário musical de Goiânia nos primeiros anos após 

sua fundação. 

 

Palavras-chave: Música em Goiânia; Fundação de Goiânia; Personagens e locais de atuação; 

História de Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A música é inerente ao ser humano; onde houver sociedade haverá música, 

invariavelmente, por este motivo a criação de uma nova cidade, aldeia ou vilarejo vem, 

consequentemente, ligada à criação de um novo ambiente musical, um novo local cheio de 

possibilidades de se criar, lecionar e fazer música.  

 É com isto em mente que este trabalho se desenvolve, a fim de pesquisar a música em 

Goiânia logo após a sua fundação. Fiquei instigado e, ao mesmo tempo, motivado a saber 

quem participava deste cenário musical e onde a música encontrava ambientes propícios para 

o seu desenvolvimento. 

 Dessa forma, a motivação deste trabalho parte de uma inquietação: a vontade de 

conhecer a história por trás das instituições onde a música esteve presente na capital goiana, à 

época de sua fundação, e as pessoas responsáveis por este movimento musical. 

 O recorte temporal escolhido para compor este trabalho parte do ano de 1937, data da 

chegada de Pedro Ludovico Teixeira a Goiânia e se estende até o ano de 1953, data marcada 

pela fundação do Instituto de Música vinculado à Escola Goiana de Belas Artes (EGBA). 

 Ambas as datas, aqui apontadas como balizas temporais, são icônicas para a jovem 

capital de Goiás, a primeira por tratar-se da vinda oficial do Governo do Estado para a nova 

capital, juntamente com todas as instituições vinculadas a ele, como secretarias, escolas e 

departamentos governamentais. A segunda por marcar o início da maior instituição de ensino 

de música existente hoje em dia em Goiânia, a Escola de Música e Artes Cênicas da 

Universidade Federal de Goiás, que é herdeira direta da Escola Goiana de Belas Artes. 

 Outro motivo para a escolha da segunda data foi a grande quantidade de trabalhos que 

abarcam o período pós 1953 encontradas durante a pesquisa bibliográfica, juntamente com a 

escassez de materiais (livros, artigos, periódicos) que tratam do período anterior à fundação da 

Escola Goiana de Belas Artes. 

 Este trabalho está divido em três capítulos. O primeiro, “Cenarização sócio-histórico e 

cultural” trata de posicionar o leitor, fazer com que ele entenda a sociedade na qual Goiânia 

foi criada e os caminhos que levaram ao surgimento da nova capital de Goiás. Este capítulo 

destaca a primeira capital do Estado de Goiás, Villa Boa de Goyaz, hoje conhecida como 

cidade de Goiás, mostrando detalhes de sua fundação até o momento em que a cidade perde o 

posto de capital do Estado. Veremos neste capítulo ainda, uma sucinta biografia de Pedro 

Ludovico Teixeira, personalidade responsável pela transferência da capital goiana. Por fim, 
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será abordada a mudança da capital, onde merecem destaque as informações sobre a 

construção de Goiânia, como também menção às primeiras manifestações culturais ocorridas 

na cidade. 

 No capítulo 2, “Locais de atuação”, o foco são as instituições nas quais a música em 

Goiânia acontecia, mostrando a fundação dos grupos e locais onde os músicos trabalhavam. 

Depois de uma pesquisa bibliográfica e devido aos limites deste trabalho, foram escolhidas 

oito instituições para compor o grupo de ambientes selecionados, a saber: o Colégio Santa 

Clara, O Grande Hotel, o Jóquei Clube de Goiânia, o Liceu de Goiânia, a Sociedade Pró-Arte, 

o Cine Teatro Goiânia, a Rádio Clube de Goiânia e, por fim, a Escola Técnica de Goiânia. 

Todas estas instituições são fundamentais para se pensar a música na capital goiana em seus 

primeiros anos. 

 O capítulo 3, “Personagens”, destaca os músicos pioneiros que fizeram parte da 

história musical de Goiânia nos anos que se seguiram após sua fundação. Novamente, devido 

aos limites desta pesquisa, foram escolhidos quatro nomes para compor os subitens deste 

capítulo. São eles: Érico Pieper, Crundwald Costa (Professor Costinha), Belkiss Spencieri 

Carneiro de Mendonça e Nair de Moraes. Neste capítulo é mostrada a contribuição dada por 

estas personalidades para a cultura goiana, suas apresentações na capital, seus alunos e seus 

feitos em prol da música. 

 Importantes fontes de pesquisa para a realização deste trabalho são os livros: “Pedro 

Ludovico Teixeira: Um tempo, um carisma, uma história”, de Maria Cristina Teixeira 

Machado; “Goiânia: uma utopia europeia no Brasil”, de Tania Daher, “O Colégio Santa Clara 

e sua influência educacional em Goiás”, de Áurea Cordeiro de Menezes; “Teatro Goiânia, 

Histórias e Estórias”, de Gilson Borges; “Lyceu de Goiânia: Tradição e Renovação”, de 

Fernanda Barros e “A História do Rádio em Goiás (1942-1950)”, de Edmilson Marques. 

Todos estes livros citados foram valiosos para a construção de vários dos subtítulos deste 

trabalho. “Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade”, de 

Nasr Nagid Fayad Chaul, que auxiliou na construção do primeiro capítulo, “Memória Musical 

de Goiânia”, de Braz Wilson Pompeu de Pina Filho e “A música e o piano na sociedade 

goiana (1805 – 1972)”, de Maria Helena Jayme Borges, este dois últimos deram 

fundamentação aos capítulos dois e três. Nas referências bibliográficas o leitor tem as 

informações completas sobre cada um desses livros, por ora, apenas mencionados. 

 Entrevistas foram realizadas a fim de conhecer detalhes da história que talvez tenham 

escapado aos livros, detalhes estes que enriquecem o conteúdo trazido com informações antes 

detidas apenas por aqueles que viveram a história, ou por quem as ouviu. 
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 O anexo do trabalho é uma cópia do disco, o “Batismo Cultural de Goiânia”. Gravado 

em 1942, pelo musicólogo Luiz Heitor Correia de Azevedo. Este disco contém as primeiras 

gravações musicais registradas na capital. 

 Por fim, nas Considerações Finais informaremos os principais aspectos analisados no 

CORPUS, além de destacar o legado deixado por estes pioneiros da música que residiram na 

recém-fundada Goiânia, onde o meio musical, ainda que em estado embrionário, era vibrante 

e presente na mais jovem capital do Brasil à época. 
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CAPITULO 1 – CENARIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICO E 

CULTURAL DE GOIÂNIA À ÉPOCA DE SUA FUNDAÇÃO  
 

1.1 A Cidade de Goiás 

  

O estudo da história de um povo, suas terras e, neste caso, a fundação de uma nova 

capital, sempre nos remete às suas origens. Assim, entendemos que é necessário compreender 

o processo histórico que veio a culminar com a criação de uma nova cidade fundada para ser, 

por sinal, a nova sede do governo de Goiás. Tudo isso implica na necessidade de voltarmos o 

olhar para a cidade de Goiás, primeira capital de Estado. 

O Estado de Goiás, mesmo antes de se pensar na criação de uma capital nesta região, 

já era visitado por desbravadores à procura de riquezas, ou de escravos. No primeiro século 

após a chegada dos portugueses no Brasil, em 1500, já havia excursões que vasculhavam estas 

áreas à procura de riquezas, mas foi apenas no século XVIII, com a descoberta de ouro em 

terras goianas, que o povoamento do estado teve início. 

O século XVIII marca o momento inicial do crescimento em Goiás. Os bandeirantes, 

exploradores de São Paulo, saíram em 3 de julho de 1722 e voltaram triunfantes em outubro 

de 1725, trazendo informações sobre a descoberta de cinco córregos auríferos
1
 em terras 

goianas, com ótimo clima e fácil comunicação, e, como relata Chaul (1997), eram minas tão 

ricas como as de Cuiabá. 

Comandados por Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera
2

, os bandeirantes 

retornavam a Goiás em 1727 na intenção de se assentarem e começarem a extração do ouro 

encontrado, começando, assim, a colonização de algumas regiões do estado. 

 É certo que campanhas de colonizadores eram comuns na região. A respeito disto, 

Palacín informa que “[...] desde o fim do século XVI o Sertão dos Goyazes recebe visitas 

mais ou menos frequentes dos Paulistas e dos Jesuítas.” (PALACÍN, 1994, p. 17-19). 

Todavia, o interesse pela região somente foi crescer na medida em que ouro, prata e outros 

metais preciosos foram descobertos.  

 Havia, com isto, a necessidade da criação de um polo extrativista estruturado para 

                                            
1
 Os cinco córregos auríferos eram: O córrego do Jaraguá, localizado na atual Jaraguá; o córrego das Lavras, em 

Caldas de Santa Cruz, a atual Caldas Novas; o Rio das Almas, no Arraial Meia Ponte, atual Pirenópolis; o Rio 

Corumbá, em Corumbá de Goiás; e por fim, o Rio Vermelho, localizado no Arraial de Sant'Anna, atual Cidade 

de Goiás. 
2  Anhanguera na língua Tupi significa Espírito Maligno ou Diabo Velho. Este foi o cognome dado pelos 

indígenas a Bartolomeu Bueno, quando em uma de suas expedições ele os ameaçou dizendo que iria colocar 

fogo na água deles se não entregassem o ouro que tinham. Entretanto, a água imaginada pelos índios, na verdade 

tratava-se de álcool. 
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receber os mineiros. Foi quando, em 1727, deu-se a fundação do Arraial de Sant’Anna, que 

viria a se tornar Vila Boa de Goyaz, como bem descreve o Professor Souza. 

 

Poucos meses após a volta dos Bandeirantes, organizou-se em São Paulo 

uma nova expedição para explorar os veios auríferos. Bartolomeu, agora 

superintendente das minas, e João Leite da Silva Ortiz, como guarda-mor. A 

primeira região ocupada foi a do Rio Vermelho. Fundou-se lá o arraial de 

Sant'ana, que depois seria chamado de Vila Boa, e mais tarde de Cidade de 

Goiás. Esta foi durante 200 anos a capital do território. (SOUZA, 2010, p. 

12). 
 

Vila Boa de Goyaz (ortografia arcaica) foi nomeada em 1751 pelo primeiro 

governador do Estado, Excelentíssimo Senhor Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, 

como capital da Capitania de Goiás. Nesta época, o Conde dos Arcos já percebia que o local 

não era o ideal para a localização da capital devido ao seu difícil acesso. Contudo, a 

construção de um novo local, ao invés do uso de um já existente, era financeiramente inviável 

à época. 

 

 

Figura 1: Prospecto de Villa Boa, no ano de 1751, tomada da parte Norte para a Sul
3
.  

 

 Como vemos na figura acima, a cidade nomeada como capital era pequena, com 

                                            
3  Disponível em: <http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-goias/674/>. Acesso 

em: 05 fev. 16. 
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algumas casas em suas ruas principais e uma igreja ao fundo. A respeito desta imagem, 

Terezinha de Paulina explana que 

 

o desenho faz parte de conjunto, que mostra a aparência de Villa Boa (hoje 

cidade de Goiás), sede do governo da Capitania de Goiás, em 1751. No 

primeiro plano vemos uma rua comercial, na qual todas as casas se abrem 

com portas e são raras as janelas. Ao centro a Matriz e mais abaixo a capela 

de N. S. da Boa Morte. A Casa de Câmara e Cadeia, depois substituída por 

outra, de maior porte, que ainda existe
4
 (PAULINA, 2015). 

 

Vila Boa havia sido escolhida como capital devido a suas riquezas minerais, que eram 

o principal motivo da ocupação do estado nos séculos anteriores. No entanto, no século XIX, 

a agricultura e a pecuária viriam gradativamente a se estabelecer como as grandes fontes de 

renda de Goiás, tomando o lugar da mineração. Este declínio na mineração pode ser percebido 

pela análise do recebimento tarifário do governo sobre o ouro, o chamado “quinto do ouro”, 

uma vez que “[...] a arrecadação do quinto do ouro, que passa de 40 arrobas em 1753 para 22 

arrobas em 1768 e desaba para 8 arrobas em 1788, para 4 arrobas em 1808 e chega à mísera 

0,5 arroba em 1823.” (CHAUL, 1997, p. 28). 

Outros fatores que ocorriam em Goiás e que viriam a contribuir para a decadência
5
 da 

cidade eram o difícil acesso a ela, a precariedade das estradas e o fato de ser rodeada por 

montanhas. Tudo isso, sem dúvida, dificultava o comércio na região. Mas também, é digna de 

nota a falta de interesse da Coroa
6
 em resolver tais problemas, que, caso fossem criadas novas 

vias de ligação da cidade de Goiás com o sudeste brasileiro, poderiam ser solucionados. 

O pensamento da monarquia que comandava o Brasil a respeito deste problema era de 

ordem prática, a cidade não lhe rendia mais o suficiente para justificar novos investimentos. 

Essa falta de investimentos resultou no desinteresse das pessoas em tentar a vida em solo 

goiano, visto que as possibilidades de ganhar dinheiro diminuíam a cada ano que se passava. 

Nos anos que se seguiram, durante a transição do governo monárquico regido por 

Portugal para um governo próprio movido pela proclamação da independência brasileira, a 

cidade de Goiás passava a ser cada vez mais povoada por agricultores e pecuaristas, e não por 

mineiros. Mas, nesse momento, a produção de alimentos era apenas suficiente para garantir a 

sobrevivência dos agricultores, de suas famílias e da comunidade local. 

Este cenário perdurou por algumas décadas, até que alguns grupos mais abastados 

                                            
4
 Original manuscrito pertencente à família Albuquerque, que integra o acervo da Casa da Ínsua, em Castendo, 

Portugal. 
5
 Chaul utiliza o termo “decadência” para qualificar o período histórico no qual a cidade de Goiás se encontrava 

no início do século XIX. A ideia de decadência é desconstruída por Chaul no decorrer de seu livro. 
6
 O termo Coroa neste caso refere-se ao regime monárquico sob o governo de Portugal. 
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vindos em sua maioria de São Paulo e Rio de Janeiro começaram a tomar o controle sobre a 

terra e por consequência sobre o povo que lá vivia. Podemos citar alguns desses grupos 

familiares: Caiado, Bulhões, Curado, Xavier de Almeida, Veiga Jardim dentre outros. Estas 

famílias viriam a constituir o grupo dominante que veio a controlar a economia da região.  

Assim, o poder hegemônico do estado é compartilhado com as oligarquias. Este viria a 

ser um fator importante na futura decisão que o governo tomaria a respeito da transferência da 

capital goiana. Dessa forma, com a desarticulação destas oligarquias familiares que, a 

propósito, será o mote ensejador da transferência da capital, desenhou-se um novo cenário 

para a história de Goiás.  

Neste cenário, fim do século XIX, houve a primeira tentativa real efetiva do Governo 

para transferir a capital do estado a uma região que atendesse melhor as necessidades do 

Estado e da população. No entanto, a resposta foi negativa, principalmente por parte dos 

proprietários de terra. A respeito disto, Daher diz que 

 

no período da primeira República (1889) o presidente do Estado de Goiás, 

major Rodolfo Gustavo, iniciou o primeiro passo concreto para a 

transferência da capital, transformando esse desejo em lei incluindo-a na 

legislação estadual. Todavia, esta lei não foi cumprida devida à forte 

oposição dos proprietários de terra, comerciantes e políticos, que não 

queriam ver desvalorizadas suas propriedades nem perderem o prestígio 

social de que gozavam na capital (DAHER, 2003, p. 26, grifo nosso). 

 

Na década de 1920, as famílias que controlavam vários setores econômicos, como a 

pecuária e o cultivo de grão, não queriam que a capital fosse transferida. Elas estavam com o 

controle de grande parte da economia do estado nas mãos e comandavam, também, a política 

na região, o que gerava uma situação bastante tensa entre os governantes e uma oposição 

atuante, como salienta Rezende: 

 

desde o início do século passado, havia descontentamento de grupos 

econômicos com relação ao estilo de Governo conduzido pelas 

oligarquias tradicionais. Com o tempo, o movimento oposicionista 

ganhara fôlego e a revolução de 1930 apresentou uma oportunidade 

ímpar para os descontentes. Os lideres do sul goiano, em união com 

políticos do Triângulo Mineiro, instigaram um levante, culminando 

por instalar um Governo Provisório em Goiás […] (2001, p. 30). 

 

Em 1930 o Doutor Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado como interventor do Estado 

de Goiás e, como se sabe, foi peça fundamental na transferência da capital da Cidade de Goiás 

para uma nova que ainda viria a ser construída. Dessa forma, considero importante nos 
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determos um pouco na figura do interventor de Goiás e realizador da transferência da capital 

do estado que, diga-se de passagem, foi um projeto monumental e de difícil aceitação.  

 

1.2 Pedro Ludovico Teixeira 

 

 Nascido na Cidade de Goiás, em 23 de outubro de 1891, filho de João Teixeira 

Álvares e de Josefina Ludovico de Almeida, Pedro Ludovico foi o proeminente político 

idealizador e responsável pela construção da nova capital goiana, a cidade de Goiânia. 

 Pedro Ludovico realizou seus estudos na cidade do Rio de Janeiro, onde se formou em 

medicina e retornou para e estado de Goiás, movido “pelos laços que o ligava a terra e pela 

convicção de que a sua atividade profissional poderia ser de maior utilidade ali.” 

(MACHADO, 1990, p. 69). Instalou-se na cidade de Bela Vista, em 1916, vivendo lá por um 

ano, se mudando em seguida para a cidade de Rio Verde, sempre seguindo a profissão na qual 

se formara. 

 

 

Figura 2: Pedro Ludovico Teixeira
7
 

  

 No ano de 1918, o doutor Pedro Ludovico se casa com Gercina Borges, fato 

importante em sua história, não só por se tratar de seu casamento, mas também porque 

Gercina era filha do senador Antonio Martins Borges, que foi quem introduziu o futuro 

governador de Goiás na política e possibilitou que criassem “as raízes de uma vida política 

que somente seria interrompida pela morte” (MACHADO, 1990, p. 94). 

 Sendo um assíduo escritor, ele contribuía em jornais da região com suas críticas duras 

                                            
7
 Disponível em: < http://www.museupedroludovico.go.gov.br/post/ver/147269/biografia-pedro-ludovico-teixe>. 

Acesso em: 26 mai. 16. 
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ao governo da época. Chegou a possuir jornais, como O Sertão e O Sudoeste que lhe serviam 

para atacar o governo oligárquico caiadista. Assim, a figura de Pedro Ludovico como opositor 

foi projetada, fato que acabou proporcionando sua entrada para os grupos contrários ao 

governo vigente à época. 

 Mas, segundo o próprio Pedro Ludovico em suas memórias, ele não queria entrar para 

a política, foi simplesmente compelido a fazê-lo devido às circunstâncias que se apresentavam 

diante dele. Ele não suportava os “desmandos” dos Caiados no poder e tinha que fazer o que 

fosse necessário para derrubar o atual regime de estado, nem que para isto ele mesmo devesse 

tomar o poder. (REZENDE, 2001). 

 Pedro Ludovico, após estabelecer esta decisão, e por causa dela, foi preso por várias 

vezes a mando do governo e de políticos como o Senador Antonio Ramos Caiado, que 

alegava traição e incitação à baderna por parte do grupo no qual Ludovico estava inserido. 

 Após uma de suas solturas, Pedro Ludovico ficou ciente da vitória que a revolução de 

1930 havia conquistado em Minas Gerais, e insuflado pelo desejo de conseguir o mesmo em 

seu estado e em conluio com os revolucionários opositores de Minas Gerias, juntou alguns de 

seus aliados e invadiu o Palácio Conde dos Arcos
8
, tomando, assim, o controle do prédio 

administrativo do governo. Era uma questão de tempo para que seus aliados de Minas Gerais 

chegassem à Cidade de Goiás e consolidassem a tomada de poder e a instalação de um 

governo provisório. 

 Então, com a outorga da presidência, em 29 de outubro de 1930, Pedro Ludovico foi 

nomeado como Interventor do Estado de Goiás e passou a ser o nome maior à frente do 

governo goiano, onde estava quando trouxe a ideia de mudança da capital de estado para a 

nova cidade, cuja construção ainda viria a ocorrer a partir de 1933. 

 

1.3 Transferência da capital goiana e primeiras manifestações musicais 

 

A transferência da capital de Goiás e a criação de Goiânia são marcos da Revolução de 

1930. Comandada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, a transferência nasceu 

da necessidade de descentralizar o poder local no estado, até então nas mãos das famílias mais 

poderosas da região, como Caiados e Bulhões que, como já foi afirmado, exerciam forte 

influência, tanto no meio político quanto no meio empresarial da época, já que uma coisa 

estava diretamente ligada à outra. 

                                            
8
 Sede do Governo do Estado na cidade de Goiás. 
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Com a criação do regime republicano em 1889, via-se, então, o primeiro esforço para 

a mudança da capital goiana. Entretanto, a primeira constituição republicana, de 1891, e as 

suas duas reformas subsequentes, de 1898 e 1918, acabaram sustentando a cidade de Goiás 

como sendo a capital. Com a revolução liderada por Getúlio Vargas, em 1930, foi imposta 

uma renovação das lideranças políticas nacionais e regionais. Nesse período, o regime 

varguista estabeleceu aliança com outras figuras políticas goianas. É neste cenário que Pedro 

Ludovico Teixeira foi nomeado como interventor do estado de Goiás. 

 Pedro Ludovico, com um grande ideal de renovação, mediante o Decreto n. 3.359 de 

18 de maio de 1933, que trata da aprovação e escolha do local de edificação da futura cidade, 

pôs em prática o projeto de mudança da capital do estado.  

 

 

Figura 3: Plano urbanístico de Goiânia em 1933
9
. 

 

 Neste momento, a nova capital ainda não havia sido batizada, foi quando em outubro 

de 1933, o jornal vilaboense o “O Social” lançou um concurso para a escolha do nome da 

nova capital. Esse concurso tinha o seguinte título: “Como se deve chamar a nova capital?”. O 

requisito para participar do concurso era enviar a sugestão, seguida de uma explicação com o 

porquê aquele nome deveria ser o escolhido.  

                                            
9
 Disponível em: <http://extensao.cecierj.edu.br/material_didatico/geo10/html/02_02.html>. Acesso em: 26 mar. 

16. 
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 Das candidaturas enviadas, a vencedora foi Petrônia
10

, que conseguira 105 votos, 

seguido de Anhanguera, com 26 votos, e, em terceiro lugar, Crisópolis, com 13 votos. 

(QUINTELA, 2007).   

 O nome Goiânia, que não levantou nem 10 votos, foi uma sugestão de um autor até 

então não identificado, que utilizou o pseudônimo de Caramuru da Silva Brasil. Este autor 

desconhecido enviou o nome Goiânia como sugestão, juntamente com um poema, homônimo 

de Hugo Carvalho Ramos. A coerência do nome, aliado ao poema foram o suficiente para que 

Pedro Ludovico desconsiderasse o resultado do concurso e escolhesse batizar a nova capital 

com o nome de Goiânia
11

. 

 Posteriormente, soube-se que o autor Caramuru da Silva Brasil se tratava de Alfredo 

de Faria Castro, professor do Liceu de Goiás. Abaixo, segue um trecho do texto escrito pelo 

professor Castro 

 

qual o nome que pela sua significação, sua sonoridade, fácil grafia e sentido 

histórico, melhor se adaptaria à cidade nova que será a Capital do Estado? 

Haverá, é certo, copiosa lista de denominações para a nova urbs. Nenhuma, 

porém, conservará o sabor histórico, a cor local, o significado regional desta 

palavra, curta, sonora, que reflete com serenidade a idéia de nossa origem. A 

solução de continuidade histórica que adviria da imposição de um apelido, 

talvez interessante e valioso, sob vários aspectos, à mais importante cidade 

do Estado, não deixaria de arranhar, sequer de leve, o estranhado amor que 

devotamos ao culto sagrado das nossas tradições. GOIÂNIA – Nova Goiás, 

prolongamento da histórica Vila Boa, monumento grandioso que simbolizará 

a glória da origem de todos os goianos
12

 (CASTRO, 1933, apud, 

QUINTELA, 2007, p. 5). 

 

 Então, com o Decreto n. 3.547 de 6 de julho de 1933, Pedro Ludovico contrata e 

autoriza Atílio Correia de Lima, engenheiro e arquiteto, para elaborar o plano urbanístico da 

cidade.  

 Atílio Correia de Lima teve sua formação acadêmica e profissional na França, de onde 

trouxe influências para a construção de seu plano urbanístico, Daher afirma que: “Atílio segue 

criteriosamente a metodologia estabelecida pela escola francesa de urbanismo ao propor o 

plano de Goiânia.” (2003, p. 60). 

 Atílio Correia de Lima propôs para Goiânia um modelo arquitetônico baseado em Art 

                                            
10

 O nome “Petrônia” é uma alusão ao nome de Pedro Ludovico. 
11

 Conforme informações concedidas pela professora Magda de Miranda Clímaco, neta de Alfredo de Faria 

Castro, o Caramuru da Silva Brasil, em entrevista concedida no dia 14 de junho de 2016. 
12

 Trecho retirado do Jornal O Social, de 10 de outubro de 1933. 
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Déco
13

, que estava na moda na Europa e reforçava a ideia de renovação e novidade trazida 

pela construção de uma nova sede do Governo estadual. 

 O plano urbanístico de Goiânia vinha com o propósito de acomodar inicialmente 

quinze mil pessoas, mas posteriormente este número foi aumentado para cinquenta mil 

habitantes, o que Atílio entendia como suficiente para os padrões e pretensões da época. Este 

número foi duramente questionado por outros engenheiros, arquitetos e autoridades da época, 

que o achavam demasiadamente grande, vendo que a cidade de Goiás em 1920 não tinha mais 

que oito mil habitantes (DAHER, 2003). 

 No ano de 1933, mais especificamente no dia 24 de outubro, foi lançada a pedra 

fundamental que servia de marco para o início da construção de Goiânia. Interessante que esta 

importante data festiva marca também as primeiras apresentações de grupos musicais na nova 

capital, onde estiveram presentes  

 

o cel. Carvalhinho que trouxe a Banda de Sta. Cecília ao lançamento da 

pedra fundamental de Goiânia, no dia 24 de outubro de 1933 e – pelo que 

dizem – foi a mais apreciada das quatro que se apresentaram naquele dia 

histórico. Ela era composta de 22 figuras, sem remuneração exceto o 

regente, das quais se destacam dez para formar o ‘Jazz Band Jataí’. O 

conjunto de danças estava assim constituído: Juquinha Pontes – pistão; Grevi 

Passos - clarineta; Trajano Passos – bombardino; João Pascoal – saxofone; 

Xico Baixo – trombone a canto; Joventino Aristeu dos Santos – bateria; Júlio 

(Julhinho) Dumont – violão; Osvaldo Araújo – banjo; Raimundo Lima – 

violão (FRANÇA, 1962, p. 23). 

 

 O período que se seguiu também contou com vários acontecimentos culturais de 

relevância, como afirma Pina Filho: 

 
Em 1935 era assinada a ata de fundação do Automóvel Clube de Goiás, 

depois, Jóquei-Clube, que foi no início, o ponto de encontro da emergente 

sociedade goiana, não só com bailes e festas, mas também com promoções, 

ou como palco de encontros artísticos-culturais (PINA FILHO, 2002, p. 17). 

 

 Esta nova capital que surgira em meio ao cerrado já trazia consigo um legado cultural 

advindo de suas origens, como, por exemplo, músicos formados e os professores de música 

residentes em Campininha das Flores. Era uma cidade vizinha à capital e que, em 1936, na 

promulgação da primeira lei expedida pelo primeiro prefeito de Goiânia, o professor 

Venerando de Feitas Borges tornou-a parte da nova capital, transformando Campininha das 

                                            
13

 Art Déco: estilo decorativo de artes aplicadas, desenho industrial e arquitetura caracterizada pelo uso de 

materiais novos e por uma acentuada geometria de formas aerodinâmicas, retilíneas, simétricas e 

ziguezagueantes. 
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Flores em bairro, a atual Campinas.  

 Neste mesmo ano houve a mudança do comando da Polícia Militar para a cidade, 

juntamente com ela veio a Banda da Polícia Militar que promoveu sua primeira apresentação 

no dia 16 de fevereiro. A respeito disto, Ofélia Nascimento cita o escrito em um jornal da 

época: 

a população, encantada, foi ouvir o mavioso programa da conceituada banda, 

que, como sempre, soube primar na escolha das melhores músicas goianas. 

As atividades musicais dessa corporação enchiam a vida do goianiense 

(NASCIMENTO, 1938, apud, PINA FILHO, 2002, p. 18)
14

. 

 

 Estas apresentações não pararam por aí, seguiu-se então uma série de concertos desta 

banda militar, marcando locais e dias da semana goianiense como pontos de encontro para o 

povo ouvir música: “a população do Bairro de Campinas tem se deliciado às quintas, sábados 

e domingos com as retretas da Banda de Música Militar Policial” (NASCIMENTO, 1938, 

apud, PINA FILHO, 2002, p. 19). 

 Juntavam-se a este caldeirão de práticas culturais os grupos musicais sacros, formados 

por freiras e padres, bandas de música vindas da antiga capital, bandas militares e músicos 

vindos de outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, no intento de fazer a vida na 

recém-fundada capital. 

 São estes perfis que criaram a identidade
15

 musical hoje existente em Goiânia. Nos 

próximos capítulos será traçado um painel das primeiras instituições em que a música foi 

praticada, locais de atuação, assim como um perfil dos músicos, suas vivências musicais e 

suas contribuições para a formação da primeira geração de músicos goianienses. 

 Pedro Ludovico, por meio de decreto, torna a transferência da capital da cidade de 

Goiás para Goiânia uma realidade. As mudanças graduais, porém contínuas de transferência 

do governo para a nova capital finalizaram-se no dia 23 de março de 1937, data que marca o 

início do período estudado neste trabalho. 

 

 

 

 

 

                                            
14

 O jornal não teve o seu nome disponibilizado. 
15

 O sentido de identidade que foi utilizado é o adotado por Tomaz Tadeu da Silva no texto “A produção social 

da identidade e da diferença”, onde o autor diz que identidade é o conjunto de características de um povo, que 

surge através da interação dos membros da sociedade e da forma de interagir com a sociedade (SILVA, 2003, p. 

93). 
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CAPÍTULO 2 – LOCAIS DE ATUAÇÃO 

 

2.1 As instituições 

 

 Goiânia, no recorte temporal aqui abordado, passava por um grande crescimento. 

Alguns fatos importantes fazem parte desse processo: a) o interventor acabava de se mudar 

para a capital; b) a Polícia Militar havia trazido seu contingente para o novo quartel, 

incluindo, é claro, sua banda marcial; c) os prédios do Governo já funcionavam a pleno vapor. 

Todavia, Goiânia ainda era uma cidade bem vazia, como relata Alódio Tovar, que nos mostra 

um “retrato” da capital publicado em um periódico da época:  

 

Goiânia, ao mesmo tempo, um terreno baldio, um campo de batalha, eriçada 

de postes de eletricidade e de estacas de agrimensura, exibia uma centena de 

casas novas dispersas pelos quatro cantos do horizonte (TOVAR, Top News, 

1979, p. 3). 

 

 Era esperado, a partir da fundação da capital, que surgissem instituições onde existisse 

a prática musical, tanto o ensinar quanto o tocar, o transmitir ou simplesmente o ouvir 

canções. Este é o caso do Colégio Santa Clara, do Grande Hotel, do Jóquei Club, do Liceu de 

Goiânia, da Sociedade Pró-Arte, do Cine Teatro Goiânia, da Rádio Clube de Goiânia e da 

Escola Técnica de Goiânia que retratam bem a cena musical em Goiânia na época aqui 

pesquisada. 

 A casa dos músicos em Goiânia também funcionava como uma espécie de instituição, 

visto que todos os alunos, em especial os de pianos, iam às casas dos professores para terem 

suas aulas. É o caso da residência do Secretário Geral
16

, Dr. Benjamin Vieira que, em 1935, 

recebeu o primeiro piano de Goiânia (BORGES, 1999). Este ponto será mais aprofundado 

quando falarmos a respeito dos músicos que atuavam na capital. 

 Então, o foco neste momento do trabalho será explanar a respeito destes locais da 

capital onde acontecia música. Convém apontar que as casas, ou as frentes dos comércios e as 

festas de fim de semana eram recheadas de música e músicos que, apesar de não aparecerem 

nos registros históricos, contribuíram na formação da identidade musical goianiense. 

 

A cidade era inicialmente totalmente desprovida de clubes e salões de festas. 

                                            
16

 O termo “Secretário Geral” era utilizado para denominar a pessoa responsável pela Secretaria Geral do Estado. 

Este órgão incorporava a Secretaria da Casa Civil, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Finanças do Estado. 
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As primeiras reuniões festivas, segundo depoimento do primeiro prefeito de 

Goiânia, Venerando de Freitas Borges eram feitas aos sábados, ao abrigo da 

velha amoreira existente na Rua 24, Centro, onde foi armado um tablado. 

Quando o tempo permitia, ali se realizavam animados forrós, ao som do 

acordeon do Lorico, motorista do Palácio. (BORGES, 1999, p. 77). 

 

2.1.1 O Colégio Santa Clara 

 

 O Colégio Santa Clara é, sem dúvidas, uma das instituições responsáveis pela 

formação dos goianos, trazendo conhecimentos e abrindo horizontes antes inalcançáveis aos 

moradores do interior do Estado de Goiás.  

 

As alunas do Colégio, depois de formadas professoras, voltavam para suas 

cidades de origem e aplicavam o que haviam aprendido com as Irmãs. Esse 

fato tornou o Santa Clara um centro irradiador de cultura, educação e fé para 

todas as regiões de Goiás e do Brasil (SANTA CLARA, 2016)
17

. 

 

 

Figura 4: Colégio Santa Clara em 1928
18

. 

 

 Como se tratava de um colégio exclusivo para garotas, o Santa Clara foi a primeira 

instituição incumbida da formação das moças da nova capital. O Colégio Santa Clara foi a 

primeira grande instituição de ensino da região, relativamente próximo ao local que viria a ser 

escolhido como sede da nova capital do Estado. Naquele momento, esta instituição de ensino 

era o segundo colégio criado no estado de Goiás
19

 (MENEZES, 1981). 

 O Santa Clara foi fundado em 1921, em Campinas, a Campininha das Flores, uma 

pequena cidade vizinha ao local da construção da nova capital. Isto significa que esta escola já 

existia desde 12 anos antes do lançamento da pedra fundamental da nova capital goiana. O 

Colégio Santa Clara foi a primeira instituição de ensino da capital que continha a disciplina 

                                            
17

 Disponível em: <http://www.santaclarago.com.br/o-colegio/institucional>. Acesso em: 14 jun. 16. 
18

 Disponível em: <http://www.opopular.com.br/editorias/magazine>. Acesso em: 14 jun. 16. 
19

 O primeiro colégio do Estado é o Colégio São Francisco, localizado na Cidade de Goiás, antiga capital. 
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Música em seu currículo. 

 Fundado pelas irmãs franciscanas, o Colégio Santa Clara tem a Música como um de 

seus alicerces educacionais, o que foi um ponto importante para o crescimento do ensino 

dessa arte na nova capital. Exemplo disto ocorreu no dia 27 de maio de 1933, quando 

inúmeros habitantes de Campininha se reuniram para fazer a roçagem do local que seria 

construída a nova capital e lá estava presente o Coral de Alunas do Colégio, regido pela Irmã 

M. Benedita, acompanhando a missa que precedia o início dos trabalhos.  

 O comprometimento desta instituição com a música pode ser percebido também 

quando o primeiro piano desta região foi entregue no Santa Clara. Um piano alemão, 

encomendado pelo Colégio chegou a Campinas no dia 23 de fevereiro de 1924, trazendo 

consigo toda a curiosidade e o interesse pelo instrumento necessários para que as alunas do 

colégio dessem seus primeiros passos no mundo da música (MENEZES, 1981). 

 A música dentro da escola tornava-se parte fundamental da rotina diária. Além das 

alunas se apresentarem em recitais, missas e atividades formais fora da escola, havia música 

tocada por elas nos eventos internos da escola, nos intervalos entre aulas e, inclusive, durante 

as aulas. É o caso das aulas de ginástica rítmica, que eram feitas ao som de piano. Assim nos 

relata Amália Maria de Souza, uma ex-aluna do colégio, em entrevista que consta no livro O 

Colégio Santa Clara e sua influência Educacional em Goiás: “irmã Maria Sigisberta ensinava 

ginástica rítmica, com massa indiana e bastão, ao som do piano. Irmã Maria Seráfica tocava 

piano, cantava e dançava com o vigor de um atleta.” (1981, p. 184). 

 Com a música sendo levada tão a sério nesta instituição, não era de se espantar que ela 

contasse com um corpo docente habilidoso e talentoso, pronto para cumprir com primazia sua 

função. Neste quesito, há de se ressaltar duas professoras de música. A respeito delas, a Irmã 

Áurea de Menezes escreve que 

 
destacaram-se como professoras de música: Irmã M. Aparecida de Sousa, 

professora de piano, harmônio, bandolim e cavaquinho; Irmã M. Seráfica 

Spiegler, professora de piano, violino, bandolim, violão, acordeão, 

harmônio, sendo ainda conhecedora da arte de tocar harpa. (MENEZES, 

1981, p. 183). 

 

 A atividade regular destas professoras criou um ritmo acelerado de desenvolvimento 

musical, principalmente dentro das igrejas. Como a instituição se trata de uma escola católica, 

era até esperado que as paróquias da capital requisitassem a presença de seu coral nas 

solenidades religiosas. É o caso da Igreja Matriz de Campinas, a Catedral de Goiânia, a capela 

Ateneu D. Bosco nos início dos anos 1940 e, posteriormente, em 1948, a Matriz Sagrado 
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Coração de Maria. Estes locais foram palcos de inúmeras apresentações das alunas do Santa 

Clara, ora de seu coral, ora de grupos musicais formados pelas professoras em conjunto com 

as estudantes. 

 Apesar da chegada de outras escolas nas décadas de 1940 e 1950 o Colégio Santa 

Clara permaneceu como a principal instituição de ensino de Música, sendo o responsável pela 

formação de incontáveis alunas musicistas.  

 Mesmo que estas alunas não tenham seguido o caminho de musicistas profissionais, 

elas contribuíram na difusão desta arte pela nova capital. 

 O Colégio Santa Clara continua em funcionamento e permanece contribuindo  para o 

crescimento cultural de Goiânia. 

 

2.1.2 O Grande Hotel 

 

 Inaugurado em 23 de janeiro de 1937, dois meses antes da vinda de Pedro Ludovico 

para a capital, o Grande Hotel, que existe até hoje e se localiza na Avenida Goiás nº 462, no 

centro de Goiânia, segue também o estilo Art Déco utilizado em vários outros prédios 

institucionais construídos na época.  

 

 

Figura 5: Fachada do Grande Hotel de Goiás em 1937
20

. 

 

 Era costume dos políticos da época inaugurarem as grandes obras antes do término de 

sua construção, no intuito de aproveitar alguma festividade, feriado, ou a presença de algum 

                                            
20

 Disponível em: < http://grandehotelgoiania.blogspot.com.br/>. Acesso em: 03 jun. 16. 
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ilustre que estivesse na cidade.  

 Todavia, o Grande Hotel, com a intenção de possibilitar a vinda de mais visitantes 

para a capital, foi colocado em funcionamento logo após sua inauguração, oferecendo aos 

hóspedes um ambiente adequado às suas necessidades. Podemos perceber isto no relatório do 

superintendente responsável para a Fazenda do Estado, onde ele informa que “este edifício 

vem sendo dotado de todas as acomodações exigíveis para a sua função” e recomenda a 

estada no hotel, escrevendo que o local pretende “facilitar o ingresso de elementos de fora 

para o Estado e facilitar com boas instalações a estadia (sic) de quantos tenham negócios a 

tratar com o Governo” (TEIXEIRA, 1942, p. 123). 

 Este hotel viria a se tornar um grande polo cultural de Goiânia, reunindo ali muitos 

visitantes que chegavam na cidade, a passeio ou a negócios. O hotel proporcionava o 

ambiente ideal para que os artistas se encontrassem com um público desprovido de locais 

formais para assistirem apresentações musicais. 

 Em seus salões, já na ocasião de sua inauguração, houve um grande movimento 

musical, como aponta Nascimento: quando “terminada a cerimônia... seguiu-se grandioso 

baile, abrilhantado pelos Jazzes do Professor Lenza e da 1ª Cia. da Polícia Militar” 

(NASCIMENTO, apud, PINA FILHO, 2002, p. 38). 

 Nascimento relata que estes eventos sociais, sempre seguidos de música, ocorriam 

com frequência, especialmente aos sábados. A professora Maria Helena Borges reafirma este 

relato: 

 
à noite, principalmente nos fins de semana, as famílias ali se reuniam, e o 

piano era dedilhado por diferentes damas da sociedade. Entre estas, as mais 

assíduas eram: Lucy Gomes Pinto Veiga Jardim, nora da arrendatária do 

hotel, Maria Nazaré Jubé Jardim, que tocava todas as noites para animar as 

reuniões da sociedade goianiense, acontecida nos salões do Grande Hotel e 

Antonieta Cardoso (D. Nenen) esposa do Dr. Dário Délio Cardoso. 

(BORGES, 1999, p. 79). 

 

  O “Palácio Monumental” como também era conhecido o Grande Hotel, foi palco dos 

primeiros bailes de carnaval da capital, onde se apresentavam a já citada banda da 1ª Cia. da 

Polícia Militar, o Jazz Band Imperial e grupos como o formado por 

 

Domingos Pinheiro Lacerda, que executava Pistom; Garibaldi Silva, bateria; 

Afonso Inácio de Brito, clarineta; Vitor dos Santos, trombone; João dos 

Santos, bombardino; Irani Inácio de Brito, banjo e canto; Waldemar 

Bittencourt, violão e canto; Geraldo de Brito, cavaquinho e canto. 

(NASCIMENTO, apud, PINA FILHO, 2002). 

 



26 

 

 

 Neste ponto, o Grande Hotel tornava-se um dos primeiros locais formais para 

apresentações musicais na cidade, reunindo grandes e pequenos grupos, solistas e, 

dependendo da ocasião, grupos de outras cidades. 

 O Grande Hotel é hoje é sede da Divisão de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura 

e, vez ou outra, é sede de eventos culturais, com shows e apresentações artísticas diversas. 

 

2.1.3 O Jóquei Clube 

  

 A ideia de se criar um Jóquei Clube em Goiás teve seu princípio mesmo antes da vinda 

do governo para a nova capital quando, em 1935, ainda com o nome de Automóvel Clube de 

Goiânia, seu estatuto foi criado.  

 Sua abertura, porém, apenas foi viabilizada após uma visita de Pedro Ludovico à 

cidade do Rio de Janeiro, onde se encontrou com Oswaldo Aranha, então Ministro da 

Fazenda, para conseguir quantia necessária e assim construir o clube, uma vez que o Governo 

Federal disponibilizava verba para a construção de clubes, contanto que fossem de hipismo. 

Então, com a mudança do nome para Jóquei Clube de Goiás, o clube foi construído e 

inaugurado em 28 de abril de 1937. 

 

 

Figura 6: Sede do Jóquei Clube de Goiás
21

. 

 

                                            
21

 Disponível em: < http://www.opopular.com.br/editorias/vida-urbana/abandonado-sem-luz-e-%C3%A1gua-

j%C3%B3quei-clube-agoniza-1.828946> Acesso em: 21 jun. 16. 
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 O Jóquei era o local frequentado pela elite de Goiânia. Lá era o ponto da cidade onde 

se conseguia ouvir música clássica executada por orquestras, como a Orquestra Pró-Arte e 

personalidades da música de concerto da época, como o maestro Érico Pieper e o violinista 

Crundwald Costa, o professor Costinha, nomes que veremos e nos aprofundaremos mais à 

frente. 

 O clube tornava-se a primeira casa de música erudita em Goiânia, recebendo não só 

artistas da cidade, mas principalmente orquestras de outras regiões. Todavia, no Jóquei Clube 

não eram apresentados apenas recitais de música erudita, ali eram realizados todos os tipos de 

eventos, bailes de carnaval, festas de aniversário, bailes de formatura e de carnaval. 

 Como relata Maria Helena Borges, o Jóquei Clube havia se tornado “a alegria, o 

coração da cidade” (1999, p. 77), se transformando consequentemente no reduto da música na 

recém-fundada Goiânia pois, onde há festa, há música. 

  Exemplos desta movimentação cultural que acontecia no clube eram os recitais e as 

seções dançantes, que ocorriam com bastante frequência, o primeiro, nos salões de festa 

durante as noites da semana, e o segundo acontecia nos domingos pela manhã. Neste, era 

quase indispensável o uso das melhores roupas disponíveis no guarda-roupa. A figura 6 é 

exemplo de um programa que convidava a eventos que ocorriam no Jóquei nos anos 1940. 

 

 

Figura 7: Programa da apresentação da Orquestra Pró-Arte no Jóquei Clube
22

. 

                                            
22

 Fonte: PINA FILHO, Wilson Pompeu de. Memória Musical de Goiânia. Goiânia: Ed.Kelps, 2002. 
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  O próprio Jóquei Clube possuía uma orquestra, dirigida pelo maestro Geraldo 

Amaral. Ela se apresentava com frequência, porém, como se tratava de um grupo ligado ao 

clube, somente tinha a autorização de apresentar seus concertos dentro do Jóquei e para seus 

membros, fato que acabou por selar o futuro da orquestra, o que culminaria com a sua 

extinção na década de 1950. 

 As instalações do Jóquei Clube ainda existem
23

 nos dias de hoje, mesmo que mal 

cuidadas. Todavia, trazem consigo o peso da história musical goianiense que um dia as 

paredes deste local já abrigaram. 

 

2.1.4 O Liceu de Goiânia 

 

 O colégio Liceu de Goiás
24

 foi fundado em junho de 1846, na cidade de Goiás, em 

cumprimento à Lei Estadual nº 9, permanecendo em funcionamento normal até 1937, quando 

foi transferido para a nova capital. 

 O Liceu foi um dos órgãos do Estado transferidos devido à mudança da capital. Todas 

as secretarias, principais bibliotecas, bancos e escolas também foram trazidos para Goiânia. 

 Porém, a transferência do colégio Liceu para a nova capital não agradou aos 

moradores da cidade de Goiás, como relata Fernanda Barros:  

 

esta atitude do governo Pedro Ludovico foi vista com maus olhos pelos 

vilaboenses que se viram extorquidos de uma das instituições mais 

importantes da cidade, este que contribuiu tanto tempo para a formação de 

seus jovens aspirantes ao ensino superior. (BARROS, 2015, p. 4). 

 

 Mesmo com a insatisfação da população vilaboense, o Liceu foi transferido para 

Goiânia, em março de 1937, ocupando o prédio que havia sido construído para ser a primeira 

sede do ensino da nova capital, localizado na rua 21, próximo ao Palácio das Esmeraldas. 

 Todo o equipamento da escola foi enviado para Goiânia, a biblioteca, laboratórios e o 

mobiliário. Inclusive os professores e boa parte dos alunos também se mudaram para Goiânia, 

visto que ocupavam cargos públicos nas instituições transferidas ou pelo fato de encontrarem 

na nova capital oportunidades de negócios. 

  O descontentamento dos vilaboenses levou ao Governo do Estado a tomar a decisão 

                                            
23

 As instalações do Jóquei Clube ainda existem. Todavia, a sede original foi demolida, dando lugar a um novo 

prédio, que atendia os interesses da época. 
24

 O nome do colégio foi alterado com o tempo para se adequar ao vocabulário atual, a princípio ele se chamava 

Lyceu de Goyaz. 
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de reabrir o Liceu na cidade de Goiás, agora como uma extensão do Liceu que estava em 

Goiânia. Através dos decretos n. 247 de 27/01 e n. 347 de 23/02 de 1938
25

, chamada de 

Sucursal do Lyceu de Goyaz, a escola voltou ao seu funcionamento. 

 Com o fim de evitar confusões entre a nomenclatura das duas entidades, o Lyceu 

instalado na nova capital teve seu nome alterado para Liceu de Goiânia. 

 O professor Joaquim Edison de Camargo (1900-1966), vindo da cidade de Goiás, foi 

quem iniciou o ensino de música no Liceu de Goiânia. Ele expandiu as atividades musicais na 

capital lecionando canto coral, matérias teóricas, formando conjuntos com os alunos e uma 

orquestra da escola. 

 Os homens da nova capital que estavam interessados no aprendizado de música 

encontraram no Liceu o local ideal, tendo em vista que a outra instituição da capital que 

lecionava música no fim dos anos 1930 era o Colégio Santa Clara, exclusivo para mulheres.  

 Além dos novos grupos musicais formados no Liceu, grupos inteiros se mudaram da 

antiga capital para Goiânia.  Por se tratar de um dos melhores prédios construídos até então na 

capital, eles encontraram no Liceu o local ideal para a continuidade de suas atividades. Pina 

Filho relata um destes grupos que vieram da antiga capital e que merecem destaque 

 

faziam parte deste grupo, dentro outros, Donizete Martins de Araújo (flauta); 

Maria Angélica da Costa Brandão (piano e harmonium); Ovídio Martins de 

Araújo (violino); Júlio Alencastro Veiga (violino) e Nicanor Gordo (?). 

(PINA FILHO, 2002, p. 20). 

   

 O salão nobre do Liceu de Goiânia foi palco de inúmeras apresentações musicais que 

ocorriam nas ocasiões solenes, como formaturas, bailes de fim de ano ou festas realizadas em 

datas comemorativas. 

 A revista Educação e Saúde, um periódico bimestral, traz, em abril de 1946, uma 

reportagem a respeito de uma visita do Interventor Xavier de Barros
26

 ao Liceu de Goiânia, 

onde “[...] foi executado um magnífico programa de canto orfeônico, sob a direção do Sr. 

Joaquim Edison Camargo, professor de música daquele estabelecimento, tendo agradado 

plenamente e merecido referências elogiosas por parte dos ilustres visitantes” (Revista 

Educação e saúde, 1946, apud, Pina Filho, 2002, p. 21). 

 O mais importante grupo musical criado no Liceu foi a Orquestra Ezinho de Oliveira, 

                                            
25

 Alguns artigos e trabalhos trazem erroneamente a data de 1990 como sendo o ano que marcaria o reabrimento 

do Liceu na Cidade de Goiás. 
26

 Filipe Antônio Xavier de Barros foi o Interventor Federal de Goiás, de 18 de fevereiro a 4 de agosto de 1946 e 

de 18 de agosto a 12 de setembro de 1946. 
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que ganhou este nome em homenagem a um aluno morto em um acidente aéreo. 

 

dessa orquestra, que durou até 1955, participaram Joaquim Edison de 

Camargo (violino); Marco Cattini (violino); Dimitri Znamenski (violino); 

Heloisa Barra (piano); Jacy Siqueira (pistom, ou melhor, trompete); entre 

outros. A orquestra era composta ainda de um sax e dois ou três acordeons. 

(JARDIM FILHO, apud, PINA FILHO, 2002, p. 21). 

 

 A Sociedade Pró-Arte também encontrou no Liceu de Goiânia o melhor ambiente para 

a realização de seus trabalhos. No próximo subitem trataremos desta instituição que trouxe 

grande movimentação cultural para Goiânia. 

 

2.1.5 A Sociedade Pró-Arte 

 

 Em 1945 surgia a Sociedade Pró-Arte de Goiás, o primeiro mecanismo cultural do 

estado que unia as artes em prol de um crescimento em conjunto.  

 Essa entidade foi fundada por José Amaral Neddermeyer, arquiteto participante da 

construção de Goiânia, compositor, músico e pintor. A Sociedade contava também com os 

seguintes membros fundadores: Octo Marques, Goiandira do Couto, Antônio Henrique Péclat, 

Jorge Felix de Souza, Regina Lacerda, José Edilberto da Veiga, Brasil Grassini, Luiz Curado 

e o diretor de música, Érico Pieper.  

 A Pró-Arte tinha como ideal unir as artes, fotografia, pintura, artes plásticas, teatro, 

dança e música. Com isto, a Sociedade promovia festivais, recitais, amostras e desenvolvia 

também atividades de cunho didático, com a intenção não só de apresentar as obras, mas de 

explicar ao espectador fatos e dados a respeito do que era apresentado, seja no campo das 

artes visuais, que traziam placas informativas ao lado das pinturas, por exemplo, ou na área 

musical, onde os programas eram preparados trazendo informações sobre a vida e obra dos 

autores e detalhes sobre as peças a serem apresentadas. 

 A inauguração da Sociedade Pró-Arte aconteceu no dia 22 de outubro de 1945 e 

contou com apresentações de várias áreas artísticas. Quadros e esculturas foram expostas, 

poemas foram declamados e a orquestra Pró-Arte realizou sua primeira apresentação. 

Segundo Borges, a formação da orquestra, nesta ocasião, contava com 

     

  Piano – Érico Pieper 

 ´  Violinos – Crundwald Costa; José Beachel; Aída Tovar; H. Cavalcante 

Filho; Avelino Cavarzan; Waltercides Silva 

  Violoncelo – H. Berberian 
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  Flauta – Alberto Conceição Ribeiro 

  Contra-baixo – João Chagas (BORGES, 1999, p. 85). 

 

 

 

Figura 8: Convite para o recital de inauguração da Sociedade Pró-Arte em 1945
27

. 

 

 O crescimento da Pró-Arte pode ser percebido quando analisamos o exemplo da "I 

Exposição de Pintura, Escultura e Arquitetura" que ocorreu pela primeira vez em 1945 e 

contava “com apenas 10 trabalhos. O evento repetiu-se em 1946 com 17 participantes e 67 

trabalhos. Em 1947 haviam 25 participantes e 145 trabalhos.” (FIGUEIREDO, 1979, p. 93). 

  As atividades musicais da Pró-Arte se intensificaram nos anos seguintes, quando 

“Érico Pieper e Crundwald Costa iniciaram um curso para instrumentistas – piano e cordas” 

(PINA FILHO, 2002, p. 37). Os alunos participantes destas aulas realizavam regularmente 

audições para ingressarem nos grupos musicais que faziam parte da Pró-Arte. 

 Os principais palcos da Sociedade Pró-Arte eram o Jóquei Clube e o Cine-Teatro 

Goiânia, instituições abordadas neste trabalho.  As reuniões e ensaios dos grupos musicais 

vinculados à Pró-Arte ocorriam no Liceu de Goiânia, outro local também já citado. 

 A Sociedade Pró-Arte teve uma vida curta, finalizando suas atividades no ano de 

1948. Segundo Pina Filho, uma das últimas apresentações da Orquestra, que ocorreu em 

dezembro de 1948, contou com a apresentação da primeira bailarina do Teatro Municipal de 

São Paulo, Lia Silva. O programa daquela noite mesclava obras apresentadas pela orquestra e 

a dança de Lia Silva, como podemos perceber na imagem do panfleto abaixo. 

                                            
27

 Fonte: PINA FILHO, Wilson Pompeu de. Memória Musical de Goiânia. Goiânia: Ed. Kelps, 2002. 
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Figura 9: Convite para um dos últimos recitais da Orquestra Pró-Arte, realizado em 1948
28

. 

 

 Com a dissolução da Pró-Arte, Érico Pieper e Crundwald Costa continuaram 

exercendo o trabalho de professores de música na capital. A Orquestra Pró-Arte, que os dois 

professores não deixaram se extinguir, passou a se denominar Orquestra de Amadores. Esta 

nova orquestra passou a ser o local para onde eram encaminhados os alunos mais adiantados 

de ambos os professores.  Nesse mesmo ano, Neddermeyer, José Edilberto da Veiga e Jorge 

Felix de Souza, fundadores da Pró-Arte, criaram uma escola informal de belas artes, que 

funcionava ao ar livre e era gratuita. Esta escola informal foi o primeiro passo para a fundação 

da Escola Goiana de Belas Artes (E.G.B.A.). Neddermeyer faleceu pouco tempo depois. 

 

2.1.6 O Cine Teatro Goiânia 

 

O Cine Teatro Goiânia, como era nomeado na época, é um dos mais nobres e 

tradicionais espaços culturais da cidade. Ele integra e se destaca no conjunto arquitetônico em 

estilo Art Déco do início da capital. O Teatro foi um dos primeiros prédios da nova capital. 

Com capacidade para 850 pessoas, está localizado na Avenida Anhanguera, esquina com a 

Avenida Tocantins, na região central. 

                                            
28

 Fonte: PINA FILHO, Wilson Pompeu de. Memória Musical de Goiânia. Goiânia: Ed. Kelps, 2002. 
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Figura 10: Cine-Teatro Goiânia em 1943
29

. 

 

Pedro Ludovico, em relatório para o Presidente Getúlio Vargas afirma que o Cine 

Teatro “é, sem dúvida, o principal edifício de Goiânia, pelo seu aspecto distinto e linhas 

altamente arquitetônicas.”. Ludovico continua a tecer elogios ao Cine Teatro neste relatório, 

dizendo que “no Brasil Central é, sem dúvida, o melhor prédio de cimento armado” e que “o 

seu aparelhamento é o mais moderno existente.”. (TEIXEIRA, 1942, p. 75-76).  

Seu projeto e execução da obra foram de responsabilidade do arquiteto Jorge Félix, 

que deu início à construção em 1940, vindo a concluí-la em 1942.  

A portas do Teatro se abriram pela primeira vez para a população no dia 14 de junho 

de 1942, 21 dias antes da inauguração oficial do Teatro, que estava marcada para o dia 05 de 

julho, quando foi apresentado “Divino Tormento”, com Jeannette McDonald e Nelson Eddy, 

o primeiro filme a passar nas telas do Cine-Teatro. 

No dia de 21 de junho de 1942, a Companhia Eva Todor utilizou pela primeira vez o 

palco do teatro, apresentando a peça teatral “Colégio Interno”, de Ladislaw Todor. 

Porém, a grande noite para o Cine-Teatro era a de 05 de julho, quando Pedro Ludovico 

Teixeira ficou em frente às escadarias do teatro e retirou o tecido que cobria a placa inaugural, 

assim ele tornava oficial o funcionamento do primeiro cine-teatro e maior casa de espetáculos 

da nova capital.  

A inauguração do Cine-Teatro Goiânia fez parte da programação do Batismo Cultural 

de Goiânia. Durante o Batismo, intelectuais, artistas e cientistas se reuniram na capital a 

                                            
29

 Disponível em: < https://biblioi9.wordpress.com/> Acesso em: 08 jun. 16. 
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convite de Pedro Ludovico, transformando Goiânia em palco de recitais, conferências, 

congressos, missas campais, palestras e várias outras atividades. 

Juntamente com o Cine-Teatro, foram inaugurados durante as solenidades do Batismo 

Cultural a Rádio Clube, primeira rádio de Goiânia, a Escola Técnica de Goiânia e a revista O 

Social, importantes aquisições para a jovem capital. 

Segundo Galli, o cronograma de atividades que se seguiram no dia da inauguração do 

Cine-Teatro Goiânia foi: 

 

dia 5 de julho: I – às 5 horas, Alvorada, pela Banda da Polícia Militar, Tiro 

de Guerra, e várias Escolas; II – às 8h, Chegada do Desfile à Praça Cívica, 

com hasteamento da Bandeira Nacional, no Palácio do Governo: III – Missa 

Campal, na Praça Cívica, celebrada por S.E. o Cardeal Leme; Sermão por 

Dom Aquino Correia, Membro da Academia Brasileira de Letras; IV – 

Soleníssima Sessão de Inauguração da nova Capital, no Cine-Teatro 

‘Goiânia’; V – Discurso do Interventor Pedro Ludovico Teixeira, 

fazendo  entrega oficial das Chaves da nova Capital do Estado, ao Prefeito 

da Cidade; VI – Discurso do S.Exa. o Embaixador José Carlos Macedo 

Soares, presidente do IBGE; VII – Evolução de todos os aparelhos do Aero 

Clube do Estado, VIII Salva de 21 tiros; IV – Às 22h, Grande Banquete 

oferecido pelo Chefe do Governo, no Salão de Festas do Palácio das 

Esmeraldas às altas autoridades presentes à inauguração da Nova Capital. 

(GALLI, 2007, p. 23, grifo nosso). 

  

 Um fato importante a salientar é que houve, na ocasião do Batismo Cultural, um 

registro musical, a gravação de um disco, um dos primeiros gravados em Goiânia. Neste 

registro, feito pelo renomado musicólogo Luiz Heitor Correia de Azevedo, continham choros, 

modas, músicas instrumentais e vocais. A respeito disto, Azevedo relata na contra capa do 

disco 

 

em junho de 1942, dando início aos trabalhos de arquivamento da música 

popular brasileira atual, planejados por mim, como complemento das 

atividades da cadeira de folclore Nacional da Escola de Música, passei nove 

dias em Goiânia, a nova capital do Estado de Goiás, que então se 

inaugurava. [...] As festas da inauguração da nova capital proporcionavam-

nos uma ocasião excepcional para a gravação de discos de folclore e registro 

de observações pessoais pois no programa projetado para as mesmas 

figuravam vários “festejos típicos”, promovidos pelo Departamento Estadual 

de Imprensa de Propaganda. (AZEVEDO, 1950). 
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Figura 11: Músicos participantes da gravação do disco “Batismo Cultural de Goiânia”. 

 

 O disco foi lançado apenas em 1950 e as música que o compõem são 

 

1. José Turuna – Canela Seca; 

2. Adolfo Mariano – Beija-Flor; 

3. Clemente Vieira João Henrique – Mês de Agosto é Tão Triste; 

4. Alagoano e Brasil Primeiro – Choro; 

5. Henrique Cezar Veiga Jardim e José Henrique Veiga Jardim - No Dia 30 

de Maio; 

6. Chico Onça e Micuim – Como Nasceu Goiânia; 

7. Chico Onça e Micuim – Namoro de Festa em Festa; 

8. Congo; 

9. Congo; 

10. Entrevista com Silvério Costa Santos; 

11. Silvério Costa Santos – Quebra-bunda; 

12. Domingos Diniz – Rancheira; 

13. Tapuios – Tapurunga; 

14. Tapuios – Cumpadre Já Vem, Cumpadre Já Vai; 

15. Tapuios – Despedida; 

16. Augusto Catarino Santos, Silvio de Souza e Felipe Andrade - Goiás, 

Terra Da Saudade; (BATISMO CULTURAL, 1950). 

 

 Segue uma cópia desta gravação em anexo. Esta é uma cópia do relançamento deste 

disco, que ocorreu em 1979, em ocasião do aniversário do Batismo Cultural de Goiânia. 

 A abertura de um Cine-Teatro em Goiânia possibilitou que obras com um maior 

número de músicos fossem apresentadas. Por este motivo, o palco deste teatro se tornou o 

predileto para apresentações de música de concerto, proporcionando um ambiente propício 

aos músicos adeptos à música erudita executarem seus repertórios. Obras como as valsas de 
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Chopin, interpretadas pela pianista Francisca Veiga Jardim em um concerto realizado em 

1944, ou os concertos da Sociedade Pró-Arte que executaram obras de Strauss, Suppé, 

Brahms, Tchaikovsky, dentre outros, são exemplos do repertório apresentado no Cine Teatro. 

Apesar de o palco do teatro constituir um ótimo local para apresentações musicais, o 

Cine-Teatro foi projetado com a intenção de que os filmes fossem sua principal atração. Esta 

intenção, aliás, foi oficializada em forma de decreto, cujo segundo artigo é revelador, como se 

pode observar: 

 

Art. 2º - O Cine-Teatro Goiânia destina-se à exploração da exibição de 

filmes cinematográficos, em sessões diárias, e, mais à exploração de 

representações teatrais e artísticas. 

Parágrafo 1º - A exibição de filmes cinematográficos constituirá o elemento 

de maior atividade do Cine-Teatro Goiânia. 

Parágrafo 2º - A exploração de representações e artísticas estabelece 

atividade secundária do Cine-Teatro Goiânia e, como tal, serão realizadas 

quando houver conveniência para o Governo e a juízo deste. (GOIÁS, 1942, 

p. 2, apud, BORGES, 2007, p. 26). 

 

Mediante os interesses da população, que se mostrava igualmente interessada nas 

apresentações musicais, teatrais e nos filmes, a intenção do Governo de que o Cine-Teatro se 

voltasse principalmente para o cinema foi gradativamente perdendo força. 

 No dia 27 de outubro de 1949 se apresentava pela primeira vez nos palcos do Cine-

Teatro a então em formação Orquestra Sinfônica Estadual de Goiás
30

. Esta orquestra contava 

com trinta músicos: “[...] a orquestra era composta por vinte e um violinos, um violoncelo, um 

contrabaixo, uma flauta, um clarinete, saxofone, um pistom, dois trombones e um piano.” 

(PINA FILHO, 2002). Como se percebe, a formação contava com muitos violinistas, a sua 

maioria composta por alunos do professor Crundwald Costa, o professor Costinha, que era, 

juntamente com Érico Pieper, responsável por esta orquestra.  

 No programa do dia 27 de outubro, cujo exemplar impresso já não existe mais, foram 

executadas as seguintes obras: 

 

1. La Traviata – “Prelúdio do 1º Ato, de G. Verdi; 

2. Rigoletto (Fantasia), de G. Verdi; 

3. Lenda do Beijo – Intermezzo, de Soutello e Vert.; 

4. Valsa em Lá, de Brahms, com o solista Orozimbo J. Gonçalves; 

5. Salut d’amour, de Edgar Elgar, com o solista Abyg Berberian; 

6. Serenata, de Toselli, com a solista Silvia Lourdes do Nascimento; 

7. Canção da Primavera, de F. Mendelssohn com a solista Hildete 

                                            
30

 Segundo o professor Othaniel de Alcântara Junior, o termo “Orquestra Sinfônica” era utilizado apenas como 

denominação do grupo, pois, este grupo não configurava a formação de uma orquestra sinfônica. 
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Menezes; 

8. Gavota, de A. Czibulca, com as solistas Terezinha Silva, Elis Silva e W. 

Magalhães; 

9. Thaïs, de J. Massenet, com a solista Noêmia Marques; 

10. Souvenir, de F. Didla, com a solista Rosa C. Menezes; 

11. Berceuse, de R. Godard, com a solista M. Conceição Mascagni; 

12. Minha Terra, de Carlos Gomes; 

13. As Bodas de Fígaro – “Abertura” – de, W. Mozart. (PINA FILHO, 2002, 

p. 46)
31

. 

 

 O repertório desta orquestra nos dá uma clara noção das obras de concerto 

apresentadas pelas orquestras em Goiânia nos anos 1940. 

 Na década de 1940 o Cine Teatro serviu de palco não só para os grandes intérpretes, 

músicos e professores, como também para seus alunos. Este é o caso dos alunos de Érico 

Pieper, Crundwald Costa, Belkiss Spencieri Carneiro de Mendonça, dentro outros que se 

apresentavam regularmente em recitais que serviam também como uma espécie de exame. 

Até hoje esta prática é utilizada pelos professores de música, é o exemplo da disciplina 

“apresentação pública”, existente no curso de graduação em música da Escola de Música e 

Artes Cênicas da UFG. 

  Durante o período da segunda Grande Guerra (1939 a 1945), podemos apontar 

algumas manifestações artísticas importantes na cidade, principalmente no período próximo 

ao fim da guerra. Em especial podemos destacar o Festival Lítero-Musical Brasil-Polônia, 

ocorrido em 1944 e em 1945, ambos com apresentações musicais no Cine-Teatro Goiânia. 

 

 

Figura 12: Programa da apresentação do Festival Lítero-Musical Brasil-Polônia de 1944 e 1945
32

. 

                                            
31

 Adaptações na formatação do texto original foram feitas para adequá-lo a este trabalho. 
32

 Fonte: PINA FILHO, Wilson Pompeu de. Memória Musical de Goiânia. Goiânia: Ed.Kelps, 2002. 
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 Nos concertos de 1944 e 1945 foram apresentados os hinos do Brasil e da Polônia, 

pela Banda da Força Pública, além de outras obras em ode à Polônia e obras de autores 

poloneses, como Frederic Chopin. 

 A abertura de mais um palco para apresentações musicais em Goiânia motivou vinda 

de artistas de fora. Exemplo disto é a vinda do violinista George Marinuzzi, professor do 

Conservatório Mineiro de Belo Horizonte, em 11 de julho de 1949, quando se apresentou com 

o acompanhamento de Nair de Moraes ao piano. (BORGES, 1999, p. 82). 

 Os problemas de infraestrutura que Goiânia apresentava nos anos de 1940 

curiosamente favoreceram o crescimento cultural da capital quando, em 1946, Goiânia passou 

por problemas no fornecimento de energia elétrica. A respeito da repercussão desta falta de 

energia no Cine-Teatro, Belkiss Spencieri relata em uma entrevista da época que 

 

ele era mais cinema, mas os dias que a gente queria fazer qualquer 

apresentação, ele deixava de funcionar. Quando eu cheguei, em 1945, houve 

aqui um problema sério de luz, porque a represa do Jaó havia estragado e nós 

ficamos um ano no escuro. Esse ano foi muito sofrido, por que a gente não 

tinha ferro elétrico, não tinha geladeira, não tinha enceradeira, não tinha 

nada. A cidade toda estava no escuro, no Aladim. Mas o cinema tinha um 

motor. Então, como a cidade era pequena e havia poucas construções, a hora 

em que o motor do Cinema era ligado, todo mundo ouvia e já saía de casa 

para ir assistir ao filme. Cada um com sua lanterna na mão para não cair nos 

buracos das ruas, mas ia ao cinema. Assim também era feito nos dias de 

concerto. Tudo a gente podia fazer no Cinema porque lá havia esse motor. 

(MENDONÇA, In Memória, apud, BORGES, 2007, p. 28). 

   

 Há de se entender as agruras passadas pelos pioneiros da capital, a falta de recursos 

para a área da cultura era ponto marcante nas entrevistas com artistas da época, a própria 

Belkiss Spencieri relata que “tudo era muito improvisado [...] Muitas vezes a gente estava, de 

dia, limpando o salão ou limpando o Cinema, e, de noite, com a mão dentro da água quente e 

com sal, para poder tocar.” (MENDONÇA, In Memória, 1985, apud, BORGES, 2007, p. 31). 

 Mesmo com todas as dificuldades apontadas, o período pesquisado neste trabalho 

coincide com umas das épocas mais movimentadas do Cine Teatro Goiânia que, nos anos 40 e 

50, recebeu vários tipos de artistas e públicos, sendo considerado um dos maiores pontos de 

encontro para os habitantes da capital, que encontravam ali possibilidades de entretenimento 

não disponíveis em outros cantos da cidade. 

 O Cine Teatro Goiânia continua em funcionamento. Hoje com o nome de Teatro 

Goiânia ainda é palco de grandes apresentações musicais na capital goiana. 
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2.1.7 A Rádio Clube de Goiânia 

 

A Rádio Clube de Goiânia foi a pioneira, ao beijar pela primeira vez os 

traços arquitetônicos da Art déco e escorregar telhados abaixo, entrando 

pelas frestas das portas e janelas semi-descerredas dos lares goianienses, 

ainda de forma experimental, no final do mês de janeiro de 1942 (GALLI, 

2007, p. 38). 

 

 Como acontece até os dias de hoje, para que alguém ou um grupo possa criar uma 

rádio, é necessário que o interessado solicite a permissão do Governo que, por sua vez, 

autoriza ou não o funcionamento da rádio por meio de uma concessão. No caso da Rádio 

clube de Goiânia esta concessão foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 1942, 

dando assim a autorização para o funcionamento da primeira empresa de radiodifusão da 

capital. 

 Fundada por um grupo liderado por Francisco Braga Sobrinho e Castro Costa
33

, a 

Rádio Clube foi uma das maiores novidades no cotidiano do cidadão goianiense em 1942 que, 

a partir daquele momento, teria acesso à música, informação e entretenimento dentro de sua 

residência. 

 É importante salientar que os jornais já existiam naquela época, porém, como seu 

número de circulação era limitado e dependia de um gasto diário por parte do consumidor, a 

população mais pobre da cidade acabava ficando sem acesso a esse meio de comunicação. 

 Outro ponto importante a ser citado é que já existiam outras rádios em Goiânia. 

Todavia, elas trabalhavam de forma clandestina, e tinham pouco poder de alcance, além de 

baixa qualidade. 

 A inauguração da Rádio Clube de Goiânia ocorreu no dia 5 de julho de 1942 e fez 

parte da agenda de festividades do Batismo Cultural da capital. Panfletos foram distribuídos 

para a população local, informando o início das atividades. 

 

                                            
33

 No fim de 1942 a emissora foi adquirida pelo grupo Diários Associados, de Assis Chateubriand. 
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Figura 13: Panfleto publicitário da Rádio Clube de Goiânia
34

. 

 

 Os idealizadores da programação da Rádio Clube tiveram preocupação em agradar o 

público local, com o foco em programas de músicas regionais, não trazendo apenas as 

canções dos artistas vindos de São Paulo e Rio de Janeiro. A programação da rádio, dessa 

forma, foi adequada ao gosto de boa parte dos goianos, quando 

 

as músicas locais passaram a ser divulgadas na emissora, assim como 

cantores da região que apresentavam suas músicas ao vivo em programas de 

auditório; causos, piadas e novelas, veiculadas pelas principais emissoras do 

país (Rádio Nacional e Rádio Tupi) foram adaptadas à cultura goiana para 

serem veiculadas pela emissora; enfim, o seu perfil foi, de certa forma, 

adequado ao cotidiano de Goiás. Isso acabava criando no ouvinte uma 

sensação de afinidade com a emissora, o que, consequentemente, o atraia 

para ouvi-la constantemente. (MARQUES, 2008, p. 20) 
 

 Com isto, a nova rádio caiu logo no gosto do povo.  

 Em 1942 o jornal O Popular trouxe uma matéria que nos dá uma ideia de como era a 

programação da Rádio Clube neste ano 

 

Semanalmente  

HORA SERTANEJA: poesias sertanejas.  

NESTE MUNDO EM QUE VIVEMOS: cenas dialogadas.  

CAMINHO SEM FIM: crônicas literárias.  

                                            
34

 Fonte: GALLI, Ubirajara. A História do Batismo Cultural de Goiânia. Goiânia, Contato Comunicação, 2007. 
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LAR, DOCE LAR: crônicas cômicas.  

PÁGINAS GOIANAS: escritores de Goyaz.  

SKETS: piadas dialogadas.  

RADIOTEATRO: peças originais e adaptadas. (O POPULAR, 6 de 

dezembro de 1942). 
 

 

 Há de se perceber que nesta programação não existe sequer espaço para estilos 

musicais provenientes de outros estados, como, choros, sambas ou músicas eruditas. 

 Sabendo que a rádio estava fazendo sucesso, o Governo do Estado começou a utilizá-

la como seu meio de publicidade principal, colocando no ar um programa completamente 

voltado a mostrar os benefícios que o Estado julgava estar proporcionando ao cidadão. Este 

programa perdura até os dias de hoje. O programa antes conhecido como “Hora do Estado”, 

hoje leva o nome de “Goiás no Ar”. 

 No inicio de seus trabalhos, o funcionamento da rádio era limitado por conta da 

precariedade da infraestrutura na capital, já que a Usina Jaó, responsável pela distribuição de 

energia na capital, tinha seu horário de funcionamento limitado entre seis da manhã até por 

volta das onze horas da noite, horário em que os geradores da usina eram desligados. Neste 

caso, inclusive, como a usina não tinha um horário exato para o seu desligamento, alguns 

programas chegavam a ser interrompidos em pleno curso por causa do corte no fornecimento 

elétrico (MARQUES, 2015). 

 Nos anos que se seguiram, a rádio incrementou sua programação, colocando músicos 

para se apresentarem ao vivo e programas de auditório, que aproximavam ainda mais o 

público dos artistas. Dessa forma, surgiam os primeiros cantores sertanejos de Goiás de 

popularidade.  

 Podemos citar alguns nomes de cantores caipiras goianos que se destacaram nos anos 

1940, como: Adolfo Fagundes, o Adolfinho; José de Freitas Machado, o André; Alberto da 

Paz, o Ás de Ouro; Ivonilto Alves Bandeira, o Bandeirinha; Cândido Paula, o Brasão. É 

interessante notar o costume que todos estes cantores tinham de utilizar pseudônimos. 

 Pina Filho relata participações do maestro Geraldo Amaral em programas da Rádio 

Clube, levando música de outros gêneros, que não o sertanejo, para serem apresentadas ao 

público goianiense. 

 O início da década de 1950 marca a inauguração de várias outras rádios na capital, 

abrindo a gama de opções para os ouvintes e, consequentemente, aumentando as 

possibilidades de veiculação de outros estilos musicais. É o caso da Rádio Carajás de 

Anápolis, que os bons aparelhos de rádio em Goiânia conseguiam captar e a Rádio Brasil 
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Central, a segunda, sediada na capital goiana. 

 Nos anos 50, com o aumento da popularidade do rádio no Brasil, duplas caipiras de 

outras regiões como Cascatinha e Inhanha, Zé Carreiro e Carreirinho e a mais aclamada do 

momento, Tonico e Tinoco dominavam a programação nas rádios goianas. 

 A Rádio Clube de Goiânia existe até hoje, atualmente se chama Rádio 730 AM. 

 

2.1.8 A Escola Técnica de Goiânia 

 

 A história da Escola Técnica de Goiânia se inicia em 1909, quando o então presidente 

da República Nilo Peçanha autoriza a criação de 19 escolas de aprendizes artífices, uma em 

cada Estado do país. Naquela época, o objetivo era capacitar os alunos com cursos e oficinas 

de forjas e serralheria, sapataria, alfaiataria, marcenaria e empalhação, selaria e correaria. 

 A Escola Técnica de Goiás foi fundada na antiga capital, Vila Boa, com o nome de 

Escola de Aprendizes Artífices de Goyaz. A Escola permaneceu sediada no mesmo local até 

1942, quando foi transferida para a nova capital do Estado, cumprindo o decreto de Pedro 

Ludovico, que ditava a respeito da transferência das principais instituições do Estado para a 

nova capital, sendo, então, inaugurada durante as festividades do Batismo Cultural de 

Goiânia, fato que já demonstra o comprometimento que a instituição teria com a arte. 

 Neste período a Escola mudou seu nome de Escola de Aprendizes Artífices de Goyaz 

para Escola Técnica de Goiânia. 

 

 

Figura 14: Escola Técnica de Goiânia em 1942
35

. 

 

                                            
35

 Disponível em: < http://www.anpae.org.br/simposio26/2posteres/HelvecioGoulartMaltadeSa-poster-int.pdf>. 

Acessado em: 01 jul. 2016. 
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 A história da Escola Técnica de Goiânia na década de 1940 confunde-se com a história 

da professora Nair de Moraes, educadora musical responsável pelo coral da instituição de 

1945 a 1949. A respeito de Nair de Moraes, trataremos com mais detalhes posteriormente 

neste trabalho.  

 Outras personalidades que trabalharam no departamento de música da Escola Técnica 

e que precisam ser citados devido sua importância e contribuição para a música em Goiânia 

são: Edméia Camargo, Maria Lucy Veja Teixeira e Maria das Dores Ferreira de Aquino; 

(professoras de canto coral e piano na instituição). 

 O ensino de canto coral na Escola Técnica de Goiânia foi de grande importância para a 

capital. Este coro formado por alunos da Escola se apresentou com regularidade nos vários 

palcos da cidade.  

 É o caso do evento ocorrido no Cine Goyaz
36

, onde se apresentaram as alunas de piano 

de Nair de Moraes e o coro da Escola Técnica. 

 

 

Figura 15: Convite para apresentação do conjunto de pianistas e do Coral de Escola Técnica
37

. 

 

 Hoje, a Escola Técnica de Goiânia, sob o nome de Instituto Federal de Goiás, sediado 

no mesmo local, na Rua 75, no centro de Goiânia, continua suas atividades relevantes para a 

cultura na capital.  

 Atualmente, o Instituto oferece o curso de graduação em Licenciatura em Música, 

legado destes primeiros educadores musicais que lá trabalharam. 

                                            
36

 O Cine Goyaz foi outro local que aconteciam apresentações musicais na capital. Voltado a um público de 

menor número e de pouco poder aquisitivo. 
37

 Fonte: PINA FILHO, Wilson Pompeu de. Memória Musical de Goiânia. Goiânia: Ed.Kelps, 2002. 
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CAPÍTULO 3 – PERSONAGENS 
 

3.1 Os Músicos 

 

 Conhecendo os locais em que a música era praticada na capital goianiense, podemos 

então passar a tratar dos responsáveis por levar a música para estes locais, os idealizadores 

dos projetos, os maestros que regiam seus grupos, os professores à frente de seus alunos e os 

músicos que interpretavam as obras. 

 Claro que, por conta dos limites desta pesquisa, serão abordados apenas alguns nomes 

de destaque. E, sem dúvida, aqui tenho o mote para que este trabalho seja aprofundado 

posteriormente. Durante a pesquisa me deparei com nomes de músicos que apareciam de 

forma recorrente, em quase todos os livros, periódicos, artigos ou trabalhos que envolvessem 

história da música goiana no período estudado. Tal recorrência me serviu de critério para a 

escolha dos nomes que serão abordados neste capítulo. 

 Assim, como destaque deste período, podemos apontar: Érico Pieper, Crundwald 

Costa (o professor Costinha), Nair de Moraes e Belkiss Spencieri Carneiro de Mendonça. 

Todos esses músicos trabalharam com afinco para o crescimento cultural da capital recém-

construída. 

 Mesmo não tratando mais a fundo de alguns personagens da música goianiense como 

eles merecem, é cabida a menção de seus nomes, tendo em vista a fundamental contribuição 

em prol da música na capital. Podemos citar alguns deles: Maria Lucy da Veiga Teixeira, a 

dona Fifia, Maria Luiza Póvoa Cruz, a dona Tânia,  Dalva Maria Pires Machado de Bragança 

e Jean-Francois Douliez
38

, que, juntamente com Belkiss Spencieri Carneiro de Mendonça, 

fundaram o Conservatório Goiano de Música; o maestro Joaquim Edison Camargo, professor 

de música do Liceu de Goiânia; Braz de Arruda, regente da Banda da Polícia Militar; 

Francisca da Veiga Jardim, professora de piano, responsável pela formação musical de muitas 

jovens de Goiânia; por fim, o maestro Geraldo Amaral, regente da orquestra do Jóquei Clube. 

 Há de se esclarecer também que, devido ao recorte temporal feito neste trabalho, 

grandes nomes da música goianiense não serão abordados, mas precisam ser citados. É o caso 

do supracitado, maestro Jean-Francois Douliez, que chegou a Goiânia em 1953. Também 

                                            
38

 Márcia Brunatto discorre mais profundamente a respeito de Jean-Francois Douliez em sua disertação de 

mestrado “A presença de Jean François Douliez na música em Goiás” apresentada em Goiânia no ano de 2008 

no programa de Mestrado da Escoal de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. 

 

http://biblioteca.versila.com/10207685/a-presena-de-jean-franois-douliez-na-msica-em-gois-the-presence-de-jean-francois-douliez-in-music-in-goias
http://biblioteca.versila.com/10207685/a-presena-de-jean-franois-douliez-na-msica-em-gois-the-presence-de-jean-francois-douliez-in-music-in-goias
http://biblioteca.versila.com/10207685/a-presena-de-jean-franois-douliez-na-msica-em-gois-the-presence-de-jean-francois-douliez-in-music-in-goias
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podemos citar a pernambucana Amélia Brandão, a tia Amélia
39

, professora de piano, 

compositora de valsas e choros, que se instalou na capital no início dos anos 1950.  

 

3.1.1 Érico Pieper 

 

 O maestro Érico Pieper foi pianista, professor de música e regente alemão que se 

mudou para Goiânia em 1943. Vindo de Ipameri, o maestro Érico Pieper teve com seu 

primeiro trabalho na capital uma orquestra voltada para as músicas de salão, esta orquestra 

adotou o nome de “Orquestrinha Érico Pieper”, formada principalmente por ex-integrantes da 

orquestra do professor Joaquim Edson de Camargo (Borges, 1999). 

 

 

Figura 16: Érico Pieper ao piano
40

. 

 

  As atividades do maestro na segunda metade da década de 1940 foram intensas na 

capital. Além de professor de piano repleto de alunos, Érico Pieper se apresentava nas mais 

variadas festividades que ocorreram em Goiânia, como, por exemplo, nos carnavais 

goianienses. A respeito disto, Francis Santana relata que “nos primeiros Carnavais de Goiânia 

[...] algumas das músicas mais cantadas tinham sido compostas por José Neddemayer 

                                            
39

 Para maior aprofundamento no tema, ver o livro “Como é bom poder tocar um instrumento: pianeiros na cena 

urbana brasileira” de Robervaldo Linhares Rosa. 2014, Goiânia, Cânone Editorial. 
40

 Disponível em: < https://scontent.fgyn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s480x480/13557757_10201748809397388_1836312311916072150_n.jpg?oh=182fdf8b16d90ed0df08c94ec85

12fa3&oe=57F9429D.>. Acessado em: 01 jul. 2016. 



46 

 

 

(decorador e arquiteto), pelo maestro Érico Pieper e pelo popular Lenza
41

.” (Santana, 2008, p. 

9). 

 Érico Pieper foi responsável também pela Jazz Band do Jóquei Clube, onde se 

apresentava regularmente, ora regendo o grupo, ora ao piano. 

 Como já citado no capítulo anterior, Érico Pieper, convidado por José Amaral 

Neddermeyer, assumiu o cargo de Diretor do Departamento de Música da Sociedade Pró-Arte 

em 1945, fazendo com que a “Orquestrinha Érico Pieper” fosse reformulada para fazer parte 

da nova orquestra que se formava, a “Orquestra Pró-Arte”. Este trabalho foi o foco de seus 

esforços em Goiânia durante os três anos que se seguiram (1945-1948), o que não 

impossibilitou que ele continuasse com as suas aulas de piano. 

 Esta orquestra, e os grupos menores que se formaram a partir dela, tiveram um grande 

impacto na vida cultural de Goiânia, como informa Pina Filho: “uma realização tão útil 

quanto a Pró-Arte instalou na alma do artista goianiense a esperança de galgar os escalões da 

poesia, da plástica e da música” (2002, p. 39). 

 Uma das apresentações memoráveis desta orquestra com a regência do Érico Pieper 

foi realizada em 1945, em homenagem ao retorno de Belkiss Spencieri Carneiro de Mendonça 

a Goiânia, ela que havia se mudado para o Rio de Janeiro para cursar a graduação em piano na 

Escola Superior de Música da Universidade do Brasil. Nesta ocasião “a Orquestra da Pró-Arte 

fez uma apresentação no Cine-Teatro Goiânia [...] tocando valsas de Strauss e trechos de 

opereta.” (Borges, 1999). 

 Com o fim da Pró-Arte e a formação da Orquestra de Amadores, Érico Pieper 

conseguiu continuar o sonho de criar uma orquestra sinfônica em Goiânia, convidando todos 

os músicos da capital que se mostravam aptos ao trabalho para unirem esforço em prol de seu 

objetivo. 

 Os trabalhos de Érico Pieper como professor de piano também são marcantes para a 

capital. Além de seus alunos regulares, que já eram vários, os alunos de Belkiss Spencieri 

Carneiro de Mendonça encontraram em Érico Pieper o professor ideal durante a época em que 

Belkiss esteve no Rio de Janeiro fazendo a sua graduação em música. O mesmo aconteceu 

com os alunos de Maria Angélica da Costa Brandão quando ela se mudou de Goiânia. Quase 

todos os alunos da renomada professora procuraram o maestro Pieper para continuar os seus 

estudos. 

 Posteriormente, Érico Pieper adquiriu um hotel, o Santo Antonino, onde trabalhou por 

                                            
41

 Lenza foi um músico popular da época. Era bastante requisitado para se apresentar nos bailes e festas menos 

formais, onde ele comandava uma banda que tocava jazz, marchinhas e choros (Santana, 2008). 
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algum tempo. Após isto, ele inaugurou o restaurante Bamboo. 

  Localizado na rua 6, no centro de Goiânia, o local marcou a noite goianiense. Neste 

restaurante aconteciam os chamados “cafés-concerto”, palco para muitos artistas goianienses, 

como Belkiss Spencieri, Ivan Matos, Wilson Borelli e Anita Simon (Pina Filho, 2002). 

Inclusive, era palco para o próprio Érico Pieper, que ali tocava o seu piano regularmente. 

 O restaurante Bamboo se tornou ponto de encontro de empresários, políticos e 

intelectuais da capital. Estes encontros sempre eram acompanhados por música. 

 Mais tarde, Érico Pieper se mudou para Brasília, onde foi membro da Orquestra 

Brasiliense de Salão e permaneceu por muitos anos, passando a trabalhar em prol da arte no 

Distrito Federal. 

 

3.1.2 Crundwald Costa (Professor Costinha) 

 

 O violinista Crundwald Costa, o professor Costinha como era conhecido, chegou a 

Goiânia em 8 de setembro de 1945 a convite do maestro Érico Pieper, que precisava de um 

spalla
42

 para a recém-fundada Orquestra Pró-Arte. Assim, Crundwald Costa deixou sua antiga 

residência em Campinas, São Paulo, para se instalar na jovem capital de Goiás. 

 A respeito dele, Maria Helena Borges escreve que  

 
o professor Costinha, foi aqui um pioneiro, um batalhador incansável pela 

causa do ensino de violino e da formação de uma sinfônica em Goiânia. É 

merecedor de reconhecimento e gratidão por parte da comunidade musical e 

da sociedade goianiense. (BORGES, 1999, p. 84) 

 

 Logo que chegou em Goiânia, o professor Costinha montou no Museu da cidade um 

curso de música instrumental, contando com aulas de piano, ministradas por Érico Pieper e, 

também, o primeiro curso voltado para o ensino de cordas da cidade. Menos de dois meses 

depois da formação da turma, em 23 de outubro de 1945, o professor Costinha apresentou um 

recital com seus alunos. Segundo Pina Filho, este recital teve um resultado inesperadamente 

bom, tendo em vista que se tratava de alunos iniciantes com apenas um mês e vinte e oito dias 

de aula (2002, p. 31). A figura 17 mostra o professor costinha ministrando uma de suas aulas. 
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 Spalla: em italiano "ombro”, é o nome dado ao primeiro violinista de uma orquestra. 
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Figura 17: Foto de uma aula ministrada pelo professor Costinha
43

. 

 

  A frente da Orquestra Pró-Arte como spalla, o professor Costinha realizou todos os 

concertos e apresentações orquestrais desta instituição, sempre contando com seus alunos para 

completar o naipe das cordas.  

 Outras importantes atribuições que o professor Costinha exerceu em Goiânia foram: 

arranjador, onde escrevia para as bandas de baile e para Jazz Bands, copista e afinador de 

pianos. Nesta última atribuição, o professor Costinha era famoso pela sua excelência 

profissional. Segundo relatos da época, ele foi o melhor afinador de pianos da região. 

 Multi-instrumentista que era, o professor Costinha participou de várias bandas e 

orquestras, tocando diversos instrumentos, como a viola, por exemplo, mas sempre tendo o 

violino como a sua principal vocação. O professor Costinha chegou, inclusive, a participar de 

bandas de Jazz como contrabaixista. 

 Após o término da orquestra Pró-Arte, o professor Costinha continuou em Goiânia e 

permaneceu aqui até sua morte, lecionando e participando de diversas orquestras e bandas 

durante as quatro décadas que se seguiram. 

 

3.1.3 Nair de Moraes 

 

 Nair de Moraes, graduada em piano e canto orfeônico
44

 em São Paulo, capital, chegou 
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 Fonte: PINA FILHO, Wilson Pompeu de. Memória Musical de Goiânia. Goiânia: Ed. Kelps, 2002. 
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a Goiânia em 1945 e foi uma das pioneiras no ensino de Canto Coral na capital. 

 A professora Nair de Moraes participou ativamente de muitos dos movimentos 

culturais que ocorreram em Goiânia, apresentando-se por muitas vezes nos grandes palcos da 

capital, Nair de Moraes era integrante da Sociedade Pró-Arte, onde, ao lado de Érico Pieper e 

Crundwald Costa, acompanhava ao piano os concertos realizados pela Sociedade. 

 Nair de Moraes foi a primeira regente de Canto Coral da Escola Técnica de Goiânia, 

no curso de Canto Orfeônico que teve seu início em 1945. Neste coral, ela teve a valiosa 

colaboração de Edméia de Camargo, pianista que acompanhava o coro ao piano. 

 Maria Helena Borges traz um relato a respeito da atividade de Nair de Moraes em 

Goiânia: 

segundo depoimento de pioneiros, praticamente todos os eventos culturais da 

capital, naquela época, contava com sua participação, ora apresentando suas 

alunas em grandes audições no Cine Goiás, Teatro Goiânia ou Automóvel 

clube, ora acompanhando ao piano orquestra e artistas da cidade ou de fora, 

que aqui se apresentavam. (BORGES, 1999, p. 82). 

  

 Nair de Moraes não só realizava atividades na Escola Técnica de Goiânia e 

apresentações musicais na cidade, ela também se destacou lecionando piano, atividade que 

exercia paralelamente às outras.   

 Ela também teve uma participação marcante na Rádio Clube de Goiânia. Ela tinha um 

programa musical, onde levava suas alunas de piano e o coral da Escola Técnica, dentre 

outros, para se apresentarem. Posteriormente, Nair de Moraes foi nomeada diretora artística 

da rádio, cargo que ocupou até 1953. 

 Angelo Dias nos traz uma reportagem da revista Educação e Saúde que  

 

anuncia para dia 11 de junho de 1946 um recital no auditório da Escola 

Técnica, no qual Nair se apresentaria como solista ao piano, e regendo o 

Orfeão da instituição na terceira parte do programa.” (DIAS, 2008, p. 134). 

 

 Pina Filho (2002, p. 29) destaca alguns concertos dos quais Nair de Moraes participou, 

como o realizado em 13 de maio de 1949, onde, conforme informação de Borges (1999, p. 

83), ela levou suas alunas, Maria de Lourdes Cruvinel, Moema de Castro e Silva, Suzana A. 

Santos, Nélia Afonso e Nize F. Borges para um recital com um conjunto de três pianos e uma 

récita com o orfeão da Escola Técnica. Outro concerto destacado foi o realizado em 11 de 

julho de 1949, onde acompanhou ao piano o violinista George Marinuzzi, professor do 
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 Dá-se o nome de canto orfeônico ao canto coletivo, isto é, o canto coral. Outra nomenclatura para canto 

orfeônico é orfeão. 
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Conservatório Mineiro de Música. 

 Nair de Moraes deixou Goiânia no ano de 1953, retornando a São Paulo para ingressar 

na vida religiosa. 

 O período em que Nair de Moraes viveu em Goiânia foi curto, porém muito frutífero. 

O seu trabalho junto ao coral da Escola Técnica foi sucedido por sua colega Edméia de 

Camargo e, posteriormente, por Maria Lucy Veiga Teixeira. Ambas deram continuidade à 

metodologia de ensino de coral aplicada por Nair de Moraes, deixando vivo o seu legado para 

o povo de Goiânia. 

 

3.1.4 Belkiss Spencieri Carneiro de Mendonça 

 

 Nascida na Cidade de Goiás, em 15 de fevereiro de 1928, Belkiss Spencieri Carneiro 

de Mendonça foi, sem dúvida, o nome mais importante do piano em Goiás, com sua formação 

e grande disciplina que deixaram marcas na cultura de Goiânia, tanto como musicista, como 

professora de piano. 

 A história musical de Belkiss se inicia com a sua avó, Maria Angélica da Costa 

Brandão, conhecida popularmente como Nhanhá do Couto.  

  

 

Figura 18: Nhanhá do Couto (de pé) e sua neta, Belkiss Spencieri
45

. 
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 Disponível em: < https://scontent.fgyn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/563119_441237329278482_1554076341_ 

n.jpg?oh=552d05db2a58e1e3c58b0d835b1da719&oe=5808576D>. Acesso em: 01 jul. 2016. 
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 Vinda de Ouro Preto, Minas Gerias, Nhanhá do Couto foi pianista, cantora lírica e 

professora entusiasta da música erudita que chegou à Cidade de Goiás em 1900, com 10 anos 

de idade, local onde tornou-se líder dos movimentos culturais e influenciou o ensino de piano 

nas escolas do município. 

 Nhanhá do Couto, juntamente com a sua neta se mudaram para Goiânia, onde Belkiss 

continuou os seus estudos, agora no Liceu de Goiânia, onde “aos 12 anos de idade, no dia 7 

de janeiro de 1940 realizou seu primeiro recital, executando piano e violino.” (PINA FILHO, 

2002, p. 24). 

 Nhanhá do Couto, nome importante da música goiana, foi a primeira professora de 

piano de Belkiss Spencieri e quem incentivou a carreira musical da neta e, principalmente, sua 

formação acadêmica. Nhanhá do Couto foi a principal motivadora para que Belkiss se 

mudasse para o Rio de Janeiro para ingressar na Escola Superior de Música da Universidade 

do Brasil, onde se formou em 1945. 

 1945 foi crucial para a vida de Belkiss, pois foi o ano que ela teve de escolher entre ir 

continuar sua formação nos Estados Unidos, ou regressar para Goiânia e realizar uma grande 

vontade sua e de Nhanhá do Couto: criar um conservatório de música na capital goiana. 

 Maria Helena Borges traz em seu livro uma fala do renomado maestro Heitor Villa-

Lobos, que recebeu Belkiss a pedido de seu professor, Paulino Chaves. Neste encontro Villa-

Lobos aconselhou a jovem Belkiss, então com 17 anos: 

 

você terá que resolver por si própria, mas penso que nunca será feliz se não 

tentar realizar o ideal de vida de Nhanhá do Couto, uma vida que foi quase 

uma doação para a música e para o progresso de Goiás. Se optar pela bolsa 

nos Estados Unidos, você se realizará musicalmente, mas, intimamente, terá 

sempre aquela sensação de traição. (BELKISS SPENCIERI em depoimento, 

apud, BORGES, 1999, p. 81). 

 

 Belkiss Spencieri optou então por retornar para Goiânia. Assim que ela chegou a 

capital goiana, prontamente já se engajou com todos os movimentos musicais que aconteciam 

na cidade, se apresentando regularmente em todos os locais que houvesse música e um piano 

a disposição. 

 Em 1946, apenas um ano após seu retorno para Goiânia, Belkiss já contava com mais 

de 30 alunos, dentre eles podemos destacar: Maria Luiza Póvoa, Maria da Dores Ferreira, 

Dalva Maria Pires, Maria Lucy da Veiga Teixeira, Edilberto da Veiga Jardim Filho e Heloísa 

Barra. Todos estes, proeminentes músicos goianos que deram sua contribuição para o 

fortalecimento da música e do piano em Goiânia. 
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 No fim da década de 1940 o então governador de Goiás, o Doutor Jerônimo Coimbra 

Bueno, autorizou a ida de Belkiss para o Rio de janeiro a fim de colher as informações 

necessárias para a criação de um conservatório de música no Estado. Mesmo com todas as 

informações necessárias e relatórios concluídos, somente anos depois a criação deste 

conservatório foi consolidada. 

 Já no início dos anos de 1950 Belkiss Spencieri, juntamente com o maestro Jean-

Francois Douliez foi convidada para dirigir o Instituto de Música vinculado à Escola Goiana 

de Belas Artes (EGBA), fundada em 1953. 

 Este acontecimento marca o fim do período abordado nesta pesquisa. Todavia, é 

importante ressaltar todo o trabalhado posterior que Belkiss Spencieri Carneiro de Mendonça 

fez em prol da música e da arte no Estado de Goiás, sendo uma das responsáveis pelo sistema 

educacional de música existente hoje em dia em Goiânia. 

 Belkiss Spencieri trabalhou arduamente pela cultura goiana e pela cultura brasileira até 

2005, ano de seu falecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Nesta pesquisa, pudemos perceber a atmosfera vibrante de novidades que existia em 

Goiânia desde a sua fundação. A música seguiu por este mesmo caminho, florescendo junto 

com a cidade e amadurecendo até se tornar consolidada e ativa na sociedade, como é hoje em 

dia. 

 No inicio desta pesquisa vimos o cenário sócio-histórico e cultural na qual a música 

era desenvolvida no Estado de Goiás. Este trabalho se desenvolveu com foco primeiramente 

em Vila Boa de Goiás, primeira capital do Estado. Passando posteriormente à figura do 

interventor do Estado de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, o principal articulista para a 

transferência da capital. Por fim, vimos os fatos que marcaram a transferência da capital para 

a cidade de Goiânia. Neste último tópico já pudemos ter uma clara ideia da presença da 

música na capital mesmo antes do período pesquisado neste trabalho. 

 No capítulo que se seguiu, foi mostrada a importância das instituições que tinham a 

música em seu cerne para a consolidação do fazer musical em Goiânia, propiciando assim, os 

ambientes necessários para que os músicos pudessem ter seus trabalhos desenvolvidos. Estas 

instituições tiveram um trabalho muito bem sucedido. Quase todas as instituições 

mencionadas na pesquisa ainda existem, como é o caso do Colégio Santa Clara, que até hoje é 

referência no ensino em Goiás, do Grande Hotel, que funciona atualmente como polo cultural, 

do Jóquei Clube, que persiste em funcionamento mesmo em condições precárias, do Liceu de 

Goiânia, do Cine Teatro Goiânia, que hoje em dia perdeu o “Cine” do nome, passando a se 

dedicar ao teatro, à música e à dança, da Rádio Clube, chamada hoje de Rádio 730-AM e da 

Escola Técnica de Goiânia, hoje Instituto Federal de Goiás.  

 No terceiro capítulo tivemos um breve perfil de pioneiros da música em Goiânia e suas 

contribuições para o cenário musical da capital. Érico Pieper, Crundwald Costa (Professor 

Costinha), Nair de Moraes e Belkiss Spencieri contribuíram de forma decisiva na 

consolidação da cultura goianiense. Suas principais apresentações e seus alunos que se 

destacaram foram provas de uma década repleta de trabalho em prol da música.  

 A contribuição dada por estes pioneiros da música se reflete nos dias de hoje. 

Instituições de ensino, a exemplo do Departamento de Música do Instituto Federal de Goiás e 

da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás existem hoje, e são 

referência no cenário local e nacional, devido ao trabalho destes músicos que contribuíram 

diretamente na fundação destas instituições.  
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 Fazer este trabalho despertou em mim a vontade de conhecer ainda mais sobre este 

tema. Eu acredito no ditado popular onde ouvimos que “para saber para onde vamos é 

necessário saber de onde viemos”. Está máxima foi o meu principal mote na realização desta 

pesquisa. 

 Este campo da história da música ainda precisa ser mais bem explorado. Durante as 

pesquisas percebi que existem muitos fatos a serem analisados e histórias a serem 

desvendadas que remetem a este período da história da música goiana. Com isto em mente, 

pretendo posteriormente prosseguir com esta pesquisa. 

 Reconstruindo a história goianiense de meados do século XX pudemos perceber o 

contexto social em que a música foi desenvolvida, mostrando desafios e conquistas destes 

músicos pioneiros que criaram nesta jovem capital, o ambiente musical rico e capaz de resistir 

ao inevitável passar das décadas. 
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ANEXO – Disco: “Batismo Cultural de Goiânia” 

 

Faixas: 

1. José Turuna - Canela Seca; (1’58”) 

2. Adolfo Mariano - Beija-Flor; (1’52”) 

3. Clemente Vieira João Henrique - Mês de Agosto é Tão Triste; (3’07”) 

4. Alagoano e Brasil Primeiro – Choro; (2’15”) 

5. Henrique Cezar Veiga Jardim e José Henrique Veiga Jardim - No Dia 30 de Maio; (3’50”) 

6. Chico Onça e Micuim - Como Nasceu Goiânia; (4’29”) 

7. Chico Onça e Micuim - Namoro de Festa em Festa; (3’12”) 

8. Congo; (1’34”) 

9. Congo; (0’54”) 

10. Entrevista com Silvério Costa Santos; (2’37”) 

11. Silvério Costa Santos - Quebra-bunda; (0’44”) 

12. Domingos Diniz - Rancheira; (1’38”) 

13. Tapuios – Tapurunga; (0’50”) 

14. Tapuios - Cumpadre Já Vem, Cumpadre Já Vai; (0’48”) 

15. Tapuios – Despedida; (0’38”) 

16. Augusto Catarino Santos, Silvio de Souza e Felipe Andrade - Goiás, Terra Da Saudade; 

(1’58”) 


