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Um Dicionário 
de Gente 
com Verbetes 
Narradores

Abro este texto revelando: não foi tranquilo escrever a apresen-
tação do Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: Séculos XVIII 
- XXI. Após seis anos “pelejando” na construção deste material, ao 
meio da alegria compreendida por sua finalização, me vi protelando, 
dia após dia, esta escrita que ao mesmo tempo que apresenta, encerra. 
Diante da ansiedade, sim, me fiz ainda mais ansiedade, as letras eram 
inseridas e retiradas; de acordo com o grau de probabilidade, havia 
um modelo de texto. Na real, queria mesmo era contar tudo o que se 
passou em torno do projeto até chegar na finalização. Descartei, pois 
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o resultado seria um livro extenso de drama, comédia, suspense, ação, 
animação e outros gêneros. 

Baseando-se na impossibilidade de apresentar tudo, retomei a 
predileção por biografias, gênero presente em minha história antes de 
estudar História (as enciclopédias de minha infância). Outro aspecto 
foi o uso de biografias na disciplina de Educação Brasileira (PPGE/
UFG) e um movimento de grandes descobertas com as turmas. A re-
ferência é o Dicionário de Educadores do Brasil: da colônia aos dias atuais, 
organizado por Fávero & Britto (2002), que também inspirou essa 
obra de cunho regional. Por fim, justifico a necessidade de escrever a 
história da educação regional sob vários aspectos; as biografias, praze-
rosamente, são um deles. 

Certamente que lançar a primeira edição deste Dicionário no 
cinquentenário da Faculdade de Educação da UFG (1968-2018), meu 
lugar de educar e de ser educada, faz a diferença, pois se trata de 
um espaço que, com as contradições inerentes, atua na formação de 
pessoas para educarem. A partir deste lugar, destaco os cento e vinte 
e nove autores e autoras (incluindo prefácio, posfácio e orelha) que 
construíram este material, pois, a despeito do caráter individual do 
projeto, somente o coletivo concretizou-o. O maior número de au-
tores/as, trinta, são docentes da Faculdade de Educação; isso não é 
coincidência, visto que, além desta casa reunir mais de uma centena de 
profissionais de áreas diversas, foi neste espaço que o Dicionário nasceu, 
cresceu, amadureceu e aconteceu. 

Destaco, ainda, que não era critério pertencer à academia para 
escrever verbetes; no entanto, prevaleceram autores e autoras de ins-
tituições de ensino superior. Seguindo o reconhecimento, registro a 
parceria de outras faculdades, institutos e regionais (Cidade de Goiás, 
Catalão e Jataí) da Universidade Federal de Goiás. Colegas da Univer-
sidade Estadual de Goiás (Cidade de Goiás, Itapuranga, Inhumas, Aná-
polis e Goiânia); Pontifícia Universidade Católica de Goiás; Institutos 
Federais (Goiás, Goiânia, Jataí, Morrinhos); instituições de outros es-
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tados, como a Universidade Federal do Tocantins (Porto Nacional e 
Tocantinópolis), a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade 
Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Sul e Sudes-
te do Pará. Contribuíram, ainda, profissionais da Rede Municipal de 
Educação (Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Anápolis), Rede 
Estadual de Educação de Goiás, escolas e faculdades privadas, insti-
tuições, academia literária, associações, institutos e outros. A todas as 
pessoas que confiaram e assinaram este material, meu muito obrigada! 
Eis aqui o resultado de uma construção coletiva! 

Enfatizando o conteúdo, o Dicionário disponibiliza cento e qua-
tro verbetes biográficos arranjados em ordem alfabética, que se apro-
ximam e se afastam no tempo (mais de três séculos), lugares (cidades, 
campos, vilas), espaços (escola, biblioteca, movimentos sociais, sindica-
tos) e práticas (métodos, olhares, movimentos). Tudo isso está dentro de 
duas capas, distribuídos em páginas plenas de letras de histórias vivas e 
distintas que têm em comum modos de ensinar. O recolhimento das 
histórias vindas para compor este material me fazia pensar no quanto 
pessoas que, diversamente, educaram, são dignas de terem suas histórias 
registradas. A cada arquivo aberto, comparecia um filme, um curta com 
enredo, narrativa e trama variados, mas algumas particularidades co-
muns, singularidades que, sem pieguice, aproximava as histórias.

Feitas as primeiras descobertas provocadas pelas biografias, 
chegavam as inquietudes comuns nesta grandeza de responsabilida-
de. Pouco sobrou do que se “aspirava” no projeto, como, por exem-
plo, não priorizar períodos, espaços, um gênero, algumas modalidades 
etc. No entanto, concentraram-se, numericamente, biografias em um 
tempo (século XX), dois lugares (Cidade de Goiás e Goiânia) e mais 
biografias de educadores (cinquenta e nove) do que de educadoras 
(quarenta e cinco). Isto último incomodou e cutucou meu traçado 
feminista, levando em conta, sobretudo, a feminilização histórica do 
magistério. Isso foi atenuado diante da proposta inicial do Dicionário 
que não visava contemplar somente nomes da educação escolar, am-
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pliando o conceito de educador além do magistério, rumando para o 
interior de movimentos artísticos, literários, sindicais, sociais, jornalís-
ticos e outros, onde também acontecem processos educativos.  

Garantir verbetes de pessoas anônimas era outra proposta do 
projeto, ou seja, não priorizar somente nomes públicos, evitando o 
lugar-comum da projeção dos “grandes vultos” que, geralmente, são 
homens pertencentes a uma elite local na qual, naturalmente, atribui-
-se a responsabilidade de inúmeros feitos individuais e “beneméri-
tos”. Registrar histórias de mulheres e homens que, em seus espaços e 
histórias, socializaram conhecimentos, ensinaram sob diferentes chãos 
e contribuíram na formação de gerações, sem alardes, era condição 
fundamental para iluminar e reconhecer histórias escondidas. Deter-
minar altura ou grandeza de cada gente, atribuindo relevâncias, defini-
tivamente, não foi a proposta deste material, pois os lugares de educar 
não são homogêneos e a importância, muitas vezes, é uma categoria 
legitimada arbitrariamente. 

História e tempo são movidos por grupos humanos; estes mo-
dificam-se e agem nas mudanças sociais. Portanto na história da edu-
cação, pode-se tomar a palavra educar em um sentido não hermé-
tico, levando-se em conta, sobretudo, o contexto histórico, social e 
cultural. Associa-se o termo a significados profusos, um vocabulário 
que se movimenta em conceitos como: instruir, ensinar, transmitir, 
aconselhar, explicar, adestrar, orientar, treinar, formar, doutrinar, ames-
trar, pontificar, lecionar, acompanhar etc. Seguindo a complexidade 
histórica, os responsáveis por esse feixe são nomeados de: professor/a, 
mentor/a, mestre/a, formador/a, sábio/a, lente (aquele que lê), se-
nhor/a, tia/o, dona, preceptor/a, orientador/a, conselheiro/a, norma-
lista, leigo/a, instrutor/a, docente, sacerdote e outras designações que 
o tempo e a prática impõem.  

Independente desta multiplicidade, tão própria da história, car-
regamos ainda as ambiguidades e contradições dos lugares de educar. 
Como determiná-los com precisão ou com as particularidades do 
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presente? Olhar para o passado com o olhar do presente, cobrando 
práticas que fazem parte da atualidade, como exigir um prédio escolar 
com todo aparato que cremos ser ideal, parece não ser apropriado para 
a leitura da história. Julgar o passado tendo como padrão as convicções 
educativas atuais pode fazer do tempo histórico um processo curto, 
homogeneizante que ignora os movimentos da história. Com a ressal-
va de evitar romantizar a falta de estrutura, ensinar e aprender podem 
se dar em reuniões, encontros, eventos, espetáculo, quintal, livro, sala, 
luta, prédio, rua etc. 

Justificar o perigo da história única faz se necessário, pois, diante 
da multiplicidade já apontada, parece importante indagar a respeito de 
quem, no sentido de pessoa e público, onde, lugares e espaços, e como, 
métodos e formas, se educava no passado. Vale ainda registrar que, seja 
distante ou próximo, não temos respostas puras, coerentes, homogê-
neas, para o que se considera certo ou errado no processo educativo. 
Protótipos do que se considera uma “boa educação” sempre foram 
disseminados para cada tempo; no entanto, não se podem ignorar as 
incompatibilidades lógicas e próprias que ocorrem, atravessam, pe-
netram, alternam, passam, cruzam, furam, isto é, modificam práticas 
mesmo que estas apareçam inalteradas. 

Lacunas sempre existirão em uma proposta desta natureza, tal-
vez nunca sejam preenchidas, a despeito da continuidade pretendida. 
Há ausências grandes que podem, ou não, ser sentidas. Não há educa-
dores indígenas em um estado índio, há poucos negros em um esta-
do negro, falta gente de movimentos sociais históricos da região. No 
entanto, é o que temos agora, histórias de vidas com suas limitações 
para serem lidas, conhecidas e compreendidas sob as condições de seu 
tempo e espaço. Isso não nos impede de tecer críticas para as ausências, 
desconsiderações, faltas, descasos, desdém e outros elementos postos 
nas condições no educar. No entanto, parece ser necessário alargar os 
olhares para as histórias. 
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Marcadas algumas ressalvas, vale caminhar um pouco pelas his-
tórias que fazem este Dicionário. Antes, vale registrar que a tentativa de 
aproximar os nomes por categorias não foi feita de forma rígida, pois 
ocupar vários cargos sempre foi característico no ato de educar, em 
especial no magistério. É recente a definição de especializações, como 
ser docente em uma área específica. Em tempos de poucas pessoas 
com formação escolar, saber ler e escrever era definidor para assumir 
cargos no magistério e outros cargos públicos. Então, de antemão, já 
corremos o risco de omitir nomes e misturar lugares, não por negli-
gência, mas sim pela multiplicidade de ocupações. 

Nas páginas que se desenlaçam no passar dos dedos, com risco 
de não incluir todas as ocupações, anoto alguma: administrador/a es-
colar, advogada/o, arcebispo, arqueóloga, ativista, atriz, bailarina, bispo, 
cantador, capoeirista, catequista, compositor/a, cronista, delegado/a 
de ensino, deputado, diretor/a, doceira, educador/a social, engenheiro, 
ensaísta, escritor/a, escultor, feminista, filólogo, folclorista, freira, histo-
riador, inspetor/a, intelectual, jornalista, jurista, médico, memorialista, 
mestre-escola, mestre régio, mestre de cultura popular, militar, novelis-
ta, padre, pastor, pesquisador/a, pianista, pintor, poeta, poetisa, prefeito, 
professor/a, radialista, redator/a, regionalista, reitor, romancista, secre-
tária/o de educação, senador, sindicalista, teatróloga, trabalhador rural, 
violeiro e mais ocupações e profissões. 

O exercício do magistério, hoje, exige formação acadêmica; no 
entanto, esta formação não é suficiente quando se trata dos lugares de 
educar nos sindicatos e movimentos sociais (rurais ou urbanos), por 
exemplo. Para Oscavú, Aldaíza, Nativo, Marlene, Niso, Antônio, Se-
bastião e outros, antes de um diploma era preciso substituir a omissão 
pelo compromisso e trocar o lugar-comum pelo risco, pois em um 
país onde alguns são considerados mais iguais que outros, a militância 
é fundamental para fazer mudanças. Acreditar em mudanças significa 
agir com coragem, aí a educação se faz na experiência da militância, 
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nos enfrentamentos aos poderosos que em nenhum tempo da história 
deu trégua para quem os enfrentasse. 

Politicamente e socialmente, ao indicarmos as várias ocupações 
no ato de educar, é impossível não destacar o lugar da mulher, histori-
camente, com as jornadas duplas, triplas, quádruplas (...) que se fazem 
no ato de ensinar. Represento o mundo feminino, simbolicamente, 
pelas dez Marias do Dicionário, Marias que têm seus nomes sombrea-
dos pela religião católica, que foram, e ainda são, contraditoriamente, 
importantes, a despeito do pouco prestígio ou reconhecimento. Suas 
histórias refutam o lugar de silêncio imposto pela história, pois em 
seus tempos, cada uma delas, se constituiu nos enfrentamentos que se 
fizeram ensinamentos. São numericamente menores (aqui), mas sem-
pre, extraordinariamente, bravas, decididas e corajosas! 

Que lugares as mulheres ocupavam? Estavam em distintos car-
gos múltiplos na educação, inclusive nos espaços reservados para o 
mundo masculino, como edição e redação na imprensa, produção de 
livros escolares, coordenações e chefias públicas e outros. Nomes, ins-
tigantes e fortes, mostravam seus poderes: Maria (s), Amália, Floracy, 
Ofélia, Haydée, Amélia etc. Outras que, por meio do magistério, edu-
caram, silenciosamente, suas gerações na garantia de direitos femini-
nos como as Marias e Graciema. Lutando pelo direito de escrever e 
romper com o monopólio masculino nas letras, Marietta, Anna, Yêda, 
Augusta e Leodegária, são algumas mulheres que nos educaram pelas 
suas escritas literárias. 

Rural ou urbano, lá estavam elas, leigas, normalistas, pedagogas, 
com poucos recursos materiais e financeiros, alfabetizaram gerações 
nas conhecidas escolas domésticas, seja nos estreitos caminhos na mata 
rural, como fazia Aurora, ou com as mestras escolas das vilas urbanas 
de Luisa, Pacífica, Silvina e Marias de nomes compostos. Já as persis-
tentes jovens Zilda, Maria (s), Edna, lecionaram levando altos diplomas 
de normalistas. Maria (s), Flora, Laurentina, Amélia, Floracy construí-
ram suas histórias lecionando no Grupo Escolar (templos de saberes) 
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de suas cidades. Assim como Joiza, Maria e outras, que atuaram em 
escolas privadas. 

Se fazem presentes nestas páginas homens e mulheres que, em 
tempos distintos, se ocuparam de registrar memórias e histórias de 
lugares, povos e culturas regionais. Regina, Antônio, Jarbas, Basileu, 
Zorastro, Ely, José, Vasco, Paulo e outros historiadores/as (diversas for-
mações), memorialistas, folcloristas, narradores, deixaram produções 
feitas em tempos de poucos livros, alguns portadores das versões ofi-
ciais da história local, hoje, fontes indispensáveis para pesquisas re-
gionais. Também tem gente que estudou História de forma científi-
ca, como Dalísia, Ledonias e Luis, ensinando os rígidos caminhos da 
pesquisa, desconstruindo conceitos, contrapondo fatos e apresentando 
versões do jeito que, comumente, essa gente da história faz.

Todas as formas de educar, dentro ou fora da universidade, são 
consideradas relevantes, a despeito deste Dicionário ter sido brotado 
na academia. Entretanto, reconhece-se, ainda em seu cinquentenário, 
o lugar científico e humano da Universidade Federal de Goiás por 
meio de biografias que contribuíram na construção desta instituição. 
A UFG está, entre outros, nos verbetes de Gabriel, Colemar, Lívia, Ri-
cardo, Verbena, Willie, Irmhild, Genesco, gente nata da terra, somada 
a migrantes e imigrantes que, em seus tempos e lugares, desafiaram, 
abriram e ensinaram gerações diversas. 

Um grupo de profissionais, acadêmicos e não acadêmicos, como 
Floracy, Alberto, Manoel, Joaquim, José, Regina, soma-se aos que tra-
balharam corpos, mentes e ensinaram pelo, e no, teatro, na dança, na 
capoeira e se fizeram mestres e mestras com suas pertinentes e indis-
pensáveis artes e estudos socializados. Relevância estendida para ho-
mens que, dentro e fora dos muros escolares, nos ensinaram sem regras 
proscritas e rígidas, mas sim com o que sabiam fazer de melhor: suas 
escritas literárias. Estão aqui Hugo, Bernardo, José, Eli, de vidas plenas 
de contos, poemas, causos e escritos regionais que nos levam para ou-
tros domínios, inferindo possibilidades diversas. 
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Via de regra, gente que compõe espaços educativos é marcada 
pela pluralidade; neste aspecto, considera-se as aprendizagens dos que, 
movidos por distintas razões, nem sempre escolhidas, fizeram, do chão 
local, seus pisos e moradias. Henning, Peter, Egídio, Ernst, Giuseppe, 
Erwin etc. caminharam em áreas diversas como arte, exatas, humanas, 
religião e exemplificam o número de estrangeiros conhecedores da 
terra que, mantendo seus sotaques, contribuíram com suas sabedorias 
trazidas da distância. 

Com W e X não encaixo palavras por aqui, assim como não 
cabe na história, um modelo exclusivo de escola. Cabem sim, profissio-
nais que, ao longo do tempo, fizeram a existência de ensinamentos em 
escolas de aprendizes artífices, como o Luiz, Antônio, José que integra-
ram escolas que hoje mantêm o ensino técnico e científico ministrado 
em instituições federais. Levam-se em conta, ainda, as distinções da 
região goiana que se estende pelo cerrado; com as histórias de Luiz, 
Aldenora e Antônio, temos parte da educação do então norte de Goiás 
que, no final da década de oitenta do século XX, se tornou Tocantins.

Y está no final de Ney, que somado a João, Vicente, Alcide, Bar-
tholomeu, Domingos e Francisco, em tempos diferentes, carregaram, 
entre outros, livros e tintas pelas ruas de paralelepípedos da antiga Vila 
Boa de Goiás. Joseph e Eleutherio foram diretores e professores que 
impunham disciplina em tempos de internatos e colônias agrícolas. 
Considera-se ainda, a despeito dos números reduzidos de verbetes, 
pessoas como Ondina, que atuou no Jardim da infância, Terezinha, na 
educação de surdos, e Brasil, no ensino fundamental. Além de cargos 
no magistério, ocuparam espaços públicos na política regional ho-
mens como José, Hélio e Antônio.

Zelar pela religião nos processos educativos; impossível falar de 
história da educação regional, formal ou informal, sem incluir religio-
sos e religiosas, afinal a igreja sempre se fez presente, sob distintos dog-
mas, na história da educação brasileira. O Dicionário registra nomes da 
hierarquia eclesiástica católica, monsenhor, cônego, bispo, padre, frei, 
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dom que antecedem os nomes de José (s), Eduardo, Fernando, Joa-
quim, Emanuel, Eronides, Paulo e Simão. O número de homens, nessa 
categoria, igualmente, sobrepõe-se ao número de mulheres religiosas, 
como as freiras Maria e Lenice. Sobre a prática educadora protestante, 
temos, por enquanto, a história do pastor Placídio. 

Sem os nomes de famílias, o quadro parece indicar pessoas co-
muns; no entanto, o tempo, a classe social, a etnia, a idade, o estado 
civil e os lugares ocupados são distintos. De qualquer forma, a despeito 
de alguns reconhecimentos limitados, estão projetadas e projetados 
na história da educação goiana. Medir sua importância parece des-
necessário; o que parece necessário é anotar seus papéis com todas as 
locuções da história. Ao finalizar o segmento dos verbetes alfabéticos, 
sigo para a conclusão deste texto convidando todas e todos a olhar as 
biografias com a lente da história, ressaltando que atitudes e ações que 
podem ser corriqueiras hoje só foram possíveis de se locomover pelos 
caminhos trilhados por homens e mulheres que já não estão entre nós, 
mas que são dignos de nosso reconhecimento. 

A história carrega em si um movimento que, felizmente, não se 
aquieta. Este Dicionário, tão pequeno no universo de gente que educa, 
também não se aquieta, se movimenta e leva fermentações de cores e 
formas semelhantes a um caleidoscópio, palavra de origem grega kalos, 
que significa belo, bonito, eidos imagem ou figura e skopeō que remete 
o observar ou olhar para algo. Assim é este material, que não define, 
não fecha, mas aponta que em seu interior há histórias diversas com 
as cores e os movimentos dos espelhos da história regional. Ao rodar 
o tubo, há combinações variadas, conjuntos de sucessões, alterações e 
mudanças sob a luz da história. 

Em tempos em que o passado parece não ter importância no 
presente, onde os fatos históricos são distorcidos, moídos e atirados 
longe das vistas do direito ao conhecimento, onde a ignorância sobre 
a história traz de volta sujeitos e práticas que achávamos superadas, 
este material quer ir na contramão disso. Ensinar é um ato político e 
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social. Educar não acontece em um lugar oculto, harmônico, idílico e 
romântico; é exaustivo, exigente, surpreendente e lotado de contradi-
ções. Boas e ruins. Como é a vida! 

Boa caminhada pelas diversidades de histórias! 

Professora Diane Valdez
Goiânia, primavera de 2017

Centenário da Revolução Russa  
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Prefácio
Consideramos que a construção do Dicionário de Educadores e 

Educadoras em Goiás: Séculos XVIII/XXI, inspirada na trilha aberta 
pelo Dicionário de Educadores no Brasil – da Colônia aos dias atuais, 
publicado pela Editora da UFRJ com apoio do INEP (1ª ed. 1991; 
2ª ed. 2002), é um resgate necessário da experiência de profissionais 
da educação, que dedicaram a maior parte de suas vidas ao empenho 
de formação das novas gerações, ajudando-as a se habilitarem para 
enfrentar os desafios da vida.

Para a elaboração dos verbetes, foi mantido o mesmo critério 
estabelecido no Dicionário de Educadores no Brasil: o de serem incluí-
dos apenas educadores já falecidos, levando em conta que a obra por 
eles realizada se conclui com o final de sua existência. Observamos 
que este Dicionário agrega, além de educadores, especificamente volta-
dos para as questões educacionais, intelectuais mais envolvidos por os 
campos da literatura, da arte e da cultura. 

Em se tratando de um Dicionário de Educadores/as, será pertinen-
te a tentativa de um esboço do conceito de educador, palavra oriunda 
do latim “educator”, derivada de “educare”, ou seja, a ação de edu-
car, definida como o processo de desenvolvimento da capacidade fí-
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sica, intelectual e moral da criança. Nesta perspectiva, inicia-se com a 
transmissão de valores pelas diferentes agências sociais, a começar pela 
família, estendendo-se da alfabetização à pós-graduação, já compreen-
dendo jovens e adultos.

Além disso, o termo “educador” aplica-se tanto ao mestre em 
sala de aula, quanto aos que se dedicam à administração educacional, à 
produção de conhecimento por meio da pesquisa, aos que trabalham 
na divulgação desse conhecimento mediante a edição de livros e ao 
jornalismo pedagógico, aos que formulam políticas educacionais, à 
produção de pareceres sobre a organização e funcionamento do en-
sino nos diversos graus, aos planejadores de sistemas educacionais e, 
sobretudo, aos criadores de propostas filosóficas para a educação. 

Recordamos, a propósito, o exemplo do notável advogado Rui 
Barbosa, que produziu, como parlamentar, os pareceres de 1882 sobre 
o ensino, considerados a “bíblia” da educação brasileira por educa-
dores do nível de Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço 
Filho, vistos por Paschoal Lemme como “cardeais” da educação nacio-
nal, pela marcante atuação na administração pública, no magistério e 
na construção de conhecimento, nos anos de 1920 e 1930.

Leitura atenta dos verbetes deixa entrever a pluralidade ideo-
lógica dos autores diante de situações concretas por eles vivenciadas 
ao enfrentarem circunstâncias e problemas específicos, ao longo dos 
séculos XVIII a XXI, em Goiás, contribuindo para identificar suas 
origens, matrizes teóricas indicadas em cada verbete e expressões ob-
jetivadas em sua produção. 

Ressaltamos o alcance da produção escrita dos educadores goia-
nos, se devidamente recuperada e analisada, tendo em vista o contexto 
atual da educação no estado. Neste sentido, o Dicionário Goiano po-
derá tornar-se instrumento valioso para o processo de elaboração do 
conhecimento no campo das ciências da educação, sempre a requerer 
contribuições realimentadoras da dinâmica educacional, com base na 
sua produção teórica.
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Em trabalhos como este, dá-se o primeiro passo. Virão outros 
para completar eventuais falhas e novos aperfeiçoamentos relativos à 
produção acadêmica, a funções públicas exercidas, à avaliação de re-
sultados da atuação dos educadores. Uma construção que não cessa e 
se enriquecerá em futuras edições.

Ideia a ser examinada seria a produção do Dicionário em termos 
regionais, abrangendo os demais estados da região Centro-Oeste e 
o Distrito Federal. Como já observamos no Dicionário de Educadores 
no Brasil – da Colônia aos dias atuais, trata-se de uma experiência 
de criação coletiva. E, na hipótese regional, uma articulação poderia 
ser feita com as faculdades de educação de cada estado e da capital 
federal, mobilizando professores dessas faculdades para um trabalho de 
pesquisa no âmbito da história da educação, com os protagonistas da 
ação pedagógica. Neste sentido, o Dicionário de Educadores e Educadoras 
em Goiás: Séculos XVIII/XXI, é uma iniciativa importante.

Rio de Janeiro, outubro de 2017.
Maria de Lourdes de Albuquerque Favero

Jader de Medeiros Britto
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Alberto da Paz (1920-2011). Alberto da Paz, conhecido em 
Santa Cruz de Goiás como “Abertão”, “Ás de Ouro” e “mestre Al-
berto” (título concedido pelo Ministério da Cultura para mestres e 
mestras das culturas populares e tradicionais), foi violeiro, inspetor da 
Guarda Civil, cantador, embaixador de folias, amante das danças po-
pulares, rei cristão na cavalhada da cidade - a mais antiga do estado de 
Goiás, sendo cavaleiro por 56 anos, marcador de quadrilha e conta-
dor de causos. Nasceu em Santa Cruz de Goiás em 24 de janeiro de 
1920, filho do casal Alcebíades Teixeira da Motta e Angélica Teixeira 
dos Santos. Seu pai foi ouvidor (função jurídica), rábula (advogado 
leigo), prosador (contador de histórias) e intendente (chefe do poder 
executivo municipal) em Santa Cruz. Se tornou órfão ainda criança. 
Seu pai faleceu no ano de seu nascimento e sua mãe em 1925. Após a 
morte de seu pai, um fazendeiro amigo da família teria enganado sua 
mãe lhe fazendo assinar um documento com a justificativa de isentá-la 
de pagar impostos. Mas na realidade o documento passava as proprie-
dades da família para o fazendeiro. Foi, então, morar com o futuro 
padrinho de crisma e frequentou a escola até os nove anos. Nessa idade 
vai morar em outra fazenda onde aprendeu a trabalhar como carreiro 
e candeeiro. O primeiro é o que toca os bois e o segundo o que guia 
os bois em um carro de bois. Sofreu toda sorte de violência por parte 
da família que o recebeu. Leitor apaixonado, aos quinze anos teve seus 
livros e sua pedra de escrever (lousa) jogados fora e então fugiu para 
a casa de seu irmão mais velho, tendo andado nove léguas. Trabalhou 
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em Pires do Rio e foi servir o exército se tornando guarda civil. Na 
década de 1950 mudou-se para Goiânia e de volta para Santa Cruz 
ao se aposentar em 1985. Entre 1960-61, formou dupla sertaneja, “Ás 
de Ouro e Campo Grande”, com seu amigo Miguel, apelido pelo 
qual passou a ser conhecido. Em uma das fazendas em que trabalhou 
como vaqueiro e roceiro conheceu Luís Teixeira de Araújo, pai de seu 
patrão, que era folclorista, violeiro e catireiro e com o qual aprendeu 
sobre Folia de Reis, Catira, Folia de São Sebastião, Cana Verde, Rosei-
ra, Engenho de Maromba, Passeio Bom e Quadrilha. Sobre congadas 
aprendeu com Manoel Cristino e Benedito Rebolo. A festa preferida 
de Mestre Alberto era as Cavalhadas, que conheceu ainda na infância. 
Participou pela primeira vez como cavaleiro cristão aos dezessete anos; 
aos vinte e cinco assume a função de contra guia, cavaleiro que abre as 
Cavalhadas; e aos vinte e oito anos se torna imperador cristão da Ca-
valhada de Santa Cruz permanecendo nessa função até 2000. Durante 
todo esse tempo e até seu falecimento, manteve viva a memória da fes-
ta que celebra a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na ocupação 
do território europeu. Em 2007 concedeu entrevista por ocasião da 
pesquisa sobre mulheres no poder em Goiás. Contou sobre as senhoras 
do porto de Santa Cruz, única passagem do Rio Corumbá até pri-
meira metade do século XX; sobre Maria Emília, professora, primeira 
dama e secretária da prefeitura; e, sobre Maria Carneiro, uma contadora 
de histórias que reunia jovens em sua casa para ouvirem e contarem 
histórias. Ele contou ser frequentador assíduo das reuniões nas quais 
também se formou como contador de histórias. Em 2008, ele rece-
beu do Conselho Estadual de Cultura, a Medalha do Mérito Cultural, 
como “Patrimônio e Memória” do estado de Goiás. Em 2010 recebeu 
do Ministério da Cultura a medalha de Mérito Cultural “Cavaleiro”, a 
maior comenda cultural do País. Aos 90 anos e com a saúde debilitada 
pela idade avançada, o Mestre ajudou, por meio das danças e músicas 
folclóricas, no resgate da memória das manifestações culturais inseridas 
no universo do camponês goiano. Participou também como diretor 
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do Conselho Consultivo da Comissão Municipal de Folclore de Santa 
Cruz de Goiás. Mestre Alberto dedicou anos de sua vida à preservação 
da cultura popular ensinando novas gerações e mantendo vivas as festas 
populares em Santa Cruz. Em 2011 Mestre Alberto faleceu deixando 
um legado contado em várias histórias e entrevistas que concedeu. 
Santa Cruz de Goiás perdeu um importante folclorista e memorialista 
que guardava consigo traços da cultura em Goiás.
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Alcide Celso Ramos Jubé (1896-1961). Também conhecido 
como Cicí, nasceu na Cidade de Goiás aos 26 de junho de 1896. Fi-
lho do comendador Joaquim Rufino Ramos Jubé e da Dona Maria 
Carlota d´Ascensão Silveira Ramos Jubé. Casou-se com Josefina da 
Veiga Jardim e teve cinco filhos: José Tancredo, Aloysio Celso, Joaquim 
Ignácio, Jairo Domingos e Caius Emanoel. Faleceu em Goiânia, aos 
19 de setembro de 1961; foi sepultado no Cemitério São Miguel, na 
sua cidade natal. O curso primário foi feito na Escola Mestre Nhola 
e o secundário no Seminário Episcopal de Santa Cruz de Goiás. Foi 
normalista pela Escola Normal Oficial e o curso superior foi feito 
pela Faculdade de Direito de Goiás, onde se bacharelou em Ciências 
Jurídicas e Sociais. O primeiro emprego público de Alcide Jubé foi 
de amanuense da Secretaria de Instrução, Indústria, Terras e Obras 
Públicas no período de 1915 a 1920. Em seguida, foi nomeado Pro-
fessor Catedrático do Lyceu de Goyaz e da Escola Normal Oficial. 
Foi secretário particular da Presidência do Estado de Goiás, oficial 
de Gabinete da Secretaria do Interior e Justiça e Diretor Gerente do 
Correio Oficial. Mesmo ocupando vários cargos públicos na área da 
administração continuou atuando no magistério, lecionando Geogra-
fia, Cosmografia e História, tanto no Lyceu como na Escola Normal. 
Com a mudança da capital para Goiânia, o professor Alcide Jubé foi 
transferido e passou a lecionar no Colégio Estadual de Goiânia; ao 
retornar para Cidade de Goiás, foi nomeado diretor do Ginásio Ofi-
cial de Goyaz (antiga sucursal do Lyceu de Goiânia). Nessa função 
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permaneceu por vinte anos, de 10 agosto de 1941 a 01 agosto de 
1961. O Colégio Estadual de Goiás foi transferido do antigo Lyceu 
para um novo prédio construído no governo Mauro Borges. A trans-
ferência se deu no dia 23 de março de 1965, e, para homenagear o 
governador, passou a chamar-se Colégio Mauro Borges Teixeira até o 
ano de 1966. Com a impossibilidade legal de permanência do nome 
de um governador ainda vivo alterou-se para Colégio Estadual Pro-
fessor Alcide Jubé. Esse gesto demonstra a importância desse professor 
para a sociedade vilaboense e o reconhecimento de sua atuação no 
campo da educação escolar Foi autor de Exercícios de geografia (1916), 
Ensaios de Corografia de Goiás (1919), Eurásia e África (1924), Terras do 
Brasil (1927), Geografia Descritiva (1929) e Memória Geográfica e Histórica 
do Município de Goiás. A partir do seu entusiasmo pela educação e sua 
competência pedagógica em transitar por diversas disciplinas e áreas 
do saber, o professor Alcide Jubé era procurado por pais da Cidade 
de Goiás para atuar como professor particular de seus filhos. A inten-
cionalidade era que, para além da educação, ele pudesse os preparar 
para conquistarem aprovação nos exames de admissão das instituições 
públicas de ensino do estado. A partir desse trabalho voluntário o pro-
fessor criou, em sua própria residência, o curso preparatório para os 
exames de admissão ao Lyceu de Goyaz. O professor Jubé era leitor, 
homem culto e preocupado com as questões de sua época, principal-
mente com a educação das crianças e jovens de sua cidade. Sem perder 
a ternura levava a vida com bom humor e demonstrava ser feliz o 
tempo todo. Amália Hermano Teixeira, aluna do professor Alcide Jubé, 
afirma que ele era risonho e feliz da vida: “Na tradicional Cidade de 
Goiás, meninos muitos, meninas algumas, antes mesmo de chegarem 
ao 4° ano primário, sonhavam já com as aulas do professor Alcide 
Jubé. Na casa do mestre, à rua do Carmo, queriam se preparar para os 
exames de admissão ao Lyceu de Goyaz. E uma vez ouvidas as lições 
do professor Alcide, era aquele encantamento, prolongado pelos anos 
do curso ginasial, quando a gente assimilava, cientificamente, Geo-
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grafia de Goiás, do Brasil e do mundo, num entrelaçamento muito 
íntimo da ciência geográfica, com a cartografia e a História” (1981, 
p. 15). O professor atuou sempre em escolas do sistema público esta-
dual e não se envolveu com questões político-partidárias. A atuação 
no cenário público se deu pelo reconhecimento das suas capacidades 
técnico-científicas, de sua integridade e retidão como cidadão. Jubé 
era amante da natureza e criava pássaros em sua residência, local em 
que ficava por horas conversando com os vizinhos, geralmente nas 
bordas das grandiosas janelas de sua casa de estilo colonial. Cumpridor 
de horários, principalmente com a prática religiosa de rezar o terço. 
Todos os dias, pontualmente às dezoito horas, era visto andando pelos 
cômodos da casa com o terço na mão. “Ele não respondia a ninguém 
que tentava lhe interferir em sua tarefa, essa hora era sagrada para ele”, 
afirmou dona Ritinha, sua sobrinha. Além do trabalho como profes-
sor, Jubé realizou diversos trabalhos no campo religioso e social. Ca-
tólico praticante, foi amigo pessoal de Dom Prudêncio e nos tempos 
de seminarista viajou diversas vezes com o bispo, realizando a obra da 
evangelização, principalmente para o norte de Goiás. Foi zelador da 
Igreja Nossa Senhora do Carmo e provedor do Asilo São Vicente de 
Paula, onde ocupou os cargos de tesoureiro, secretário e conselheiro. 
O professor Alcides Jubé foi um homem de seu tempo; viveu em um 
contexto entrelaçado tanto pela religião católica como pela ciência 
norteada pela lógica positivista. Toda a sua vida e a sua obra são per-
meadas por elementos da religiosidade e uma visão de mundo positi-
va. Sua maneira de pensar, agir, ser, se relacionar com as pessoas e com 
o mundo revela a tradição e o compromisso com o desenvolvimento 
linear e ininterrupto da razão, sempre numa lógica iluminista.
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Aldaíza Maia da Silva Viana (1958-2003). Atuou como edu-
cadora de Goiás, nas décadas de 80 e 90, períodos em que esteve à 
frente de um trabalho voltado aos princípios da educação popular tão 
bem difundidos por Paulo Freire e que contemplam uma prática edu-
cativa voltada à compreensão da  realidade social e da ação sobre o 
mundo. A história de Aldaíza é um elemento importante dessa época, 
como para a vida das pessoas alcançadas pelo seu trabalho e com isso a 
importância para a cidade e região.  Ela nasceu em 7 de setembro de 
1958, na cidade de Cachoeira Alta, estado de Goiás, foi catequista e 
participou de várias etapas da infância missionária e, na juventude, en-
trou para a Congregação das Irmãs de Jesus Crucificado, onde perma-
neceu até 1984. Nesse mesmo ano, ao deixar a Congregação, realizou 
o sonho de criar uma Organização Não Governamental (ONG) para 
trabalhar com crianças e famílias menos favorecidas, no setor Jardim 
Nova Esperança, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. A essa institui-
ção, denominada Centro de Educação Comunitária de Meninas e Me-
ninos (CECOM), ela dedicou quase toda a sua vida, construindo um 
legado para a área da educação popular, desempenhando um papel de 
grande educadora, guerreira e eterna defensora dos direitos da criança 
e do adolescente. O CECOM, enquanto centro de educação, foi fun-
dado com o objetivo de acolher crianças excluídas da sociedade e que 
viviam nas ruas, sem comida, educação, lazer e carinho: “É uma comu-
nidade grande de crianças, de adolescentes, de mulheres, homens ex-
cluídos de uma sociedade. Então, porque eles foram excluídos? Porque 
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não existiam políticas públicas que atendessem essas famílias. E o que 
temos que fazer? Não é vir até aqui, dar o pão, isso e aquilo, mas tam-
bém elaborar as políticas públicas para que esse atendimento seja de 
fato mais amplo e que esse atendimento gere cidadãos com direitos, 
construtores de valores” (ALDAÍZA apud KARUENA, 2016). Consi-
derando essa situação de exclusão social, na década de 1980, foi um 
momento em que a questão das crianças de rua no Brasil ganhou visi-
bilidade internacional e maior preocupação nacional em razão do 
grande crescimento do número de crianças e adolescentes nas ruas de 
todo o país, aumentando os casos de violência praticados contra meni-
nos e meninas de rua, considerados, no limite, como práticas organiza-
das de extermínio (SOUZA, 2013). Foi nessa conjuntura que o sonho 
desta educadora se concretizou em uma região completamente aban-
donada e conhecida como zona de extermínio de jovens envolvidos 
em furtos e sujeitos ao tráfico de drogas e exploração sexual, além de 
congregar uma parte de Goiânia conhecida como “alto da poeira”, 
nome emblemático para salientar a situação de ofuscamento social des-
ses sujeitos que iniciaram no CECOM. Segundo Edson Lucas Viana, 
coordenador geral do CECOM e viúvo da Aldaíza: “O Jardim Nova 
Esperança nasceu de uma ocupação de um movimento sem moradia e 
como todo movimento sem moradia era carente de aparelhos e pro-
gramas que oportunizassem atendimento a seus filhos. Esse espaço era 
uma região sem habitantes e de difícil acesso por ser uma região baixa, 
sem infraestrutura nenhuma, um matagal enorme. Aqui era uma área 
de desova de cadáveres, impróprio para crianças e adolescentes, animais 
mortos...  lixo. Era uma região inabitável. Tanto é que quando adquiri-
mos esta área não tinha rua e por isso foi aberto um piquete” (KA-
RUENA, 2014). É importante destacar que na década de 80, houve no 
Brasil, uma proliferação das chamadas “alternativas comunitárias de 
atendimentos a meninos e meninas de rua” (SANTOS, apud SOUSA, 
2013). Essas novas experiências traziam uma crítica aos modelos esta-
belecidos (FEBEM/FUNABEM) e às formas tradicionais que as esco-
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las utilizavam na educação de crianças e adolescentes (SOUZA, 2013). 
É no conjunto dessas experiências que se propunham pensar em espa-
ços alternativos comunitários de atendimento que o CECOM se inse-
re. De outro modo: “A principal atração não era o aspecto material no 
sentido de instalações físicas. Era o convívio, a convivência, a aceitação 
da pessoa como ela era. O respeito à pessoa no sentido de que ela pu-
desse fazer descobertas para ser aceita como cidadã e ser inserida em 
uma sociedade excludente (KARUENA, 2014)”. Suelma Cândida 
Vieira da Silva, coordenadora do CECOM, conta que teve nesse mo-
mento um irmão assassinado e que a presença da educadora Aldaíza foi 
de fundamental importância para a redefinição dos rumos de sua vida: 
“Eu tive um irmão assassinado neste período. No velório do meu ir-
mão eu encontrei uma pessoa muito especial. Aldaíza esteve no velório 
do meu irmão e me chamou. Ela me levou para a casa dela e ficou 
cuidando de mim daquele momento até o enterro do meu irmão. Eu 
comecei a fazer as atividades e minha história começa por aí no CE-
COM (KARUENA, 2014)”. Para Rafael Augusto, professor do curso 
de panificação, Aldaíza também exerceu um papel de fundamental im-
portância: “Na verdade quem pegou no meu pé foi a Aldaíza. Que se 
eu não fizesse o curso de panificação ela ia ficar brava demais comigo. 
Ela já tinha danado com a minha mãe que eu tinha que fazer o curso 
de panificação. Mas foi uma coisa. Uma mudança legal. É muito grati-
ficante”(KARUENA, 2014). Comprometida com a construção de 
uma sociedade mais justa e com a denúncia sobre a violência institu-
cionalizada ou em níveis mais emergentes, como por exemplo os pro-
cessos de extermínio, Aldaíza participou ativamente das atividades pro-
movidas pelo MNMMR - Movimento Nacional de Meninos e 
Meninas de Rua, como do III Encontro dessa organização social ocor-
rido em Brasília (1989). Um de seus objetivos era o de demonstrar a 
necessidade de uma “alteração da legislação brasileira de forma geral e 
prioritariamente na legislação especifica da criança e do adolescente, 
de forma que sejam assegurados seus direitos (MNMMR, 1988, p. 6). 
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Era a luta para a aprovação do ECA, aprovado simbolicamente, em 
determinado momento desse encontro, no plenário da Câmara dos 
Deputados, pelos meninos e meninas que ali estavam representando os 
diversos movimentos das diversas regiões do país. Para Roure, o 
MNMMR, “foi promotor de mudanças, não apenas no que se refere a 
sua contribuição para a aprovação do ECA, como também em relação 
ao papel que exerceu na formulação de políticas públicas e atendimen-
to que concebessem a criança e o adolescente como sujeitos de direi-
to” (ROURE, 1996, p. 91). Em 1990, esse estatuto da criança e adoles-
cente é instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho, regulamentando 
os direitos das crianças e dos adolescentes inspirado pelas diretrizes 
fornecidas pela Constituição Federal de 1988. Como gestora, educadora 
e militante, Aldaíza acompanhou, desde a década de 80, o nascimento 
e o fortalecimento do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua (MNMMR), essa importante organização da sociedade civil pro-
tagonista no processo da conquista e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente brasileiro.Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), na direção de sua implantação e implementação que a 
educadora Aldaíza prosseguirá em luta, imiscuindo a sua história de 
educadora popular na luta maior pela promoção e defesa da criança 
marginalizada, fruto de um amplo processo de exclusão econômica, 
politica, cultural e social. A sua luta para a implantação e implementa-
ção continuou como a primeira presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente em Goiânia e na participação 
ativa do processo de escolha dos primeiros Conselhos Tutelares da Ca-
pital em 1993. Em 2002 é mais uma vez indicada como representante 
das organizações não governamentais para ocupar o cargo de conse-
lheira no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, também em Goiânia. Faleceu na capital de Goiás em 24 de 
março de 2003 e ainda assim o trabalho no CECOM teve continuida-
de, uma vez que é parte de um legado deixado para a história da edu-
cação popular. Em reconhecimento à importância desse legado, em 
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junho de 2011, Aldaíza Maia da Silva Viana recebe, através da represen-
tação de sua filha Raíssa Karuena Maia Carrijo Viana a Medalha do 
Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e, com três crianças do 
CECOM, uma homenagem póstuma, em razão da comemoração aos 
21 anos do ECA. Esse agraciamento e mérito se deu na sessão especial 
da Assembleia Legislativa de Goiás, de autoria do vice-presidente da 
Comissão da Criança e Adolescente da Casa, deputado José Vitt, com o 
propósito de homenagear algumas personalidades consideradas impor-
tantes no processo da conquista de direitos das crianças e adolescentes. 
Esse ato solene de recebimento de medalha dá à sua filha a oportuni-
dade de narrar sobre o legado deixado por Aldaíza e constitui, de certo 
modo, um momento de testemunho. Ao fazer isso, para além de regis-
trar nos anais da câmara a sua narrativa, simbolicamente, ela alinha à ela 
outras histórias, tais como a de seu pai Edson Lucas Viana e de suas três 
irmãs: Anauana Maia Carrijo Viana, Anauara Maia Carrijo Viana e 
Raiane Karuelle Maia Carrijo Viana. Por fim, há de se considerar que 
a história de Aldaíza mostra que o seu trabalho de educadora popular 
e de militante do MNMMR permeou a vida daqueles com que con-
viveu até 2003, como também daqueles que ela jamais conhecerá, pois 
como diz Edson Lucas Viana, seu marido, no documentário Protagonis-
tas de um sonho: “as pessoas não morrem, as pessoas vivem, mesmo elas 
não estando presentes”.
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Aldenora Alves Correia (1917-1982). A primeira professora 
normalista de Boa Vista do Tocantins, nasceu no Pará em 22 de maio 
de 1917, em São João do Araguaia, na margem esquerda do rio To-
cantins, região onde anos mais tarde o Padre João arrebanharia um 
pequeno exército de jagunços que voltaria à cidade de onde fora ex-
pulso por João Leda. Filha de Nicolau Alves Correia e Lidia Olimpio 
Correa, formou-se na Escola Normal do Colégio Sagrado Coração 
de Jesus das irmãs dominicanas, na cidade de Porto Nacional, no ini-
cio de 1940. Faleceu aos 27 de outubro de 1982, na cidade de Goiânia. 
Em visita pastoral à cidade natal de Aldenora, em 1937, o bispo de 
Porto Nacional, Dom Alano Maria Du Noday, solicitou ao vigário de 
Boa Vista do Tocantins, Padre João, que indicasse alguma jovem para 
fazer o curso normal, acenando inclusive que tudo ficaria sob às custas 
do bispado. Com aulas avulsas secundárias, em 1934, Aldenora e mais 
duas jovens, Leonina Alves Silva e Antonia Sousa Lima, realizaram 
exames escolares orais sob a vigilância do inspetor Walfredo Campos 
Maia. Feitos os arranjos, em março de 1937, Aldenora embarca no 
vapor “Couto Magalhães” e depois de cinco dias de barco e três dias 
no lombo de uma mula chegou em Porto Nacional onde permaneceu 
interna por quatro anos sem ver a família; formou-se na Escola Nor-
mal de Porto Nacional no ano de 1940. Conforme anotações no re-
gistro mensal do Grupo Escolar Nero Macedo, a professora normalista 
atuou neste estabelecimento desde 1942, primeiro na biblioteca. Foi 
professora de Português e Desenho e, dois anos depois, assumiu a di-
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reção do referido estabelecimento, no qual permaneceu até o ano de 
1952. Retornou a esta mesma escola, que mudou o nome para Grupo 
Escolar 15 de Novembro no ano de 1966, onde permaneceu até o ano 
de 1980. Foi professora, nos últimos anos de atuação no Colégio Dom 
Orione, na cidade de Tocantinopolis. Fez  um curso de Especialização 
no Instituto Anísio Teixeira, no ano de 1950, a convite do secretario 
estadual de educação. Nos anos sessenta atuou nas delegacias de ensi-
no de Porto Nacional e Tocantinopolis e na Secretaria de Educação 
de Goiás, em Goiânia. Nos anos setenta, mais precisamente em 1977, 
Aldenora escreveu o livro Boa Vista do Padre João, publicadopela Casa 
Editora de Goiânia. Mesmo tendo sido diretora por mais de uma dé-
cada na primeira escola da cidade, e tendo outra escola dedicada a seu 
nome, relatórios, cartas, manuais ou outro documento mais relevante 
não se conseguem encontrar. Na atual Escola 15 de Novembro, apenas 
atas de resultados do ano letivo fazem menção à professora. Conforme 
relato da própria Aldenora, acerca da forma como se fazia escola no 
seu tempo de infância, juventude e adultez, a palmatória era objeto 
presente. Ao folhear as atas de resultados da Escola 15 de Novembro, 
não se consegue depreender que tipo de metodologia os professo-
res usavam, visto que os dados ali anotados fazem referência apenas 
ao processo de finalização de notas dos alunos, às matérias que eram 
ministradas e à relação de funcionários que a escola tinha. Alguns tra-
balhavam de forma voluntaria; a própria Aldenora trabalhou durante 
dois anos sob esta modalidade. Segundo depoimento de Izabel Dias 
Neves, “Aldenora foi uma professora serena, que respeitava os alunos 
e lhes dava o justo valor. Estava à frente de seu tempo em relação aos 
colegas de profissão”. Todavia, Nilo Povoa comenta: “E a historia da 
terra caminha, citando nomes, fatos e datas, descrevendo paisagens, 
cantando riquezas... caminha engrandecida por ter na filha Aldenora, 
sua primeira normalista heroica, sofrida, injustiçada, mas sempre de pé, 
sua primeira historiadora. Historiadora-poeta que eleva no conceito 
geral, pelo muito que a ama e pelo muito que deseja engrandece-la”. 
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Ainda há relatos de que trabalhou vários anos como voluntária em 
virtude da morosidade dos processos de contratação e questões polí-
ticas. Sem aprofundar, em seu livro relata as dificuldades políticas, seja 
em relação ao exercício da docência em virtude da morosidade sobre 
contratos, nomeação, materiais pedagógicos etc., seja em relação à in-
gerência dos coronéis, sobretudo nas nomeações.
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Amália Hermano Teixeira (1916-1991). Amália Hermano 
Teixeira nasceu na cidade de Natividade no dia 23 de setembro de 
1916 e faleceu em Goiânia em 1991. Filha de Manoel José Herma-
no e Archângela Pereira Hermano, realizou seus estudos primários na 
cidade de Itaberaí e ainda no Grupo Escolar da Cidade de Goiás, an-
tiga capital do estado. O ensino secundário foi realizado no Lyceu de 
Goiás entre os anos de 1930 e 1934. Diplomou-se pela Escola Normal 
Oficial do estado de Goiás em 1935. Em 1936, realizou o Curso de 
Extensão Normal Rural na Universidade Rural Brasileira, no Rio 
de Janeiro. Casou-se com o advogado Maximiano da Matta Teixeira 
em 1937. Maximiano formou-se no curso de Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Faculdade de Direito de Goiás, na Cidade de Goiás, e 
teve atuação no cenário goiano como jornalista, escritor, professor da 
Faculdade de Direito de Goiás e presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, falecendo no ano de 1984. Amália Hermano Teixeira 
concluiu o curso de Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 
Direto de Goiás. Dirigiu a Imprensa Oficial do Estado, foi diretora da 
Revista de Educação, do estado de Goiás, chefe do Serviço de Clubes 
Agrícolas Escolares do Estado, integrante da Sociedade Botânica do 
Brasil e presidente da Sociedade Goiana de Orquidófilos. Foi ainda 
professora catedrática de Geografia da Escola Normal Oficial e pro-
fessora de História na Universidade Federal de Goiás, entre os anos 
de 1962 e 1964. Amália Hermano teve uma atuação propositiva no 
cenário goiano. Referenciada como generosa, humana e incansável, 
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adorava a natureza, as plantas e nutria um carinho especial pelas or-
quídeas. Sua casa na Rua 24, no centro de Goiânia, uma das primeiras 
construções na nova capital, é descrita como um espaço repleto de 
plantas diversificadas. Em 1946 escreveu o livro O Curioso ‘Caso’ da 
Escola Normal Oficial – a história de uma injustiça, em que problematiza 
um episódio ocorrido com ela, quando era professora da Escola Nor-
mal Oficial. Amália afirma que esse acontecimento retrata no cenário 
goiano a polarização entre a Escola Nova e a Escola Antiga. Na Re-
vista de Educação, periódico esse que colaborou para a disseminação 
da psicologia escolanovista em Goiás, publicou diversos artigos a res-
peito de temas que marcaram a sua atuação na educação goiana. Em 
alguns textos publicados nesse periódico, Amália realiza uma defesa 
do ideário renovador na educação goiana. Referenciando Pestalozzi, 
Decroly, Herbart e Rousseau, assevera que a psicologia educacional 
juntamente com a pedagogia, biologia e sociologia formam a base 
para a escola renovadora. Em 1942, participou do VIII Congresso Bra-
sileiro de Educação realizado em Goiânia. Esse evento, que teve como 
temática central a questão da educação rural, ocorreu durante o Ba-
tismo Cultural de Goiânia. Amália apresentou nesse congresso a tese 
“Problemas do Ensino Rural Brasileiro”, na qual reforça a necessidade 
de manutenção do homem vinculado à terra. Ela discute a importân-
cia de uma boa educação primária e um ambiente salutar e feliz. A 
autora toma como referência o trabalho de Alberto Tôrres para propor 
a realização da reforma agrária em Goiás. Amália Hermano destaca a 
oposição existente entre o campo e a cidade, confirmando uma vo-
cação agrícola do Brasil, salientando o valor econômico da educação 
rural e faz alusão ao ruralismo pedagógico. Na Revista Oeste, Amália 
publicou alguns textos. Em um artigo de 1944 intitulado “Orientação 
Vocacional”, assinala que a orientação agrícola no espaço escolar é 
importante, e que o professor deve entusiasmar os alunos para a cau-
sa educacional. Em 1946, publicou na Revista de Educação e Saúde o 
artigo “A Criança e as Atividades Agrícolas”, tecendo uma crítica ao 
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ensino conservador que valoriza apenas o livro e os estudos em sala de 
aula. Ancorando-se em Decroly, Pestalozzi, entre outros, afirma que a 
escola deveria preparar o aluno para a vida, sendo que o importante é 
ensinar a fazer. “A escola não visa formar agricultores, mas preparar a 
infância e a juventude para a vida. Seria grotesco até obrigar crianças 
e moças ao duro trabalho de cavar grandes extensões de terreno, arar, 
e plantar áreas imensas” (p. 22). Com relação aos Clubes Agrícolas, 
afirma que: “as atividades do Clube têm de ser associadas aos progra-
mas escolares, não se admitindo tarefas completamente divorciadas dos 
assuntos a serem conhecidos” (p. 22). Amália participou, em 1958, do 
II Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de 
Janeiro, que contou com a presença de diversos educadores brasileiros, 
dentre os quais se pode referenciar Lourenço Filho, que em sua con-
ferência propôs a criação da Associação de Educação de Adultos. De-
fensora das ideias ruralistas e ambientalistas, Amália Hermano Teixeira 
participou de congressos, escreveu textos sobre diversos temas, tendo 
uma atuação importante no contexto goiano. Como educadora pode-
mos destacar uma preocupação com a defesa dos aspectos históricos e 
geográficos, com as plantas e a natureza, com a criança e o processo de 
renovação pedagógica e com a formação dos professores. 
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Amélia de Castro Lima (1900-1971). Nasceu em Araguari-
-MG e faleceu em 1971 na cidade de Goiandira, no estado de Goiás. 
Ainda jovem mudou-se juntamente com seus pais, os comerciantes 
Bernardino de Faria Castro e Maria Ezelina de Castro, para o então 
distrito de Goiandira. Casou-se com José Rodrigues de Lima. Desse 
enlace gerou cinco filhos. Viúva, assumiu sozinha a responsabilidade 
pela criação dos filhos, conciliando a vida doméstica e o ofício de en-
sinar. Mesmo com a formação escolar restrita ao curso primário, tor-
nou-se uma das primeiras pessoas a abrir uma escola particular na lo-
calidade, no ano de 1922. Era comum à época que homens e mulheres 
não formados assumissem o ofício de ensinar, tendo em vista a falta 
de pessoas qualificadas para o exercício da profissão docente. O índice 
de analfabetismo elevado favorecia aqueles que soubessem ler, escre-
ver e contar a se tornarem mestres dos habitantes locais interessados 
em aprender as primeiras lições escolares. O funcionamento da escola 
acontecia na residência da mestra, onde um quarto ou outro cômodo 
servia como sala de aula. O ambiente mobiliado com uma pequena 
mesa, uma cadeira, algumas carteiras de madeira, um quadro-negro 
servia ao propósito de ensinar. A escola de Amélia não fugia à regra; a 
mestra ensinava conforme havia aprendido, reproduzindo os mesmos 
passos de seus antigos mestres ou professores. No entanto, não utilizava 
a palmatória, de uso frequente em muitos estabelecimentos de ensino, 
apesar da proibição existente desde 1827 no Brasil. A dinâmica de seu 
trabalho buscava valorizar o diálogo aberto com os alunos e alunas, 
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sem lançar mão de castigos. Os alunos e alunas eram provenientes de 
famílias do próprio distrito e da cidade de Catalão, quase sempre filhos 
de comerciantes e fazendeiros. As aulas aconteciam conforme o mo-
delo multisseriado, onde uns estudavam a cartilha e os outros os livros 
seguintes, conforme seu desempenho anterior. Utilizava-se o método 
individual, cujo procedimento acontecia através do acompanhamento 
individual do aluno no processo ensino/aprendizagem, ou em peque-
nos grupos, sendo possível aos grupos menos adiantados o acesso aos 
conhecimentos dos mais adiantados. Em 1926, com sua nomeação 
para professora do distrito, surge em Goiandira a primeira escola pú-
blica. No entanto, o local de funcionamento da escola e o perfil das 
famílias atendidas continuaram a ser os mesmos. Em 1928, foi nomea-
da pelo presidente do estado de Goiás para o cargo de professora da 
escola do sexo masculino em Goiandira. Com a emancipação deste 
município, em 6 de maio de 1931, foi criada a escola municipal. A 
sede da escola ocupava o mesmo prédio da recém instalada Prefeitura 
Municipal, sendo composta por uma ampla sala de aula e duas me-
nores. Entre as professoras municipais estava a mestra Amélia. Com a 
criação do Grupo Escolar Dr. Pedro Ludovico, em 1934, na cidade de 
Goiandira, Amélia é transferida para ser professora interina da escola 
do sexo masculino do mesmo. A instalação do Grupo Escolar Dr. Pe-
dro Ludovico possibilitou a mudança do espaço físico da antiga escola 
municipal, que foi transferida para uma casa alugada para este fim, 
bem como a introdução do método simultâneo compreendido como 
“O que melhor atendia às especificidades da instrução escolar, permi-
tindo a organização de classes mais homogêneas, a ação do professor 
sobre vários alunos simultaneamente, a otimização do tempo escolar, 
a organização dos conteúdos em diversos níveis, dentre outros ele-
mentos” (FARIA FILHO, 2000, p. 142). O corpo docente e discente 
não alterou e os vencimentos de três professoras, dentre elas Amélia 
de Castro Lima, passaram para a alçada do estado de Goiás, arcando 
a prefeitura com o pagamento de uma das professoras e do porteiro 
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servente. Somente em 1939 é lançada a pedra fundamental da primei-
ra construção com fins educacionais no município, resultado de uma 
luta contínua da comunidade local liderada pelos seus agentes diretos, 
como a mestra Amélia. Cabe lembrar que a construção do Grupo Es-
colar ocorreu através da doação do terreno por parte de um morador 
local, e que todo o material necessário para erguê-la foi adquirido 
através da realização de quermesses e doações dos habitantes; o traba-
lho braçal ficou a cargo de pedreiros e voluntários da comunidade. Os 
acontecimentos que envolveram o início do processo de formalização 
do ensino, na cidade de Goiandira, foram marcados com sua presença 
e participação efetiva. Portanto, mesmo sem ter frequentado a Escola 
Normal, sendo oficialmente conhecida como professora primária, Pa-
drão “C”, dedicou 24 anos de sua vida à docência. O reconhecimento 
oficial de seu trabalho ocorreu com a Lei Municipal de 16/08/1971, a 
qual promoveu a mudança do nome de Grupo Escolar Dr. Pedro Lu-
dovico para Grupo Escolar Professora Amélia de Castro Lima, atual-
mente Escola Estadual Amélia de Castro Lima. A defesa da alteração 
de nome se deu através da seguinte justificativa: “Foi a primeira pro-
fessora pública desta cidade, e não haverá uma homenagem mais justa, 
do que esta, dando seu nome a um Estabelecimento Escolar, onde em 
vida, muito fez por nós, homens de hoje, e crianças de ontem.” (Do-
cumento encontrado na pasta de Criação da Escola, arquivo da Escola 
Estadual Amélia de Castro Lima, Goiandira-GO).   
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Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (1889-1985). 
Nasceu em 20 de agosto de 1889, razão pela qual vai se considerar 
como pertencente a uma “geração ponte” (“entre a libertação dos 
escravos e o trabalho livre”). É a terceira filha de Jacyntha Luiza do 
Couto Brandão Peixoto, de suas segundas núpcias com Francisco de 
Paula Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador paraibano, 43 anos 
mais velho e que vem a falecer um mês e quinze dias após o nasci-
mento de Anna, segunda filha do casal. Anna Lins nasce na Casa Velha 
da Ponte, que, segundo a poetisa, teria sido construída no ano de 1732 
a pedido do representante da Coroa Portuguesa, Sr. Tebas Ruiz, para a 
arrecadação do Quinto Real. Oficialmente, em documento encontra-
do no acervo da Real Fazenda da Província de Goiaz, guardado no 
Museu das Bandeiras, confirma-se ter sido adquirida no ano de 1825, 
pelo português João José do Couto Guimarães, que por ela pagou o 
valor de um conto, duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos réis. 
Com a morte de João José, passa a ser proprietário da casa seu filho 
Manoel José do Couto Guimarães, conhecido como Cônego Couto. 
No ano de 1880, Joaquim Luiz do Couto Brandão, avô materno de 
Cora Coralina, é quem herda a velha Casa da Ponte, após a morte do 
Cônego Couto. Da união de Joaquim Couto, descendente dos pri-
meiros paulistas a chegarem às terras goianas, com Honória Pereira de 
Abreu, nasceram sete filhos, entre eles a senhora Jacyntha Luiza do 
Couto Brandão, que recebe de seu marido, o desembargador Francis-
co Lins, como presente pelo nascimento de sua filha Helena, a escri-
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tura da Casa Velha da Ponte, no ano de 1887. Sobre a senhora Jacyntha, 
é importante destacar que foi mulher bastante culta, fugindo aos pa-
drões de sua época. Preenchia seu tempo com leituras de toda sorte, 
tendo recebido aulas com a Mestra Silvina, além de aulas particulares 
de francês, idioma em que lia e que falava fluentemente, além do es-
panhol e italiano. Consta em livros de registro do Gabinete Literário 
goiano que a jovem senhora leu todo o seu acervo de romances, pe-
riódicos e tratados de filosofia. Além da dedicação ao universo das 
letras, a senhora Jacyntha também é lembrada por ter sido a primeira 
goiana a requerer o direito ao voto. Direito que lhe seria negado pelo 
juiz de Direito Sebastião Fleury Curado, por ser a requerente sujeitada 
pelo poder marital assegurado pelo casamento em comunhão de bens, 
não podendo aparecer em juízo sem a representação do marido. Se-
gundo o próprio juiz, cinquenta anos após, este requerimento faz de 
Jacyntha a brasileira precursora do movimento feminista no Brasil 
(Folha de Goiaz, n. 33, 26 abr. 1936, p. 1, citado em Raízes de Aninha, 
2009, p. 43). De uma união não oficializada com o médico Antônio 
Ferreira Ribeiro da Silva nasce a quarta filha, Adda Maria Ribeiro, no 
ano de 1892. O fato de não conseguir dar à luz a um herdeiro varão 
faz de Jacyntha uma mulher reclusa no seu mundo de leituras e auste-
ridade. Com a escassez do ouro de aluvião e a abolição da escravatura, 
a família Couto Brandão se vê em dificuldades financeiras, o que a 
obriga a mudar-se para a Fazenda Paraíso. Por essa ocasião, já adoles-
cente, Aninha já havia sido alfabetizada pela mestra Silvina Ermelinda 
Xavier, que fora sua madrinha de crisma no ano de 1894. A jovem se 
muda com a família aos onze anos de idade, interrompendo seus estu-
dos, tendo cursado apenas dois anos da escola primária, segundo seus 
relatos. Nessa escola, que funcionava à Rua Direita n. 13, onde residia 
a mestra, Aninha sentou-se ao lado de sua irmã Helena e dos irmãos 
Victor e Hugo de Carvalho Ramos. Este último é autor celebrado por 
seu pioneirismo em Tropas e boiadas (1917). Na fazenda do avô, entre 
os 11 e 14 anos de idade, Anna Lins vai viver intensamente sua ativi-
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dade de leitora e, a partir dessa experiência, por um processo de auto-
didaxia, passa da condição de leitora à condição de escritora. Embora 
privada do convívio urbano, a matriarca não deixa que falte à família 
farto material de leitura, que tem entre suas fontes os livros do Gabi-
nete Literário e jornais de grande circulação, como O País, OMalho, a 
Careta, o Fon-fon, o Jornal do Comércio. Pelo que se observa, a paixão 
pela leitura que já nutria a adolescente parece ter sido herdada de sua 
mãe. Além disso, o vigor da oralidade, uma das tônicas de sua poesia, 
tudo indica tenha vindo da convivência com as duas bisavós: Antônia 
Maria do Couto Brandão (mãe Yayá) e Vicência Pereira de Abreu (vó 
Dindinha). Ou das narrativas de sua mãe de leite, a ex-escrava mãe 
Didi, e de sua tia Maria Vicência do Couto Brandão (Tia Nhorita). 
Anna Lins se vê reclusa no universo idílico da Fazenda Paraíso, tendo 
acesso a notícias de publicações de seus conterrâneos, quase todos 
voltados para o gênero lírico, impregnados pelo sentimentalismo ro-
mântico, a se comprovar pelos títulos: Violetas (1904) de Luiz do Cou-
to, primo a quem atribuíam os primeiros escritos da poeta, Poesias 
(1906), de Felix de Bulhões; Coroa de lírios, da amiga Leodegária de 
Jesus, primeira mulher a publicar livros em Goiás; Lírio do vale (1907), 
de Arlindo Costa, para ficar apenas em alguns nomes. Diante desse 
cenário, é curioso verificar que Cora Coralina – pseudônimo escolhi-
do nessa época por Anna Lins para não se confundir com as inúmeras 
“Anas” de sua cidade – escolhe trilhar, nesse período, o caminho da 
prosa. Seus primeiros escritos foram crônicas e artigos. A volta da fa-
mília da Fazenda Paraíso marcará um intenso ativismo literário da 
jovem Anna Lins (Cora Coralina). Ao lado de sua amiga e igualmente 
literata Leodegária de Jesus, participará como redatora do jornal A 
Rosa, suplemento literário criado no ano de 1907 por quatro jovens 
escritoras da sociedade vilaboense – Rosa Godinho, Alice Santana, 
Luiza de Oliveira e Lambertina Póvoa –, as duas últimas substituídas 
por Leodegária de Jesus e Cora Coralina. Seu texto mais antigo data 
do ano de 1905, embora publicado a 15 de fevereiro de 1909 na Tri-
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buna Espírita, no Rio de Janeiro. O artigo trata do pioneirismo do 
espiritismo em Goiás, tema que lhe era familiar, por ter sido a senho-
ra Jacyntha, sua mãe, uma das maiores divulgadoras do espiritismo na 
velha capital. A este artigo seguiu-se a conferência “Dissertação sobre 
o Amor”, publicada no jornal A Imprensa, n. 159, de 24 de julho de 
1907. “A Beleza Feminina” foi outra conferência em que, no dizer de 
Josias Santana (jornal A Rosa, n. 33, 24 set. 1908), Cora Coralina reve-
lou sua vasta erudição e profundidade de conhecimentos literários. 
No jornal A Imprensa, Cora Coralina chegou a ter uma coluna intitu-
lada “Croniquetas”, inaugurada em 1910, escrevendo sobre o tema “O 
namoro”. Entre os anos de 1907 e 1910, sua participação no jornal 
Goyaz se deu de forma intensa, contribuindo com crônicas e contos. 
Outro dado bastante relevante para sua formação e reconhecimento 
entre os seus pares foi a sua atuação no Grêmio Literário Goiano. Em 
importante documento intitulado “Grêmio Literário Goiano”, publi-
cado em A República Literária, a 27 de junho de 1907, Domingos Teo-
doro destaca a forma eloquente como a “ilustrada conferencista” Cora 
Coralina dissertou sobre o delicado tema do amor. Nessa mesma data 
é aclamada como presidente do referido Grêmio a jovem Leodegária 
de Jesus, que tem como sua vice-presidenta a amiga Cora Coralina. O 
maior sinal de reconhecimento de seus contemporâneos, contudo, foi 
a sua escolha para discursar em homenagem aos 25 anos de morte de 
Felix de Bulhões, maior nome até então, cultuado pela intelectualida-
de goiana. Aos 29 de março de 1911, mais de quatrocentas pessoas se 
aglomeravam nos corredores do cemitério São Miguel, onde, em 
frente ao jazigo de Felix de Bulhões, proferiu suas palavras, e esta teria 
sido sua última participação no meio literário vilaboense. Tendo feito 
até a 4a. série do Primário, a menina que se assentava no banco dos 
mais atrasados, ombreia com os intelectuais de sua época, revelando-
-se, já nesse momento, como promessa para as gerações futuras. Se a 
velha mestra Silvina  foi personagem importante no seu processo de 
decodificação dos sinais gráficos nas cartas de ABC, os traços biográ-
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ficos que encontramos em sua poesia confirmam a sua formação au-
to-didática como leitora autêntica, autônoma e singular, que contri-
buiu para a jovem Anna Lins romper com o seu contexto cultural e 
familiar ao buscar incessantemente  novos horizontes de apropriação 
do conhecimento. Aos 25 de novembro de 1911, decide deixar sua 
cidade natal em busca de outros horizontes para além da Serra Dou-
rada ao lado de Cantídio Tolentino Bretas, advogado recém-chegado 
a Vila Boa. Embora ocupando o posto de Chefe de Polícia do estado, 
cargo de prestígio na velha capital, Dr. Cantídio Brêtas teve seu rela-
cionamento com a jovem Anna Lins desaprovado pela família, quando 
esta soube que ele já era um homem casado, embora não vivesse mais 
com sua primeira esposa. Cora Coralina propõe ao companheiro dei-
xarem a cidade, porque sabia que, permanecendo em Goiás, seria for-
çada a abrir mão da convivência com seu companheiro e de uma 
gravidez de três meses. A saída de Goiás, com destino a São Paulo, é 
feita em lombo de animais com parada em Itaberaí para pegarem uma 
criança de dois anos, de nome Guajajarina, fruto de um relaciona-
mento de Cantídio com uma índia Guajajara. O novo núcleo familiar 
viaja quatorze dias até chegar a Araguari, onde vendem a tropa e to-
mam o trem com destino a São Paulo. Cora Coralina deixa para trás 
uma cidade mergulhada na escuridão e chega depois de dois dias de 
viagem de trem à “Estação da Luz”. Cantídio decide que irão para 
Jaboticabal, o que fazem em 6 de fevereiro do ano de 1912. Antes de 
se mudar, Cantídio leva a esposa e Guajajarina para conhecerem o 
Rio de Janeiro, onde assistem às festividades do Carnaval. Em 28 de 
maio, deste mesmo ano, nasce a primeira filha do casal, batizada com 
o nome Paraguassu Amaryllis. Em pouco tempo Cora Coralina se vê 
familiarizada com a sociedade jaboticabalense e suas atividades extra-
polam o campo do espaço privado, passando a dedicar parte do seu dia 
à Associação das Irmãs de Caridade. Em 21 de fevereiro de 2014 dá à 
luz os gêmeos Cantídio e Enéias, sendo que o último viveu apenas seis 
meses. Em 30 de maio de 1915 dá à luz a Jacyntha Philomena. Mesmo 
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com quatro crianças sob sua responsabilidade, a poetisa decide inten-
sificar sua atuação junto à Associação e também passa a ser colabora-
dora do jornal O Democrata, do qual Cantídio já era redator. Para 
ajudá-la, convida a irmã Helena para residir com ela em Jaboticabal. 
Sua participação periódica na coluna “Coisas de Jaboticabal” vai per-
manecer até o ano de 1931. A essa altura, sua popularidade e ativismo 
passam a incomodar o companheiro. Essa insatisfação se intensifica 
com o nascimento prematuro, em 20 de junho de 1917, da filha Maria 
Isis, que morre cinco meses após o seu nascimento. Suas ideias em-
preendedoras e ousadas e sua popularidade crescente começam a pro-
vocar cada vez mais atritos entre o casal, e o marido a acusa de negli-
genciar a família em nome de suas ações fora do lar. Nessa ocasião, 
Cora Coralina manda artigos para a revista A Informação Goyana, roda-
da no Rio de Janeiro. Nessa revista, publica seu primeiro texto que 
aponta para o hibridismo literário que será, no futuro, a tônica de sua 
poesia. “Ipê florido”, texto publicado em 15 de abril de 1919, afirma 
a sintonia de Cora Coralina com o movimento modernista, que eclo-
dirá na Semana de 22. Seu interesse real pelas movimentações van-
guardistas é evidente em artigo que publica no jornal O Estado de S. 
Paulo, em 3 de outubro de 1921. Este artigo é dedicado a Monteiro 
Lobato, intelectual que representava à época o desejo de moderniza-
ção das letras na Paulicéia desvairada de Mário e Oswald de Andrade. 
Cora Coralina vai manter, nesse período, uma correspondência com 
Monteiro Lobato, na tentativa de encontrar publicação para seus tex-
tos. Seu estilo seria confirmado na escolha pela poesia narrativa, de 
caráter épico, que atribuirá à poetisa o codinome de rapsoda de Goiás. 
No ano de 1925, morre a primeira esposa de Cantídio e ele casa-se 
com a poetisa, na cidade de São Paulo, quinze anos após a união do 
casal. Em 24 de setembro de 1927, ela dá à luz a caçula Vicência Brêtas. 
Motivado por desentendimentos políticos, Cantídio resolve sair de 
Jaboticabal e instala-se na cidade de Salto Grande no ano de 1929. 
Nesse mesmo ano, objetivando dar melhores condições de estudo aos 
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filhos, Cora Coralina muda-se para a cidade de São Paulo, onde se 
instala na rua Marajó, no Brás. Nos períodos de férias a família se jun-
ta ao pai na cidade de Salto Grande. Em São Paulo, Cora Coralina 
passa a colaborar para o jornal O Estado de S. Paulo, sem deixar de 
publicar no jornal de Jaboticabal. Em 1933 recebe carta da mãe noti-
ciando a mudança da capital para Goiânia. Em 1934, ela é comunica-
da por telegrama que o marido está doente e foi levado para Palmital 
pelo sobrinho e genro Dr. Nelson, casado com Paraguassu. Ela deixa 
São Paulo para dar assistência ao marido, que não resiste a uma grave 
infecção pulmonar. Sobre os 22 anos que esteve casada com Cantídio, 
haverá um grande silêncio em sua obra poética futura. Apenas em 
depoimentos gravados, hoje guardados em seu acervo, encontram-se 
alguns poucos comentários sobre esse período em que a escriba res-
salta, além do ciúme, a falta de incentivo para que ela publicasse seus 
poemas. “Muda, poluída, machucada, espoliada, humilhada. Assim de-
correu minha vida de 12 a 34. Veio a morte e o grande silêncio se 
fez...” (Raízes de Aninha, p. 164). De volta a São Paulo, viúva e sem 
recursos para manter a família, Cora Coralina decide transformar sua 
casa em uma pensão. Para esse fim, aluga uma casa bastante espaçosa 
na Rua Marquês de Itu. Depois de árdua temporada cuidando da pen-
são decide vendê-la. Em Pinheiros, para onde se muda com a família, 
passa a integrar a Associação dos Amigos da Cidade. Sua popularidade 
aumenta e conhece a família de José Olympio, editor que a convida a 
ser vendedora ambulante de livros. Com a caçula Vicência muda-se no 
ano de 1936, acompanhando a filha Jacyntha, que é nomeada profes-
sora em Penápolis. Em 1937 a poetisa passa a integrar a Ordem Tercei-
ra da Penitência Franciscana. Fez seus votos no dia 19 de novembro, e 
ganhou o nome de irmã Conceição. A essa altura, o filho Cantídio 
Bretas Filho já havia se alistado na base Naval e Paraguassu e Guajaja-
rina, casadas, residem no interior de São Paulo. Em Penápolis, Cora 
Coralina se dedica ao cultivo de mudas de árvores. Jacyntha se casa 
com Flávio Salles em 1938 e muda-se com o marido para Bauru. Só, 
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com a filha caçula, Cora Coralina volta a servir refeições e a alugar 
quartos para famílias conhecidas, atividade que dura pouco tempo, 
porque resolve abrir uma casa de tecidos. Em 1938 Cora Coralina 
acompanha as movimentações do grupo de Lampião, e em entrevista 
afirma ter com esse grupo uma ligação espiritual por parte de sua as-
cendência paterna. Ainda em 1938 a poetisa cria a primeira versão do 
poema “Minha infância” e, com esse poema, inaugura uma das linhas 
de força de sua poesia, que será o veio memorialístico. Vicência, estu-
dando em Araçatuba, conhece o jovem Rúbio, com quem se casa em 
1940. O progresso da região a noroeste de São Paulo faz com que 
Cora Coralina decida-se por investir sete contos de réis em um sítio 
de 25 alqueires paulistas, em Andradina no ano de 1941. Nessa ocasião, 
com 52 anos de idade, afastada de todos os membros de sua família, 
acompanhada apenas de uma funcionária de nome Elza Zardim, trans-
fere para Andradina sua loja de tecidos, agora com o nome Casa Bor-
boleta, e além de comerciante começa a atividade de agricultora. En-
tre os trabalhadores que contrata para a tarefa de tornar agricultáveis 
suas terras está o lavrador nordestino Vicente Tomé (Tomé Pereira da 
Silva, nascido em 20 de dezembro de 1895). Seu Vicente acompanha-
rá a poetisa até o fim de sua vida. Em 1942, casa-se Cantídio Bretas 
Filho na cidade de Campo Grande com Nize Bretas. A partir do ano 
de 1946, no jornal O Andradina, a agricultora colaborará com a cultu-
ra das letras, assinando uma coluna chamada “A Hora Presente”. 
Como fruto de sua experiência em Andradina com o plantio de mi-
lho e algodão, e também com a criação de um pouso de boiada no 
sítio Barro Alto, nasceram poemas como “Oração do Milho” e “Poe-
ma do Milho, “Evém boiada”, “Cântico de Andradina”, entre outros. 
Bastante influente entre os comerciantes locais, Cora Coralina é con-
vidada a ser candidata a vereadora pela UDN e não declina do convi-
te, contudo, não se engaja na campanha. Nessa mesma ocasião, é pedi-
da em casamento por um deputado, e embora envaidecida pelo 
convite, não aceita. Por ser nomeada testamenteira após a morte da 
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mãe e saber que poderia perder seu direito sobre a casa para um 
cunhado que nela vivia, Cora Coralina decide, depois de 45 anos fora, 
reaver a casa de sua infância. Mas o caminho de volta já estava sendo 
gestado, conforme a poetisa explicita no clássico poema “O cântico da 
volta”, com o qual marca seu retorno à cidade natal, no ano de 1956. 
Em 3 de junho desse ano, Cora Coralina será recebida em noite de 
festa promovida no restaurante Bamboo, na Cidade de Goiânia, pela 
Associação Brasileira de Escritores (ABDE). De volta à sua cidade, 
retoma suas atividades intelectuais, colaborando com contos e poemas 
para os periódicos locais: jornal Cidade de Goiás e jornal Gazeta de 
Goiás. Nesse último, manteve, no ano 1957, uma coluna com o título 
“Meu Canto”. A adaptação à rotina da velha cidade foi sendo feita 
lentamente, recebendo ainda resquícios do rancor da população, que 
nunca perdoou a sua ousadia juvenil de romper com os atavismos de 
submissão impostos às mulheres de seu tempo. Como não gozava de 
pensão por sua viuvez, Cora Coralina passa a fazer e comercializar 
doces com as frutas do quintal e do cerrado: “[...] fiz um nome boni-
to de doceira, minha glória maior”. A visita do escritor paulista Tar-
quínio J. B. de Oliveira, para quem a poeta repetiu o ritual de vender 
doces e recitar poemas, foi fundamental para a publicação das dezenas 
de poemas que se espalhavam por cadernos de espiral, que se mistura-
vam entre os tachos e os pacotes de doces. Aos 71 anos, ganha do Sr. 
Tarquínio uma máquina de escrever “Hermes Baby” e entra para uma 
escola de datilografia, para, ela própria, datilografar os seus manuscri-
tos. Depois de longa peregrinação em busca de editoras, consegue 
publicar Poemas dos becos de Goiás e estórias mais (1965), pela José 
Olympio, a mesma editora que lhe dera emprego na década de 1930. 
Seu livro inaugural é recebido com desdém por seus contemporâneos. 
“Os goianos – maiores de idade – desta Vila Boa de Goiás, aqueles que 
ainda escrevem Goyaz com Y e Z e falam em contos de réis nunca 
perdoaram a galinha morta e o gato morto do Beco da Vila Rica. 
Pode?” (carta de Cora Coralina a Carlos Drummond de Andrade da-
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tada aos 28 de janeiro de 1981. Acervo Casa de Cora Coralina). Com 
a publicação de seu primeiro livro, Cora Coralina marca a irreversibi-
lidade de sua trajetória como leitora. Publicar equivale a legitimar, é 
mais do que uma alfabetização bem sucedida, é a última etapa de um 
processo complexo de autodidaxia. Sua aprendizagem ultrapassou os 
limites da escola formal. E, por meio de sua obra, vai oportunizar aos 
seus jovens leitores uma educação no sentido mais profundo. Por isso, 
em vários de seus depoimentos aos jornais e revistas, ela vai dizer de 
sua afinidade com os jovens. Em Goiás, sua interlocução se dava, nesse 
momento, com o Grupo de Escritores Jovens (GEN). A maturidade 
garantida pela experiência acumulada ao longo de 76 anos dá a poe-
tisa a certeza de que ela tinha um papel a cumprir na educação das 
futuras gerações. Começa agora a sua fase como “Professora de Exis-
tência”. Aguçado pela leitura do poema “Todas as vidas”, que lê nas 
páginas do jornal Correio Brasiliense, em 1969, Osvaldino Marques es-
creve o primeiro texto crítico sobre a poesia de Cora Coralina: “Cora 
Coralina: professora de existência”. Nesse mesmo ano é convidada a 
integrar a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, a AFLAG, 
ocupando a cadeira de nº. 5. Entre 1975 e 1976 Cora Coralina escre-
ve para o Suplemento literário de O Popular. Seis anos depois de ter 
sido elogiada por Oswaldino Marques, seu livro inaugural merece 
atenção do crítico Wendel Santos, que em 1975 publica o ensaio “O 
universo imaginário de Cora Coralina (OPopular, 30 mar. 1975). Pela 
editora Cultura Goiana, sai seu segundo livro de poemas, Meu livro de 
cordel (1976), título dado em homenagem as suas raízes nordestinas. 
Em 1973 quebra o fêmur direito e passa a andar apoiada em muletas. 
Em 1978 cai, pela segunda vez, e tem de abandonar de vez o ofício de 
doceira, passando a dedicar-se exclusivamente à luta com as palavras. 
Sua preocupação com as questões sociais se evidencia nos textos que 
produz e distribui na época do Natal. Em 1973 escreve o “Menor 
abandonado” e em 1977 a “Oração do presidiário”. Durante todo o 
ano de 1977, mantém uma correspondência periódica com um de-
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tento da Casa de Detenção de São Paulo. Seus laços com os excluídos 
têm na amizade com Maria da Purificação (Maria Grampinho) seu 
ponto mais alto. De Maria, pouco se sabe. Sabe-se apenas que nasceu 
em Goiás em 2 de fevereiro de 1904 e morreu em 24 de setembro de 
1985, quatro meses após a morte da poetisa. Contudo, a verdade poé-
tica de Maria Grampinho está registrada no poema “Coisas de Goiás: 
Maria”. Em 1978 Cora Coralina inaugurou o sistema DDD de liga-
ções falando diretamente com o Ministro das Comunicações Quandt 
de Oliveira e recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Anhanguera. 
Também nesse mesmo ano, acrescido de mais onze poemas, é reedita-
do o livro Poemas dos becos de Goiás e estórias mais, pela Editora da 
Universidade Federal de Goiás. Um exemplar dessa segunda edição 
chega às mãos de Carlos Drummond de Andrade, que, em 1979, es-
creve à Editora da UFG afirmando ter a poesia de Cora Coralina a 
força e a delicadeza das coisas naturais. Depois de várias cartas trocadas 
com a poetisa, em 1980 Drummond publica no Jornal do Brasil uma 
crônica intitulada “Cora Coralina, de Goiás”. A carta de Drummond 
não foi resultado da comiseração de um grande poeta em relação a 
uma velhinha que fazia doces e poemas no interior do Brasil. Ao con-
trário, Drummond reconhece as qualidades literárias de sua obra, que 
as academias universitárias vão negar-lhe até a década de 1990, quan-
do começam a surgir os primeiros estudos acadêmicos sobre a sua 
obra. Criado em 1968 em Andradina, o Dia do Vizinho é celebrado 
pela primeira vez na Cidade de Goiás, no dia 20 de agosto de 1980, 
data em que a poetisa comemorava 90 anos. Em 1981 torna-se a pri-
meira personalidade a receber o troféu “Jaburu”, maior comenda na 
área cultural concedida pelo Conselho de Cultura do Estado de Goiás. 
A Universidade Federal de Goiás dedica uma semana inteira de ho-
menagens à Cora Coralina. Nessa semana, lança pela sua editora o li-
vro Vintém de cobre: meias confissões de Aninha (1983), com 77 poe-
mas. E, em 18 de agosto de 1983, a mesma universidade concede-lhe 
o título de “Doutora Honoris Causa”. O ano de 1983 é marcado por 
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homenagens em pelo menos cinco estados da federação, o que leva a 
poetisa a fazer inúmeras viagens. De volta à Casa Velha da Ponte, a 
poetisa se vê fragilizada por gripes constantes. Contudo, não abre mão 
de acertar detalhes para seu primeiro livro em prosa, Tesouro da casa 
velha da ponte. Em 1984 foi eleita Símbolo da Mulher Trabalhadora 
Rural pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO/ONU). Depois de um longo ano de homenagens e 
inúmeras viagens para proferir palestras e lançamentos de livros, a se-
nhora de cabelos brancos começa a dar sinais de seu desgaste físico. 
Em 1984 recebe o troféu Juca Pato e se torna a primeira mulher a 
receber a honraria depois de 21 anos de sua criação. Na disputa pelo 
prêmio, Cora Coralina concorreu com Teotônio Vilela e Gerardo de 
Melo Mourão. Sua poesia ganha ampla divulgação nos meios de co-
municação: É convidada a participar de programas de televisão e rádio, 
além de ter entrevistas divulgadas em vários periódicos e jornais. O 
mês de junho de 1984 será marcado por várias premiações. A Cora 
Coralina dos Goyazes recebe, pelo conjunto de sua obra, o Grande 
Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte – APCA – e dois 
dias depois o troféu Juca Pato. É entrevistada no programa da apresen-
tadora Hebe Camargo e em Jaboticabal recebe o título de Emérita 
Cidadã Jaboticabalense. Em agosto é entrevistada por Lima Duarte, no 
programa “Som Brasil”, e no mesmo mês vai ao ar a série “Caso Ver-
dade”, programa da Rede Globo de Televisão, sobre a vida da poetisa. 
Sua entrevista publicada na revista Família Cristã ocorre nessa mesma 
época. Ainda em dezembro de 1984, toma posse na Academia Goiana 
de Letras, ocupando a cadeira de nº. 38. Com a mala cheia de conde-
corações e láureas, faz novamente o caminho de volta para os braços 
ancestrais dos morros de Vila Boa. Nos três meses que se seguiram, a 
poetisa não deixou de receber as inúmeras comitivas de visitantes que 
vinham em peregrinação conhecer a menina feia da Ponte da Lapa. 
Mulher que se dispusera a ser ponte entre o Brasil arcaico e a nova 
nação que se anunciava no milênio que ainda iria chegar. Fragilizada 
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por uma pneumonia, esperou em sua casa a passagem da bandeira do 
Divino Espírito Santo por ocasião da tradicional Folia, escreveu um 
último poema e foi levada para Goiânia com dificuldades respiratórias. 
Em 10 de abril de 1985, chega ao fim sua missão de hemerocallis Cora 
Coralina. Entretanto, continua ecoando: “Quando eu morrer, não 
morrerei de todo”. 
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Antônio Americano do Brasil (1892-1932). Nasceu em 
1892, na antiga cidade de Bonfim, atual Silvânia, no estado de Goiás. 
Faleceu em 1932 em Santa Luzia, atual Luziânia. Ao longo de sua 
infância e adolescência, viveu em algumas cidades do interior de Goiás 
como Vila de Santana das Antas, atual Anápolis, e Entre Rios, atual 
Ipameri, acompanhando as inúmeras mudanças da família, em função 
do trabalho do pai, Antônio Eusébio de Abreu Junior, que era profes-
sor, dono de escolas e também exerceu a função de promotor público. 
Iniciou a sua vida escolar em 1902 e, de acordo com Basileu Toledo 
França, um dos biógrafos do autor, o seu pai foi seu único professor, 
até os 18 anos de idade. Em 1910, mudou-se para o Rio de Janeiro 
onde ingressou no Ginásio de Petrópolis, realizando exames de sufi-
ciência que equivaleriam ao curso secundário da época. No ano se-
guinte, ingressou na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, onde 
teve contato com pessoas e ideias, assim como passou a frequentar os 
diferentes espaços e movimentos culturais da capital do país, na época, 
como exposições de arte, conferências, exposições, dentre outras ativi-
dades, que irão influenciar toda a sua trajetória futura. Em 1915, aban-
donou, temporariamente, o curso de medicina, em função de uma 
infecção pulmonar, o que lhe fez voltar a Goiás, só retornando ao Rio 
de Janeiro um ano depois para dar continuidade ao curso, que foi 
concluído em 1917. No ano seguinte, prestou exames para ingresso 
no Corpo de Saúde do exército, sendo aprovado. No entanto, retor-
nou a Goiás assumindo a Secretaria de Estado dos negócios do Inte-
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rior e Justiça do estado, durante o mandato de João Alves de Castro, 
governador de Goiás na época e seu futuro sogro. Em março de 1919, 
foi nomeado 1º tenente médico do exército o que o levou a exone-
rar-se da Secretaria do Interior e Justiça, posto que ele reassumiu em 
1920 deixando-o novamente quando se candidatou a deputado fede-
ral, pelo Partido Democrata, cargo para o qual foi eleito em 1921. 
Durante a sua curta trajetória como político, notabilizou-se por uma 
expressiva atuação que resultou em inúmeros discursos, pareceres, in-
dicações, projetos e requerimentos. Com o término do seu mandato 
de deputado, retornou ao serviço militar ativo, atuando no Hospital 
Central do Exército. Após período de licença para tratamento de uma 
grave doença, passou a integrar a 2ª classe de reserva do Exército, afas-
tando-se das suas atividades e também de sua família, esposa e filha, 
que estavam no Rio de Janeiro, mudando-se para Santa Luzia, para 
onde foi transferido e passou a exercer as atividades de médico, assim 
como lecionou e exerceu a advocacia provisionada, até 1932, quando 
morreu vitima de um assassinato. As narrativas biográficas sobre Ame-
ricano do Brasil pouco exploram a suas experiências como professor. 
No entanto, acredita-se que ele começou a lecionar bem cedo, auxi-
liando o seu pai que foi proprietário de vários colégios no interior de 
Goiás e também teve uma trajetória intelectual bastante expressiva, 
sobretudo no campo da educação. Paralelamente ao seu ingresso na 
Faculdade de Medicina, começou a lecionar em vários colégios do 
Rio de Janeiro. Não se sabe, ao certo, quais eram os temas que ele 
ensinava, mas, muito provavelmente, o interesse perpassasse várias áreas 
como a História, a Geografia, a Literatura e também a Física e a Ma-
temática. Ele era considerado um “devorador de livros” que eram lidos 
em diferentes línguas como francês, castelhano, assim como também 
se dedicava aos estudos do tupi-gurani, o que indica a forte influência 
de seu pai Antônio Eusébio de Abreu Junior, que era estudioso e pro-
fessor de várias línguas, e também produzia o seu próprio material 
didático, tendo também publicado uma gramática de língua portu-
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guesa. Por meio dessa influência, Americano do Brasil tornou-se um 
incontestável mestre de português, bem como leitor de filosofia e li-
teratura, também possuindo interesse em várias outras áreas. (FRAN-
ÇA,1979, p. 20). Em 1931, quando já morava em Santa Luzia, em 
função do seu afastamento da vida pública e das atividades do exérci-
to, fundou e dirigiu, em parceria com amigos, a Escola Normal de 
Luziânia. Como muitos escritores e pensadores que viveram nas pri-
meiras décadas do século XX, ele é considerado um intelectual polí-
grafo, que cultivava o interesse por vários temas como a arte literária, 
a retórica, o folclore e atração pela polêmica jornalística e da política 
que combinava uma tradição romântica na abordagem dos temas com 
a busca da fidedignidade nas suas análises, traçando um retrato fiel da 
realidade. Também acreditava que os problemas sociais poderiam ser 
resolvidos por reformas pregadas na tribuna parlamentar (SILVA, 
1982). Nesse sentido, a sua produção escrita é bastante diversificada, 
seja quanto aos gêneros textuais adotados, seja quanto aos temas abor-
dados. Foram inúmeras as conferências e discursos produzidos para 
eventos, dos quais participou ao longo das diferentes etapas de sua 
vida, assim como discursos parlamentares, construídos durante o pe-
ríodo em que fora deputado federal, e reunidos no livro Pela Terra 
Goiana organizado em dois volumes. São inúmeros os textos de Ame-
ricano do Brasil no campo da educação, da sociologia, da filosofia, da 
medicina, no qual atuou profissionalmente, assim como na literatura, 
no qual se destaca o livro de versos Nos Rosais do Silêncio publicado, 
postumamente, em 1947. No campo da História, também há vasta 
produção, como o livro No convívio com as traças, publicado em 1920; o 
texto “Limites Goiás-Pará“, publicado em 1921 e “História de Goiás” 
e “Cunha Matos em Goiás” ambos produzidos para o Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro, nos anos de 1920. Há também Súmula da 
História de Goiás publicada em 1932, dentre vários outros produzidos 
para impressos da época. Alguns desses textos foram reunidos numa 
publicação de 1980, intitulada Pela História de Goiás, com seleção, no-
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tas e prefácio critico de Humberto Crispim Borges. No âmbito da 
escrita jornalística o destaque é para a sua participação na revista AIn-
formação Goyana que foi fundada por seu tio avô Henrique Silva, em 
1916, e da qual foi diretor durante as suas primeiras edições, perma-
necendo como colaborador até sua morte. Esse periódico circulou no 
Rio de Janeiro até 1935 e tornou-se notável por divulgar as noticias, 
as belezas e as riquezas de Goiás para o Brasil, apontando a ocupação 
do interior como novo momento de formação da nacionalidade, tam-
bém propiciando um espaço de interlocução entre os goianos em 
torno de ações políticas como o ingresso de trilhos para Goiás, a ques-
tão das fronteiras regionais e a transferência da capital do Estado. (NE-
POMUCENO, 2003). A atual historiografia goiana considera que 
Americano do Brasil representa uma geração de proto-historiadores 
que inauguram em Goiás, no século XX, o uso do documento para a 
escrita da história regional, buscando romper com o quadro de um 
estado pobre, atrasado e estagnado, tal como havia sido construído no 
século anterior por viajantes, memorialistas e governadores, por meio 
de seus relatórios provinciais. Assim, é visto como precursor desta ge-
ração que inaugura, em 1920, uma forma de escrita da história do seu 
estado, sob os auspícios da uma escola promulgada no Brasil pelo 
IHGB, como se pode verificar no livro No convívio com as traças, no 
qual o autor, já no título, evoca a legitimidade no modo de escrever 
história e, ao postular seu percurso metodológico, justifica seu ponto 
de vista da verdade histórica, associada ao documento como a fonte 
inequívoca de toda verdade, infligindo no arquivo toda a convicção de 
sua escrita (MEDEIROS, 2015). De acordo com Sandes, Americano 
do Brasil representa uma geração que dialoga com a tradição dos ins-
titutos históricos e com o culto da ciência disseminada pelos positivis-
tas que formavam os filhos da elite política brasileira nas tradicionais 
escolas militares e de Direito. O interesse pela informação fidedigna e 
a orientação modernizadora estruturou uma nova etapa da identidade 
goiana (SANDES, 2003, p. 7). Além dos seus interesses por diversas 
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áreas, das quais a História se destaca, Americano do Brasil também 
demonstrou especial interesse pelos estudos do folclore, tema que 
ocupou espaço relevante da sua produção escrita e no qual obteve 
grande reconhecimento futuro, pelo pioneirismo dos seus estudos. De 
acordo com França, o despertar do seu interesse pelo folclore deve-se 
ao seu contato com as palestras de João Ribeiro promovidas na Bi-
blioteca Nacional, no ano de 1914, de quem tornou-se amigo e admi-
rador por toda a vida, e quem também o incentivou ao estudo e à 
pesquisa que resultou em diversos escritos, sendo o mais importante 
deles o Cancioneiro de Trovas do Brasil Central, publicado pela Editora 
Monteiro Lobato em 1925, e é o resultado das recolhas de poesias, 
versos e quadrinhas populares no interior de Goiás, acompanhadas de 
um prefácio analítico. Em 1972, esse livro teve uma edição critica 
comentada e analisada por Basileu Toledo França, que se tornou a 
versão mais conhecida desse trabalho. No final dos anos de 1920, 
Americano do Brasil tornou-se, a convite de Afrânio Peixoto, mem-
bro da comissão de folclore da Academia Brasileira de Letras e esse 
trabalho o incentivou a dar continuidade aos estudos de poesia popu-
lar, publicando alguns textos na Revista Brasileira de Língua Portuguesa. 
O conjunto do material reunido, fruto de vários anos de pesquisa, 
resultou nos textos “Mil e Uma Trova Luzianas”, que trazia o conteú-
do referente à recolha de trovas populares realizada em Santa Luzia, e 
também o “Romanceiro” com uma coleção de 100 romances popu-
lares que só foram publicados, postumamente, em 1979, no livro de-
nominado Romanceiro e Trovas Populares, que foi organizado por Basi-
leu Toledo França que também elaborou um detalhado prefácio 
crítico que apresenta e atualiza a trajetória desse intelectual polígrafo 
com grande fôlego de escrita e que é responsável por importantes 
estudos sobre a história e a cultura de Goiás. 
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Antônio Carlos de Moura Ferreira(1950-2000). Mais co-
nhecido como Antônio Carlos Moura, ou simplesmente Moura, nas-
ceu, em Araraquara-SP, no dia 14 de fevereiro de 1950 e, aos nove anos 
de idade, foi para o seminário dos padres claretianos, a partir de quan-
do estudou em Rio Claro-SP, Curitiba-PR e Campinas-SP. Nesta 
última cidade, já cursando o curso de Filosofia, foi expulso do semi-
nário, no final de 1968, juntamente com um grupo de 18 seminaristas 
e um padre, devido ao projeto de “uma vida religiosa de maior pobre-
za, encarnada e comprometida com a luta do povo” (Revista da Arqui-
diocese, 2000, p. 17). Em 1971, a convite do bispo Dom Pedro Casaldá-
liga, assumiu o desafio de trabalhar, junto a outros missionários leigos, 
nas Missões populares da Prelazia de São Félix do Araguaia-MT, onde 
desenvolveu principalmente o trabalho de alfabetização de adultos, 
articulando-o aos demais projetos do grupo, que se dedicavam, sobre-
tudo, à catequese-evangelização, às noções básicas de saúde, aos direi-
tos à posse da terra, entre outros. Na sequência, na aldeia dos índios 
Tapirapé, dedicou-se, por dois anos, a uma pesquisa, fundamentada no 
método Paulo Freire, cujo objetivo principal foi construir as bases 
para a implantação do curso de alfabetização dos indígenas, desenvol-
vido posteriormente pelo casal Eunice Dias de Paula e Luis Gouveia 
de Paula. Depois disso, mudou-se para São Paulo para fazer o curso de 
Jornalismo, na USP, mas continuou envolvido com os ideais e com a 
prática libertadora da Prelazia; exemplo disso é que, em suas férias de 
julho de 1973, quando se encontrava por lá, colaborando com os tra-
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balhos dos agentes de pastoral, os quais se opunham radicalmente às 
forças ditatoriais, foi preso e levado para o quartel do exército, em 
Campo Grande-MS, onde, juntamente com outros colegas, foi tortu-
rado e considerado “subversivo e perigoso à segurança nacional” (Re-
vista da Arquidiocese, 2000, p. 18). No início de 1977, envolvido com o 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e com a Comissão Pastoral 
da Terra, mudou-se definitivamente para Goiânia, onde se casou, em 
dezembro de 1977, com Marlene Ossami. Após esse casamento civil, 
volta à aldeia Tapirapé para sacramentar a união, com duas cerimônias 
religiosas, “uma de ritual indígena e outra católica” (BONFIN, 2000, 
p. 1), e para, juntamente com Marlene, trabalhar como educadores, 
substituindo professores que estavam de férias. Em 1979, a convite de 
Dom Fernando Gomes dos Santos, começou a trabalhar junto à pas-
toral da arquidiocese de Goiânia, assumindo, em 1980, o serviço de 
comunicação dessa arquidiocese e, na sequência, já no arcebispado de 
Dom Antonio de Oliveira, assumiu também a assessoria de formação 
política. Além de sua participação em jornais mais conhecidos, entre 
eles O Estado de S. Paulo e Diário da manhã, o jornalista Moura dedi-
cou-se por muito tempo à função de editor do Porantin, um jornal em 
defesa da causa indígena. Também, de 1984 a 1986, foi assessor de 
imprensa da PUC-GO (na época denominada Universidade Católica 
de Goiás). Em 1986, foi eleito deputado estadual (GO), cumprindo 
mandato de 1987 a 1990, quando se dedicou principalmente às se-
guintes causas e projetos: redação da Constituição do Estado de Goiás; 
CPI do Índio (cujo objetivo foi esclarecer denúncias de violação dos 
direitos indígenas em Goiás, que na época incluía também o que hoje 
é Tocantins); defesa dos trabalhadores sem terra e denúncia contra os 
latifundiários; denúncia contra agressões a posseiros por policiais mili-
tares e pistoleiros (sobretudo no Bico do Papagaio, na época perten-
cente ao estado de Goiás); denúncia à contratação irregular de funcio-
nários pelo estado de Goiás; apoio aos professores estaduais e protestos 
contra a falta de respeito pelo Governo; presença ativa nas Comunida-



Diane Valdez (Org.)

76

des Eclesiais de Base; encontros intereclesiais; Romaria da Terra; enti-
dades de apoio a crianças em situação de rua, entre outros. Após esse 
mandato como deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, foi 
eleito presidente do Diretório Metropolitano desse mesmo partido e, 
após cumprir tal função, retornou à assessoria de imprensa da Arqui-
diocese de Goiânia. A partir de outubro de 1998, Moura conviveu 
com um câncer linfático, que lhe fortaleceu a fé em Deus e lhe tirou 
“definitivamente o medo da morte” (palavras dele numa carta-circular 
enviada aos amigos, da qual consta também a seguinte frase: “Quem 
tem medo da morte tem um débito com a vida”). Faleceu no dia 28 
de abril de 2000 em Campinas-SP, no Hospital Samaritano, e foi se-
pultado em Goiânia, no cemitério Jardim das Palmeiras, num clima de 
muita emoção e participação popular, inclusive com a presença de 15 
índios Tapirapé que, no velório, durante a missa de ação de graças, na 
Catedral Metropolitana de Goiânia, dançaram a Kaoinhô, uma dança 
sagrada que faz parte do ritual de partilha dos bens entre os indígenas. 
Também, entre as diversas manifestações recebidas, nesse momento, 
do povo amigo, destacaram-se o abraço da solidariedade em torno do 
jazigo e o fato de todos entoarem juntos o Cântico de Maria, confor-
me vontade expressa pelo próprio Moura em seu Testamento, assinado 
em 13 de julho de 1987, quando ainda era deputado, mas aberto ape-
nas após a sua morte. O refrão dessa canção é o seguinte: “virá o dia 
em que todos ao levantar a vista veremos nesta terra reinar a liberda-
de”. E o seu final é: “louvemos os irmãos que lutam com valia / fer-
mentando a história pra vir um novo dia”. Como primeiro ponto, 
objetivamos dizer a respeito da educação de Moura, tomando o “de 
Moura” como substantivo e complemento nominal, ou seja, vamos 
dizer do processo educativo no qual Moura se educou. Das reminis-
cências de sua infância – quando ainda com sete anos ele, segundo 
testemunho de seu irmão mais velho, José Gaspar, “arrecadava de bici-
cleta prendas e alimentos que eram vendidos [nas quermesses] em 
benefício de famílias carentes” (apud Revista da Arquidiocese, 2000, p. 
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44) – até os seus últimos gestos e palavras, entre eles, uma carta-testa-
mento escrita em 1987, quando ainda era deputado, e sua carta-circu-
lar, enviada a seus amigos em 1º de novembro de 1999, Moura foi 
movido pela utopia de um mundo justo, em que reinasse a fraternida-
de, a igualdade de direitos e a libertação dos oprimidos e injustiçados. 
“Utopia”, pensamos que pode significar, nesse contexto, além do sen-
tido comum dos dicionários (o imaginário de uma sociedade ideal, 
fundamenta em leis justas e em instituições políticas, econômicas e 
educativas solidamente construídas a favor do bem-estar da coletivi-
dade ), oú topos, que é igual a “não-lugar”, ou seja, mais do que um 
ideal intermediário entre dois mundos distintos de que se tem notícia, 
um mundo ainda não conhecido que nos aparecerá ao mesmo tempo 
como surpresa e como fruto do que engendramos constantemente. 
Pode ser interessante pensarmos então o lugar/ não-lugar em que Mou-
ra se formou e se educou. No conforto da família e na angústia que 
lhe traziam as famílias carentes, no seminário e na proposta de vida 
religiosa que lhe custou a expulsão, na comunidade de novos irmãos 
ex-seminaristas e na não-comunidade fruto das injustiças político-so-
ciais, no âmbito de um partido político e no modo peculiar de os 
movimentos populares fazerem política, no âmbito da igreja católica e 
na superação dos preconceitos com os quais muitas vezes ela se pro-
punha a educar, no cantinho junto a sua mesa e a sua máquina de 
datilografia e nas passeatas e nos diversos grupos comunitários, na 
cultura dos brancos e na cultura dos índios, na língua portuguesa e na 
língua tapirapé, em Araraquara, em Rio Claro, em Curitiba, em Cam-
pinas, em São Félix do Araguaia, Serra Nova, Ribeirão Bonito, Santa 
Terezinha, em Goiânia e em cada pequeno aglomerado de pessoas que 
sequer tinha o direito de ser reconhecido como comunidade, seja nos 
rincões do Brasil, seja na Nicarágua, no México, na Bolívia ou qual-
quer outro lugar do mundo. Moura foi, portanto, educado pelo povo, 
pelas diferenças, pelas minorias e pela diversidade de lugares por que 
passou. Foi educado pelas relações sociais, antropológicas, ideológicas 
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e discursivas concretas. Como segundo ponto desta pesquisa, passamos 
a tratar da educação de Moura, tomando agora o “de Moura” como 
adjetivo e como adjunto adnominal, ou seja, vamos falar do processo 
educativo como qualidade de, pertencente a, e realizado por Moura. 
No entanto, uma explicação que precisa ser realçada, de saída, é que 
este segundo ponto encontra-se intimamente intricado com o pri-
meiro, pois, desde muito cedo, Moura ao se educar educava também a 
outros e, quando priorizava educar os outros, educava também a si 
mesmo. Pode ser interessante, para explicitar a dialética mencionada 
acima, trazer aqui o que escutei recentemente do educador Luis Gou-
veia, colega de Moura no projeto de educação de adultos indígenas. 
Ele me disse que Moura, em sua pesquisa junto aos índios Tapirapé, 
para, a partir da vivência e da experiência, elaborar um projeto mais 
sistemático de educação (leitura, escrita, estudos de ciências naturais, 
sociologia, cultura, arte etc.), elegeu priorizar freireanamente, após 
certo período no campo, as seguintes palavras geradoras: roça, casa dos 
homens e remédio. A partir dessa “sacação” (que só foi possível porque 
ele já sabia antes de saber), foi-lhe possível pensar uma educação for-
madora e sem reducionismos. Desses pontos fundamentais, convocou-
-se a implicação singular de cada aluno para conhecer, discutir, ler e 
escrever, tanto em Tapirapé quanto em Língua portuguesa, o conjunto 
de temas que dizia respeito à sua realidade. A metodologia, pelo que 
nos pareceu, era esta: um fio puxa outro, que puxa outro, que puxa 
mais um e que, num determinado ponto da costura, permite uma 
elaboração mais acabada e capaz de ser transmitida de modo mais am-
plo. Atualmente, esse projeto encontra-se consolidado e continua seu 
percurso. Com mais ou menos 42 professores, graduados e pós-gra-
duados, a educação indígena bilíngue se dá na Escola Indígena Esta-
dual Tapirapé e na Escola Indígena Estadual Tapi’itãwa , as quais dão 
suporte para outras seis, anexas e para diversos projetos de extensão 
junto a várias instituições federais, estaduais e municipais. José de Sou-
za Martins também pode nos ajudar a entender melhor a dialética 
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entre o ser educado e o ser educador de Moura. Ele disse: Moura foi 
o “fotógrafo que fez o mais amplo registro fotográfico, jornalístico e 
testemunhal”, pois o fez “por vivência e participação direta no sofri-
mento, nas lutas e nas esperanças das populações indígenas, dos possei-
ros e dos peões” (JornalAlvorada, ano 30, n. 216, p. 5, maio/jun. 2000). 
Também em Goiás, que à época incluía o atual Tocantins, e mais espe-
cificamente em Goiânia, quem conheceu Moura o viu empenhado 
nesse mesmo exercício da educação popular, concreta, utópica e trans-
formadora. Seu discurso e seu modo de encaminhar uma discussão 
em grupo exalavam a realidade vivida, e tal realidade se via mudando 
de lugar e de forma à medida que era falada, esmiuçada e denunciada 
por vozes que, de pouco a pouco, conquistavam autoridade política. 
Um exemplo revelador disso foi o seu longo e paciente trabalho em 
prol da Assembleia Nacional Constituinte, instalada oficialmente no 
Brasil em 1987. Com o propósito de fazer chegar às instâncias maiores 
do poder, as reivindicações dos mais pobres e excluídos, Moura era 
presença marcante e peça fundamental para diversos grupos, como 
Cebs (Comunidades eclesiais de base), associações de bairros, Cimi 
(Conselho Indigenista Missionário), Pastoral do Negro, CPT (Comis-
são Pastoral da Terra), Sintsep-GO (Sindicato dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal), entidades sindicais ou associações de profes-
sores, associações de apoio aos menores de rua, associações de apoio 
aos sem-terra, sem-teto e aos posseiros, entre vários outros. Podemos 
perceber que o educador Moura dedicou pouco tempo à educação 
formal, mas percebemos também, claramente, que isso não significou 
que tal objetivo estivesse fora de seus fundamentos e de seu método. 
Ele escolheu o caminho “de baixo para cima”. Ele tomou a posição 
do “estar entre dois opostos”. Ele optou pelo discurso do “falar depois 
de ter escutado o bastante”. Enfim, podemos concluir que, para ele, o 
formal foi se fazendo à medida que se despia dos formalismos para 
ganhar a consistência da realidade falada e instituída politicamente.
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Antônio Luiz Maya (1926-2009). Nasceu na cidade de Porto 
Nacional, então região norte do estado de Goiás (atual Tocantins), em 
18 de dezembro de 1926, filho do mestre Joaquim Maya Leite e da 
normalista Ana de Macêdo Maya (Professora Noquinha). Foi alfabeti-
zado pela sua mãe. Iniciou os estudos primários na Escola Isolada para 
o Sexo Masculino de Porto Nacional, com o mestre Simeão Ayres da 
Silva, em 1933, instituição que, posteriormente, deu lugar ao Grupo 
Escolar Dom Pedro II. Se tornou seminarista, do Seminário São José, 
da Diocese de Porto Nacional, em 4 de agosto de 1938, onde perma-
neceu até o ano de 1940. Nesse período foi aluno do Colégio Sagra-
do Coração de Jesus, administrado pelas freiras dominicanas. Ao ter-
minar o curso primário, foi matriculado no Curso Normal na Escola 
Santo Tomaz de Aquino, onde cursou até o segundo ano. Em 1941 foi 
enviado para estudar no Seminário Provincial do Coração Eucarístico 
de Jesus, em Belo Horizonte (MG); ali foi matriculado no segundo 
ano ginasial e estudou nesta instituição até concluir o Científico 
(Clássico). Cursou Filosofia no Seminário Maior desta mesma cidade 
de onde foi encaminhado, em meados de 1948, a continuar os estudos 
no Pontifício Colégio Pio Brasileiro de Roma (Itália). Na qualidade 
de aluno desse Colégio, cursou Teologia Dogmática na Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma. Além do Curso de Teologia fre-
quentou ainda os Cursos Especiais por um ano e meio e elaborou a 
Tese de Doutorado. A solene celebração do Sacramento da Ordem 
Sacerdotal deu-se no dia 8 de março do ano de 1952, na Basílica de 
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São João de Latrão, a Catedral da Diocese de Roma, com 25 anos de 
idade. De volta ao Brasil, retornou especificamente, à sua terra natal, 
chegando no dia 18 de abril de 1954 em Porto Nacional. Assumiu a 
Reitoria do Seminário Menor São José no mês seguinte, permane-
cendo até dezembro de 1959, e, além disso, na esfera eclesiástica atuou 
em várias funções, conhecido como Monsenhor Luiz Maya. Exerceu 
o cargo de professor no Colégio Sagrado Coração de Jesus, instituição 
confessional, e no Ginásio Estadual de Porto Nacional, posteriormen-
te Colégio Estadual de Porto Nacional (atualmente Centro de Ensino 
Médio Prof. Florêncio Aires), assumiu a direção desta instituição de 
agosto de 1958 a março de 1971, treze anos consecutivos. Nesse pe-
ríodo participou de cursos de formação de professores, ofertados pela 
Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 
(CADES) em Goiânia e em São Paulo pelo Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica (ITA). Na direção dessa instituição de ensino atuou de 
forma significativa para elevá-la de ginásio a colégio; implantou, assim, 
os cursos de ensino médio (Científico, Contabilidade e Normal). 
Conforme o professor Maya (2003a, p. 89), a implantação desses cur-
sos “foi, sem dúvida, uma conquista de real valor profissional para os 
concluintes dos cursos profissionalizantes ministrados pelo Colégio” e 
dá a dimensão do que era trabalhado na escola pública: “trabalho de 
formação intelectual, moral e cívica, com uma boa dose de disciplina 
e de lazer e esporte”. Nos anos de 1970 assumiu vários cargos no âm-
bito da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, em Goiânia, como: 
Diretor do Departamento do Ensino Primário da Secretaria de Edu-
cação e Cultura do Estado de Goiás, de abril de 1971 a abril de 1972; 
Diretor do Departamento de Assistência ao Estudante de 1972 a 1973; 
integrou o Conselho Estadual de Educação, por três mandatos de qua-
tro anos. Nesse período recebeu diversas homenagens como: Diploma 
de Honra ao Mérito conferido pelo Presidente do Mobral, em 1971, 
Medalha de Honra ao Mérito pela Colaboração na Implantação da 
Lei 5.692/71, conferida pelo estado. Foi Professor da Universidade 
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Federal de Goiás (UFG) entre os anos de 1973 e 1991 quando se apo-
sentou após 42 anos de trabalho, 17 anos de magistério superior. Ini-
cialmente foi concursado para a cadeira de Estética, como Professor 
Auxiliar de Ensino. Ministrava, dentre outras, as disciplinas de Estética 
e Filosofia no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), na 
Faculdade de Educação, e a disciplina de Lógica na Faculdade de Di-
reito. Para concorrer ao concurso de vaga na carreira do Magistério 
Superior em nível de Professor Titular do Departamento de Ciências 
Humanas e Letras (ICHL), foi aprovado pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
em 1976, o reconhecimento do seu título Acadêmico de Doutorado 
em Teologia Dogmática, obtido na Faculdade de Teologia da Pontifí-
cia Universidade Gregoriana de Roma, Itália, em 1952, com a tese 
intitulada “A Crítica do Conhecimento”. Na Universidade Federal de 
Goiás, também, foi substituto do chefe de departamento, chefe de 
gabinete da Reitoria e assumiu o cargo de Pró-reitor de Graduação. 
Trabalhou na Delegacia do Ministério da Educação (DEMEC), onde 
assumiu o cargo de Coordenador do Ensino de Terceiro Grau (Ensino 
Superior) particular do estado de Goiás. Foi um dos três primeiros 
Senadores do recém criado estado de Tocantins (TO), período de 
1989 a 1991, e participou ativamente das Comissões Permanentes de 
Educação e de Assuntos Políticos Internacionais. Após o seu mandato 
de senador, assumiu o Departamento de Ensino Superior da Secreta-
ria da Educação do estado do Tocantins e o cargo de presidente da 
Comissão de implantação da Reforma administrativa e pedagógica da 
Universidade do Tocantins (UNITINS). Em relação ao trabalho ecle-
siástico, solicitou à Sua Santidade o Papa Paulo VI a dispensa do seu 
voto de fidelidade ao ministério sacerdotal, em 10 de dezembro de 
1971. Casou-se com a professora Celni de Abreu Aires Maya, em 18 
de maio de 1972. Com a dispensa Canônica dada pela Sagrada Con-
gregação para a Doutrina de Fé – Protocolo n. 827/72, de 7 de outu-
bro de 1972, oficializou o Ato Religioso, recebendo as bênçãos nup-



Diane Valdez (Org.)

84

ciais e o sacramento do matrimônio no dia 21 de janeiro de 1973. 
Dessa união nasceram: Nilceana Maya Aires de Freitas, Antônio Luiz 
Maya Junior e Fábio Luiz Aires Maya. Foi membro da Academia To-
cantinense de Letras (ATL), Cadeira n. 06, cujo patrono é Francisco 
Aires da Silva. O professor Maya aposentou-se no ano de 1991, e pas-
sou a se dedicar, principalmente, ao ofício de escritor. Entre suas pu-
blicações, podem-se encontrar diferentes registros que atentam para 
um conjunto de temas familiares, eclesiásticos, educacionais, políticos, 
econômicos, dentre outros, de âmbito local e nacional, na forma de 
reflexões e pensamentos reunidos em crônicas, relatos, publicados em 
mais de dez livros. Dentre as obras publicadas encontram-se: A Ferro-
via Norte-Sul: fator de desenvolvimento regional e de integração na-
cional (1989a); Hidrovias do Araguaia e do Tocantins: uma perspectiva 
econômica (1989b); Desenvolvimento do Cerrado (1989c); Autonomia 
Universitária: uma reflexão sobre os problemas que afligem o ensino 
superior no Brasil (1990a); Ação Parlamentar 1989/1990 (1990b); Re-
miniscências Familiares (2002a); Reminiscências Eclesiásticas e Sacerdotais 
(2002b); Reminiscências Sociais Portuenses (2003a); Reminiscências 
Ocasionais (2003b); Reminiscências Eventuais e Reflexivas (2005); Remi-
niscências Universitárias: Culturais, Docentes e Acadêmicas (2006); Re-
miniscências Universitárias: Institucionais – a UNITINS (2007) e Re-
miniscências Teológicas e Catequéticas (2009). Conforme Maya (2005, p. 
9), a finalidade específica da publicação das suas Reminiscências é: 
“Divulgar fatos e eventos ocorridos em um determinado período da 
história da minha terra. Terra esta que se encontra fincada em sólidos 
pilares bem no coração da Pátria Brasileira, denominado de Sertões 
Gerais. Esta terra sertaneja do Brasil Central constitui hoje o mais jo-
vem Estado da Federação, que ganhou o belo nome de ESTADO DO 
TOCANTINS”. Sendo que, o centro geográfico dessas ocorrências se 
deu, principalmente, na cidade de Porto Nacional (TO). Vale destacar 
entre suas obras (reminiscências), no que diz respeito ao conhecimen-
to, as Reminiscências Universitárias: culturais, docentes e acadêmicas, que 
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segundo o autor “tem um caráter especulativo de natureza docente, 
em sua origem. Foram elaboradas para servirem de subsídios nas dis-
cussões sobre as diversas Teorias que se apresentam para explicar como 
é, na sua realidade existencial, efetuado e realizado pela mente humana 
o conhecimento natural das coisas constitutivas do mundo universo” 
(MAYA, 2006, p. 15). O professor Antônio Luiz Maya teve uma atua-
ção muito presente e significativa na educação de Goiás/Tocantins. 
Era conhecido como professor, intelectual, conferencista e orador. Po-
liglota, falava fluentemente o italiano, espanhol e francês. Conheceu 
alguns países, por meio de visitas, como Portugal, Espanha, Suíça, 
França e a Itália, onde, por anos, permaneceu estudando. Como inte-
lectual, o professor defendeu a educação na formação do homem e no 
desenvolvimento da sociedade, para atender o sertanejo do interior de 
Goiás, e para atender os espaços urbanos consolidados pelo sistema de 
ensino. Portador de uma clássica e humanística formação acadêmica, 
respondeu aos ensejos das políticas educacionais, na responsabilidade 
pelos cargos e funções desempenhados, em especial por ter firmado 
uma trajetória intelectual e profissional pelas instituições da Igreja e 
do Estado, como sólidas instâncias formativas vigentes na sociedade 
brasileira no século XX. Faleceu em Goiânia no dia 22 de junho de 
2009, com 82 anos de idade, deixando esse rico legado, como diz Rai-
mundo Rodrigues Bezerra, em correspondência ao professor Maya, 
registrada na sua última obra publicada: “Suas obras ratificam hoje 
todos os belos ensinamentos que Você nos devotou nos idos de 
1960/1970, na bucólica, aprazível, querida e inesquecível cidade de 
Porto Nacional. Sou daquele tempo e guardo na memória a sua pere-
ne preocupação para com a formação moral, cívica e cristã dos seus 
discípulos” (MAYA, 2009, p. 539).



Diane Valdez (Org.)

86

AUTORAS

• Benvinda Barros Dourado. Graduada em Pedagogia, Mestra 
e Doutora em educação (UFG) Professora da Universida-
de Federal do Tocantins (UFT)/Câmpus Porto Nacional. 
E-mail: <benvinda@uft.edu.br>.

• Regina Célia Padovan: Graduada e Mestra em História 
(PUC/SP); Doutora em Educação (UFG) Professora da 
Universidade Federal do Tocantins (UFT)/Campus de Por-
to Nacional. E-mail: <reginapadovan@uft.edu.br>. 

REFERÊNCIAS

MAYA, Antonio Luiz. Desenvolvimento dos Cerrados: a nova fronteira 
do Brasil. Brasília: CEGRAF, Brasil, 1989a.

______. Ferrovia Norte-Sul: fator de desenvolvimento regional e de 
integração nacional. Brasília: CEGRAF, 1989b.

______. Hidrovias do Araguaia e do Tocantins: uma perspectiva econômi-
ca. Brasília: CEGRAF, 1989c.

______. Autonomia universitária: uma reflexão sobre os problemas que 
afligem o ensino superior no Brasil. Brasília: CEGRAF, 1990a.

______. Ação Parlamentar 1989/1990. Brasília: CEGRAF, 1990b.

______. Reminiscências familiares. Goiânia: GEV, 2002a.

______. Reminiscências eclesiásticas e sacerdotais. Goiânia: GEV, 2002b.

______. Reminiscências sociais portuenses. Goiânia: GEV, 2003a.

______. Reminiscências ocasionais. Goiânia: GEV, 2003b.

______. Reminiscências eventuais e reflexivas. Goiânia: GEV, 2005.



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

87

______. Reminiscências universitárias: culturais, docentes e acadêmicas. 
Goiânia: GEV, 2006.

______. Reminiscências Universitárias: Institucionais – a UNITINS, 
Goiânia: GEV, 2007.

______. Reminiscências teológicas catequéticas. Goiânia: GEV, 2009.



88

Antônio Manoel de Oliveira Lisbôa (1892-1975). Antônio 
Lisbôa, professor, engenheiro e gestor público, nasceu em 16 de se-
tembro de 1892, na Cidade de Goiás, antiga capital do estado, filho do 
casal Paulo Antônio Ferreira Lisbôa e Francisca das Dores de Oliveira 
Lisbôa. Faleceu no ano de 1975, em Goiânia. Realizou seus estudos 
básicos em escolas particulares e o ensino médio no Lyceu de Goiás. 
Graduou-se, em 1919, na 41ª turma do Curso de Engenharia da Es-
cola Nacional de Minas e Metalurgia Civil de Ouro Preto, em Minas 
Gerais. Em Santa Catarina conseguiu seu primeiro emprego, nas mi-
nas de carvão de Criciúma, onde permaneceu por alguns anos (SÁ, 
2014). Ao retornar a Goiás, Antônio Lisbôa ocupou o cargo de Secre-
tário de Obras Públicas no Governo de Brasil de Ramos Caiado 
(1925-1929). Em 1925, casou-se com D.ª Doralice Cupertino de Bar-
ros (D.ª Dora). D.ª Dora nasceu em janeiro de 1900 na Cidade de 
Goiás e faleceu em dezembro de 1967, em Goiânia. O casal teve duas 
filhas, Maria José Lisboa Naves e Helena Lisboa Cesarino. A primeira 
delas casou-se com Hélio Naves, que, como o sogro, dirigiu por vários 
anos a Escola Técnica de Goiás, e a segunda, com o médico José Braz 
Cesarino Neto. Com o advento da Revolução de 1930, Antônio Lis-
bôa foi afastado do serviço público pelo Governo Revolucionário, 
chefiado, em Goiás, pelo Dr. Pedro Ludovico Teixeira. No ano seguin-
te, a convite do Deputado Federal Carlos Pinheiro Chagas, secretário 
do Governador de Minas Gerais, Dr. Benedito Valadares, assumiu o 
cargo de Prefeito da cidade de Campanha, no sul do Estado, no qual 
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permaneceu de 1932 a 1936. Desenvolveu uma profícua administra-
ção, nesta cidade mineira, onde amenizou sérios conflitos políticos e 
conquistou importantes amizades (SILVA, 2006). No mesmo ano em 
que finalizou seu mandato, na prefeitura municipal, mudou-se para 
Belo Horizonte, a fim de atuar na chefia do Departamento de Hidro-
minerais da Secretaria de Minas do Estado de Minas Gerais, convida-
do por seu ex-colega de faculdade em Ouro Preto e, então, Secretário 
de Estado, Dr. Israel Pinheiro. No breve período (1936-1941) em que 
desempenhou esta função, Dr. Lisbôa teve a oportunidade se implan-
tar diversas melhorias nas estações hidrominerais de várias cidades 
como Caxambu, Lambari, Cambuquira, Araxá, dentre outras. Em 
1941, Dr. Antônio Lisbôa transferiu-se para Goiânia – a nova Capital 
do Estado de Goiás, a fim de assumir a direção da Escola Técnica de 
Goiânia (ETG), que seria inaugurada no ano seguinte, a convite do 
Dr. Francisco Montojos, Diretor do Ensino Industrial do Ministério 
da Educação e Cultura. Nesse mesmo ano, o Professor Lisbôa foi no-
meado, por Decreto do Presidente da República, Getúlio Vargas, como 
o primeiro diretor dessa Instituição de Ensino Profissional, cargo que 
ocupou de 17 de julho de 1941 a 08 de agosto de 1956 (HISTÓRI-
CO, 1976). A ETG foi criada em 1909, como Escola de Aprendizes 
Artífices (EAA), na cidade de Goiás e transferida para Goiânia, duran-
te o processo de mudança da capital do estado. Na nova metrópole, a 
EAA foi transformada em ETG e instalada em um prédio recém-
-construído, moderno, no qual podia contar com eficientes equipa-
mentos e maquinários para os seus laboratórios e oficinas. No final de 
1941, o professor Lisbôa realizou uma de suas primeiras iniciativas 
administrativas: a transferência de todo o material didático e pedagó-
gico que fazia parte do acervo da antiga EAA da Cidade de Goiás para 
a ETG. Apesar de estar previsto para 1942 o início das atividades es-
colares, o Governo Estadual, por meio de seu interventor Dr. Pedro 
Ludovico Teixeira, requisitou as instalações da Instituição para a reali-
zação de um extenso programa de eventos e festividades relativos à 
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comemoração do Batismo Cultural de Goiânia, o que ocasionou o 
adiamento do funcionamento da Escola (SILVA, 2006). No dia 5 de 
julho de 1942, realizou-se a cerimônia oficial de inauguração da nova 
capital, que foi apresentada, solenemente, a todo país. Nesta ocasião, 
Goiânia, que já contava com cerca 14 mil habitantes, recebeu suas 
primeiras edificações de expressão cultural e tornou-se, politicamente, 
consolidada no contexto nacional. Com esse evento, divulgou-se e 
projetou-se, para todo o Brasil, a imagem de progresso e modernidade 
que a cidade passou a representar. De acordo com Galli (2007), para 
participar das diversas atividades do Batismo Cultural, que se estendeu 
por vários dias (de 20 de junho a 10 de julho), o interventor trouxe à 
capital a cúpula governamental, com representantes de todos os Mi-
nistérios, das diversas Interventorias e das principais instituições fede-
rais, dirigentes do IBGE, importantes intelectuais e educadores do 
país, líderes da Igreja Católica, delegações de expositores de produtos 
de todos os estados da Federação, jornalistas, escritores e artistas. Como 
parte integrante da pré-comemoração do Batismo Cultural, realizou-
-se, de 20 a 28 de junho, o VIII Congresso Nacional de Educação, 
considerado um dos mais importantes eventos da programação, que 
teve como tema o ensino rural. Outro evento registrado por Galli 
(2007), que mereceu destaque nas comemorações, foi a realização das 
Assembleias Gerais do Conselho Nacional de Geografia e Estatística 
(IBGE), que ocorreu do dia 1º a 10 de julho. O Batismo Cultural foi 
cenário de vários outros relevantes eventos. O principal acontecimen-
to desse conjunto de festejos foi a solenidade de inauguração da capi-
tal, que ocorreu às 20 horas do dia 5 de Julho de 1942, no Cine Teatro 
Goiânia. A ETG foi inaugurada no decorrer dessas comemorações 
(SÁ, 2014). Segundo Silva (2006), em janeiro de 1943 foram abertas as 
inscrições para a primeira seleção da ETG. Quando a escola começou 
a funcionar, faltavam muitos recursos materiais e humanos, mas isso 
não impediu o início das aulas. A falta de professores dificultou a ins-
talação de algumas oficinas (ou cursos), que tiveram seu início adiado. 
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Apesar disso, as pessoas que trabalhavam na instituição se empenhavam 
para oferecer o melhor ensino possível, dentro das condições existen-
tes, neste primeiro período de implantação da ETG. As aulas inicia-
ram-se em fevereiro, mesmo com a falta de muitos professores, tanto 
na área de educação geral quanto na formação profissional. Para ame-
nizar um pouco esse difícil quadro, por solicitação do Dr. Lisbôa, se 
transferiu, da antiga EAA da cidade de Goiás, três professoras: Julieta 
Passos Alencastro, de português; Adélia Nunes, de geografia e história, 
e Laura da Costa Nunes, de geometria e desenho. No entanto, ainda, 
faltavam professores para diversas disciplinas, pois sua nomeação era 
muito difícil, visto que dependia de ato do Governo Federal, instalado 
no Rio de Janeiro. Assim, durante todo o primeiro ano de funciona-
mento da Escola, muitas vezes, o Prof. Lisbôa reunia todos os alunos 
no auditório e ministrava aulas de matemática e/ou ciências físicas e 
naturais para diversas turmas, reunidas num único salão (SILVA, 2006). 
O diretor se empenhou em formar um corpo docente competente e 
qualificado, a fim de oferecer aos alunos o melhor ensino possível e 
atender às exigências da época. O Brasil necessitava de expandir a área 
produtora de matérias-primas para a indústria em ascensão e ampliar 
seu mercado interno consumidor. Diante disso, o Governo Vargas em-
preendeu a “Marcha para o Oeste”, a fim de integrar novas fronteiras 
agrícolas. A mudança da capital do estado de Goiás para Goiânia foi 
um importante marco nesse processo. Goiânia tornou-se um portal 
para a incorporação das áreas do interior do país à produção capitalis-
ta de mercado. Goiás, além de produtor de matérias-primas para abas-
tecer a indústria que se fortalecia no Brasil, assumiu a tarefa de contri-
buir na formação da força de trabalho que deveria colaborar com o 
desenvolvimento industrial do país. Para tanto, o Diretor Antônio Lis-
bôa convidou para compor o corpo docente da ETG destacados re-
presentantes dos intelectuais goianos e goianienses, como os professo-
res Bernardo Élis, Domingos Félix de Sousa, Belkiss Spencieri, Jorge 
Félix de Souza, Hernning Gustav Ritter, Luís Augusto do Carmo 
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Curado, José Lopes Rodrigues, dentre outros (SÁ, 2014). Pesquisas 
anteriores evidenciaram que a administração da ETG era centralizada 
na figura do diretor, responsável pela gestão pedagógica e administra-
tiva da instituição. Para exercer suas funções, era necessário que ele 
residisse nas dependências da escola, a fim de assegurar o controle da 
disciplina e a resolução imediata dos problemas que, porventura, ocor-
ressem. Esse modelo de gestão era comum nos internatos, principal-
mente, nas escolas técnicas e agrotécnicas, devido à necessidade da 
existência de alguém que ficasse responsável pelos alunos, no período 
noturno, visto que a instituição tinha poucos funcionários para a 
quantidade de estudantes e de atividades ali desenvolvidas. Ademais, a 
presença do diretor (e sua família) dava uma conotação de lar para os 
alunos internos, que estavam afastados de seus parentes (SÁ, 2014). 
Além da gestão da instituição, Antônio Lisbôa exerceu a docência, 
ministrando várias disciplinas nas áreas técnicas como Tecnologia dos 
Materiais, dentre outras. Nos quinze anos que dirigiu a ETG, Antônio 
Lisbôa imprimiu a sua marca na história da Escola e é lembrado com 
carinho e admiração por todos aqueles que tiveram a oportunidade de 
com ele conviver, estudar e trabalhar (SÁ, 2014; SILVA, 2006). Parti-
cipou, também, na idealização e criação de importantes entidades na 
área de ensino e engenharia como o Clube de Engenharia de Goiás, 
em 1951, e a Fundação Escola de Engenharia do Brasil Central 
(EEBC), em 1952. Segundo a Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
da criação da Fundação Escola de Engenharia do Brasil Central, fica-
ram encarregados de fazer o Estatuto da Fundação os Engenheiros 
Oton Nascimento, Manoel Demóstenes Barbo de Siqueira e Antônio 
Manoel de Oliveira Lisboa. Na aprovação da Fundação, ficou Antônio 
Manoel de Oliveira Lisboa como presidente, Oton Nascimento como 
diretor e Boanerges de Oliveira Parada como tesoureiro. Em 19 de 
janeiro de 1954, foi assinado o Decreto autorizando o funcionamento 
da EEBC, onde o Professor Lisbôa compôs o corpo docente minis-
trando a disciplina Geologia e Mineralogia (CASTRO, 2014). Em 
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1957, Antônio Manuel de Oliveira Lisboa assumiu a direção interina 
da Escola de Engenharia, tendo como seu vice o Arquiteto Élder Ro-
cha Lima. A escola foi federalizada no dia 14 de dezembro de 1960, 
quando Juscelino Kubitschek sancionou em Goiânia a Lei 3.834 C, 
que criou a Universidade Federal de Goiás (CASTRO, 2014). Antô-
nio Lisbôa colaborou, também, exercendo trabalho voluntário não 
remunerado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Estado de Goiás (CREA – GO / 15ª Região). Exem-
plo de idealismo e dedicação, o Professor Lisbôa tornou-se uma refe-
rência para várias gerações de profissionais que se formaram na capital 
goiana, no nível médio e superior (SILVA, 2006).
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Augusta de Faro Fleury Curado (1865-1929). Escritora, 
poeta, cronista, pianista, senhora refinada da elite, uma mulher a frente 
de seu tempo, teve importante papel na vida cultural da Cidade de 
Goiás e do estado Goiás, tendo contribuído e influenciado no proces-
so de ressignificação do papel e da posição social da mulher na socie-
dade goiana. Nasceu em Curitiba, em 1865, e faleceu na Cidade de 
Goiás, em 1929. Augusta de Faro Fleury Curado, filha de André Au-
gusto de Pádua Fleury e Paula Eufrosina de Faro, estudou no Rio de 
Janeiro, no Colégio do Carmo, no Educandário Porto Campos e no 
Colégio Imaculada Conceição (MARTINS, 2003), e em Paris, tendo 
sido interna no Collège D’Auteil, dirigido pelas Soeurs Notre Dame de 
Assomption (RIBEIRO, 2008), tendo recebido prêmios e mantido seu 
nome do Quadro de Honra (CURADO, 1986, p. 11) do colégio. 
Dada sua formação familiar e escolar foi influenciada por pensamen-
tos, valores, costumes, modismos e expressões da cultura da capital da 
República e da cultura francesa. Seu pai, homem público, dirigiu a 
Faculdade de Direito de São Paulo e as Províncias do Ceará e Paraná. 
Em 29 de junho de 1893, casou-se com seu primo Sebastião Fleury 
Curado, advogado, formado pela Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco, na capital paulista. Em 1896, após o falecimento do pai 
de Augusta de Faro, e também para atender necessidades de sua famí-
lia, Sebastião Fleury Curado resolveu retornar definitivamente para 
Goiás, fazendo a viagem do Rio de Janeiro para a Cidade de Goiás 
com a esposa e os dois filhos. Ao longo do difícil trajeto Augusta de 
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Faro escreveu um diário de viagem Do Rio de Janeiro a Goyaz – 1896 
(A viagem era assim) e narrou o que transcorreu entre os dias 23 de 
agosto e 20 de outubro de 1896; apresentou os acontecimentos e as 
suas impressões sobre o cotidiano, o povo e a paisagem do interior do 
Brasil. A primeira parte da viagem, do Rio de Janeiro a Araguari, fize-
ram-na por trem de ferro e o segundo trajeto fizeram-no em lombos 
de burros, tendo passado pelas cidades de Goiatuba, Marzagão, Caldas 
Novas, Piracanjuba, Aparecida de Goiânia, Trindade, Inhumas, Itaberaí 
e Cidade de Goiás. Em Goiás, Sebastião Fleury Curado, marido de 
Augusta de Faro, foi jurista, professor, jornalista, homem público, ten-
do sido Promotor Público da Comarca da Cidade de Goiás; membro 
elaborador do Código do Processo do Estado de Goiás; Procurador da 
República em Goiás; fundador da Academia de Direito de Goiás; 
membro da Comissão da Constituição do Estado de Goiás, em 1890; 
Deputado Estadual Constituinte de 1891; fundador do Instituto His-
tórico e Geográfico de Goiás; sócio assistente do Instituto Genealógi-
co Brasileiro; Membro-fundador da Associação Goiana de Imprensa; 
contribuiu para a consolidação do ensino jurídico, tendo sido profes-
sor da Faculdade de Direito de Goiás; jornalista fundador do jornal 
Voz do Povo, O Goyano e colaborador dos jornais O Publicador Goyano, 
O Goyaz, Cidade de Goiás. Augusta de Faro Fleury Curado teve cinco 
filhas e três filhos (CURADO, 2014): Maria Paula Fleury de Godoy; 
André Fleury Curado; Mariana Augusta Fleury Curado; Clarisse Fleu-
ry; Hermínia Fleury; Sebastião Fleury Curado; Augusto da Paixão 
Fleury Curado e Josefina Maria Fleury Curado Piquet. Maria Paula 
Fleury de Godoy (pseudônimo Marilda Palínea) foi escritora e profes-
sora;casada com o jurista e escritor Albatênio Caiado de Godoy. André 
Fleury Curado foi engenheiro técnico da Fazenda Modelo em Uru-
taí-GO, casado com Maria Coelho Fleury. Mariana Augusta Fleury 
Curado foi escritora, casada com o genealogista e escritor Agnello 
Arlíngton Fleury Curado. Clarisse Fleury e Hermínia Fleury foram 
donas de casa solteiras. Sebastião Fleury Curado Filho foi odontólogo, 
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casado com América de Barros (primeira esposa) e Carmelita Maria 
Fleury Curado (segunda esposa). Augusto da Paixão Fleury Curado 
foi jurista, professor e historiador, casado com Ivany Craveiro Fleury 
Curado. Josefina Maria Fleury Curado Piquet foi normalista, formada 
em Filosofia, e casada com Alfredo Piquet. Dentre os netos de Augus-
ta de Faro, filhos de Maria Paula, se destacaram como escritoras Terezy 
Fleuri de Godoi; Marilda de Godoy Carvalho e Augusta de Godoy 
Cordeiro Machado; dentre os netos, filhos de André Fleury, a educa-
dora Maria Augusta Fleury de Bastos e o aviador Piragibe Fleury 
Curado; dentre os netos, filhos de Mariana, destacaram-se o juiz, es-
critor e historiador Sebastião Herculano Fleury Curado, Zilah Fleury 
Curado Teixeira, pioneira dos clubes da terceira idade em Goiânia e a 
geógrafa Sônia Fleury Curado Fernandes. Dentre os netos, filhos Au-
gusto da Paixão, destacaram-se a escritora Augusta Faro Fleury de 
Mello e a professora e pesquisadora Graça Fleury, que juntas criaram 
a Escola Piaget em Goiânia. Dentre os bisnetos de Augusta de Faro, 
filhos de Maria Paula,destacam-se como escritores Ivan Godoy, Julia-
na Lobo de Godoy e Denise Godoy de Carvalho Verano. Augusta de 
Faro influenciada pela família e pela formação recebida tinha um 
modo peculiar de perceber o mundo a sua volta, “por onde passava, 
analisava e comparava tudo ao seu redor” (RIBEIRO, 2008, p. 40); 
tinha especial gosto especial pela leitura e escrita, o que não era co-
mum e, nem desejado, pela sociedade conservadora no final do século 
XIX e início do século XX. Augusta de Faro escreveu o livro Deva-
neios (1891), obra composta por contos que retratam os costumes, 
valores e as relações de poder, no âmbito familiar, no final do período 
monárquico. Escreveu também, relatos intitulados Ramalhete de Sauda-
des (1872), um ano depois da aprovação da Lei Barão de Rio Branco 
ou Lei do Ventre Livre; esses relatos foram acrescidos ao livro Devaneios 
em sua 2ª edição, em 1988. Os livros de Augusta de Faro eram “im-
pregnados de lirismo e francesismo, escritos numa linguagem requin-
tada e sutil, bem ao gosto do princípio do século XX, quando o Bra-
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sil vivia sob os auspícios da belleépoque. Esses livros foram coligidos, 
depois, por sua filha Mariana Augusta Fleury Curado, também escri-
tora (CURADO, 2013, p. 101)”. Augusta de Faro, em seus escritos, 
apresentou seu olhar sobre as profundas transformações pelas quais 
passavam a sociedade brasileira e a goiana naquele contexto de mo-
dernização e urbanização, tendo sido a primeira mulher à dedicar-se à 
literatura em Goiás (RIBEIRO, 2008), e a construir um olhar femini-
no sobre a transição do século XIX para o século XX. Por sua produ-
ção e atuação, em 1969, foi nomeada patrona da Academia Feminina 
de Letras e Artes de Goiás – AFLAG (MARTINS, 2007). Augusta de 
Faro e suas filhas, Maria Paula e Mariana, escreveram diversos artigos 
para jornais e revistas “Engendradas nas relações sociais, elas viram na 
literatura um local de fala e espaço de resistência; publicaram livros de 
contos, crônicas, poemas, memórias e romances” (RIBEIRO, 2008). 
Augusta de Faro foi uma mulher da elite, uma dona de casa, que edu-
cou suas filhas fora dos padrões vigentes nas cidades do interior de 
Goiás, tendo utilizado a literatura como um refúgio (CAPEL, 2005); 
suas produções literárias e de suas filhas se tornaram fonte de estudo 
da vida privada em Goiás, o que tem possibilitado a construção de 
compreensões e interpretações sobre as percepções, representações, 
crenças, olhares e imaginário instituído na sociedade goiana da época 
(RIBEIRO, 2008). “Augusta era uma mulher incomum para a região. 
Suas vestimentas e seus hábitos tornavam-na uma quase estranha. Após 
alguns anos morando na Rua do Carmo, o doutor Sebastião construiu 
a chácara Bauman, a primeira residência de tijolos do município, de 
onde se podia ver a cidade em perspectiva. Uma espécie de morada 
ideal, erguida no topo de um lugar ermo e atrasado, a Bauman foi 
edificada com o auxílio de materiais e de mão de obra vindos do Rio 
de Janeiro” (CAPEL, 2005, p. 163). Augusta de Faro “exilou-se” na 
Cidade de Goiás para acompanhar o marido (GODOY, 2005) e a 
historiografia goiana apresenta que no período entre o final do século 
XIX e início do século XX ocorreram “uma série de deslocamentos 
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e pequenas transformações sociais [que] alteraram profundamente a 
posição social das mulheres e, principalmente, as atribuições daquilo 
que se entendia por feminino. No espaço de algumas décadas elas 
marcaram presença no professorado, passaram a organizar festas e 
quermesses, apresentaram-se como cantoras, musicistas, pintoras e ini-
ciaram uma trajetória de publicações de poemas, contos e artigos de 
opinião nos principais jornais de Goiás. Então, essas novas práticas 
femininas são descritas como resultantes de um processo de luta pela 
‘ampliação dos espaços de sociabilidade das mulheres’. Mais que isso, 
os textos literários publicados por elas encontram nesse ponto sua 
chave explicativa [...] projetos de valorização social do feminino” 
(MARCONDES, 2010, p. 09). Augusta de Faro pela sua postura fren-
te à vida, pelo modo como educou suas filhas e filhos, por publicar 
suas opiniões e percepções, por participar da vida cultural, de algum 
modo, mesmo que indireto, influenciou a educação em Goiás no sé-
culo XX.
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Aurora de Freitas Teixeira (1903-1991). Da. Aurora, como 
sempre foi lembrada, nasceu na cidade de Mogi Guaçu-SP aos 5 de 
setembro de 1903 e faleceu no Distrito de Diolândia, Itapuranga-GO, 
aos 17 de agosto de 1991, faltando, portanto, menos de 20 dias para 
completar 88 anos. Sua Certidão de Casamento, ocorrido na Comar-
ca de Silvânia-GO, com Basílio Dias Teixeira, natural de Pirenópolis-
-GO, aos 20 de outubro de 1925, diz que seu nome de solteira era 
Aurora de Freitas. Conforme a folha n. 94 e verso do Livro 1 de regis-
tros de óbitos do Cartório do Ofício do Registro Civil e Tabelionato 
de Notas do Distrito de Diolândia, o termo de óbito assinala Aurora 
de Freitas Teixeira como viúva e faz constar ainda um testamento em 
favor exclusivo da sobrinha Maria Francisca de Sá, residente em Fa-
zenda Nova-GO. De que constava essa herança? Ela tinha uma casa 
muito simples, no velho padrão residencial de populações pobres da 
época – casa de adobe, piso em cimento queimado, paredes rebocadas 
e caiadas e telhas de olaria. Sua casa não tinha nenhuma mobília, além 
de cama simples. Ela não cozinhava em casa. Comia o que lhe era 
oferecido nas casas das famílias de seus alunos. Lembra-se em Diolân-
dia que, com isso, ela não usava todo o salário de professora. Em casos 
muito raros e reservados ela dizia que salário de professor tem que ir 
para o banco. A herança deixada para a sobrinha foi, portanto, o di-
nheiro da venda da casa, mais a quantia existente no banco, cujo mon-
tante a ninguém era revelado. Tem-se, então, o percurso seguido pela 
educadora goiana. Ainda de acordo com a Certidão de Casamento a 
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nubente Aurora de Freitas residia em Tavares. A Fazenda Tavares ou 
dos Tavares ficava no município de Silvânia. Com o anúncio da passa-
gem da Estrada de Ferro Goiás pela região, Felismino de Souza Viana 
comprou parte da fazenda e deu início a um povoamento que, em 
1927 foi elevado à categoria de Distrito de Vianópolis, que, em 1948, 
emancipou-se de Silvânia. O mais lógico é, portanto, que Aurora de 
Freitas tenha viajado de Mogi Guaçu a Araguari-MG pela Compa-
nhia Mogiana de Estradas de Ferro e, pela Estrada de Ferro Goiás, de 
Araguari até Silvânia ou talvez, embora seja pouco provável, tenha 
seguido direto para Tavares, pois a Estação Ferroviária local – Estação 
Tavares –foi inaugurada no próprio ano do seu casamento, em 1925. 
Poderá ter seguido posteriormente até Anápolis, aonde a Estrada de 
Ferro Goiás chegou e parou em 1935. Então, Aurora de Freitas: nasceu 
no Estado de São Paulo; morou no município de Silvânia; sua sobri-
nha e herdeira residia em Fazenda Nova-GO; em meados dos anos 
1950 foi professora na escola do Povoado de Lages, posteriormente 
Distrito de Lages, Itapuranga-GO; e, ainda nos anos 1950 transferiu-se 
para o Distrito de Diolândia, do mesmo município, onde residiu e 
lecionou até a sua morte em 1991. Sua transferência de Lages para 
Diolândia, de acordo com José Barbosa de Oliveira, terá acontecido 
por volta de 1959, a pedido do vigário, Mons. Lincoln Monteiro Bar-
bosa, que construiu no Distrito e dirigiu por vários anos uma escola 
ginasial. Terá Da. Aurora residido também em Fazenda Nova, antes de 
chegar às Lages? É difícil de responder. Sua biografia era sempre uma 
incógnita para seus alunos. Era extremamente reservada. Sobre seu 
casamento, por exemplo, jamais ouvi qualquer referência em Lages. 
Tampouco o sabia a maioria de seus alunos em Diolândia. Alguns 
poucos se lembram de aspectos esparsos de sua vida passada. Um diz 
que um dia ouviu Da. Aurora dizer que estudou em colégio de freiras 
em São Paulo. Outro lembra que ela falava que tocava violino no co-
ral das freiras. Uma ex-aluna se recorda de ouvi-la recitando poemas 
em francês. E mais histórias da escola em Diolândia lembram que, em 
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datas especiais como Dia das Mães, Dia da Criança e outras, Da. Au-
rora escrevia poemas e recitava para os pais e alunos. Mas nenhum 
desses escritos foi preservado em sua modesta residência, depois de sua 
morte, nem pela herdeira, nem pelo adquirente. Em minha tenra idade 
em Lages conheci Da. Aurora. Mas não tive a felicidade de ser alfabe-
tizado por ela. Quando chegou o meu “tempo de escola” ela já havia 
se transferido para Diolândia. A única lembrança é de que ela gostava 
de visitar minha mãe em nossa casa. E minha mãe sabia muito bem 
como agradá-la. Servia-lhe logo um prato bem cheio de “feijão pa-
gão”, que é o feijão pré-cozido, mas ainda não temperado. E ela comia 
tudo, com a maior felicidade do mundo. Minha fresca memória de 
criança pequena registrou aquele hábito como uma idiossincrasia. 
Descobri anos mais tarde, por intermédio de seus ex-alunos em 
Diolândia, que ela justificava que a comida sem sal não era uma pre-
ferência e sim uma necessidade, devido a problemas de coração. Outra 
particularidade da vida de Da. Aurora era uma combinação de lazer e 
higiene pessoal. Em Lages ela gostava dos banhos ocasionais no ribei-
rão. O Ribeirão das Lages, afluente do lado direito do Rio Canastra, 
principal curso d’água que corta o município, é de muita pedra. Vem 
daí o nome da antiga fazenda, cujas benfeitorias foram construídas 
pelo Cel. Virgílio José de Barros no início do século XX (PESSOA, 
1993) e, nas proximidades de sua sede, surgiu o povoado com o mes-
mo nome. Da. Aurora, já passando dos 50 anos e com alguns quilinhos 
além da conta, com medo de escorregar nas pedras e se ferir ou se 
afogar, sempre convidava alguns alunos para auxiliá-la nos seus banhos, 
obviamente muito bem vestida. Em Diolândia o mesmo hábito, tam-
bém ocasional, passava-se em uma bica d’água nos arredores do po-
voado – a “biquinha”. Mas aí, as condições do local já eram mais 
amistosas e ela se virava sozinha. Passando dos aspectos biográficos e 
de comportamento para os aspectos propriamente educacionais de 
Da. Aurora, o ex-aluno e hoje Titular do Cartório de Diolândia, José 
Barbosa de Oliveira, tem uma descrição primorosa da personalidade 
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reservada da saudosa educadora. Da. Aurora não atraía qualquer aten-
ção sobre si. Sua vida era muito simples em todos os aspectos. E ela 
não fazia nada nem criava qualquer situação que movesse a atenção 
das pessoas para ela. O mais importante não era ela própria, sua bio-
grafia e, tampouco, o que ela fazia. Ao contrário, tudo na vida dela era 
direcionado aos alunos. Por eles e com o desejo de que eles aprendes-
sem, é que valia sua existência. Foi isso que a fez trocar o Sudeste pelo 
Centro-Oeste e a manteve nesta porção central do interior de Goiás, 
em uma época em que, lá, o povoamento mal se iniciava. Parafrasean-
do Michel Maffesoli em sua sociologia compreensiva, que considera 
que a política e a economia já são aspectos muito estudados e a vida 
ordinária das pessoas simples é sempre obscurecida pela história, po-
de-se dizer que Da. Aurora se colocava à sombra, não se punha em 
primeiro plano. Este era para seus alunos, eles é que compunham o 
lado da vida que deveria ser mais iluminado. Do ponto de vista formal, 
sua didática era o que era usual na época. Primeiro ensinava aos alunos 
a identificação das letras do alfabeto. Todos tinham que conhecer ri-
gorosamente todas as letras. E para não ser traída pelo “decoreba” dos 
alunos, vinha em seguida o célebre furinho em uma folha de papel 
para encobrir as outras letras e selecionar algumas, aleatoriamente, 
para que cada aluno as identificasse. O passo seguinte era a formação 
de sílabas – “o b-a, bá de Da. Aurora”, como já publicamos (PESSOA, 
1993). Depois, com a formação das sílabas vinha a formação das pala-
vras e, finalmente, das frases. Em todos esses passos, leitura e escrita 
aconteciam simultaneamente. A matemática começava, da mesma for-
ma, pela identificação dos algarismos, depois a tabuada e as quatro 
operações. Tudo nos conformes da época. Mas, algumas características 
especiais transformaram Da. Aurora em uma educadora inesquecível, 
segundo a unanimidade das histórias contadas por seus ex-alunos. A 
primeira diz respeito a sua postura. Vivia para isso. Não tinha família, 
não tinha afazeres outros que a desviassem desse foco. Fora do horário 
de aula ela saía pelas casas dos alunos, conhecendo o cotidiano das 
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famílias e dando assistência individualizada nas dificuldades apresenta-
das em aula. Para ela, suas aulas nas casas tinham muito mais importân-
cia que as aulas lá na escolinha. A segunda característica, lembram os 
ex-alunos, era sua capacidade de prender a atenção de todos. Perma-
nentemente tinha uma história sendo contada e em cada aula era in-
terrompida em um ponto de suspense. Os alunos chegavam no dia 
seguinte já perguntando pela sequência da história. Grande parte des-
sas histórias ela extraía de passagens bíblicas. José Barbosa de Oliveira 
resume uma das muitas histórias ouvidas em aula. Certa vez um ma-
tuto tinha uma desavença com um sujeito do bigode amarelo. Iria 
enfrentar o homem do bigode amarelo e derrotá-lo a qualquer custo. 
Mas contaram para ele que aquele homem era muito perigoso e que 
ninguém poderia enfrentá-lo, pois ele tinha o bigode amarelo. O que 
fazer? O matuto soube da existência de um sábio em outra região e 
foi consultá-lo. O sábio lhe respondeu. – “Olhe, se você tem uma 
pendência com alguém do bigode amarelo, você sabe que já perdeu. 
Mas está fácil, é só você achar um advogado do bigode amarelo. Para 
enfrentar um homem do bigode amarelo, só com um advogado que 
também tenha o bigode amarelo”. Essa história durava dias e os senti-
dos dela extraídos também. O fio condutor era que as batalhas da vida 
só poderão ser enfrentadas por homens fortes, bem preparados, de 
bigode amarelo. E era isso que ela desejava que viesse a acontecer com 
cada um de seus alunos e alunas. Uma terceira característica de sua 
pedagogia ouvi nos relatos de ex-alunos em Diolândia. Da. Aurora era, 
digamos, uma pesquisadora, a seu modo. Para tornar mais reais e 
atraentes as aulas de matemática, ela descobria aquelas pessoas do po-
voado que sabiam fazer as contas de juros e as contas nas vendas de 
“capados” – porcos no ponto de abate. Ela ia às casas, aprendia com 
essas pessoas como é que essas contas eram feitas e as reproduzia em 
suas aulas. Tenho, enfim, a esperança de ainda conseguir ampliar e pre-
cisar esses dados. Mas, por enquanto, já me foram suficientes para que 
uma importante educadora do interior goiano não ficasse relegada 



Diane Valdez (Org.)

106

pela história. E que outras centenas de educadoras e educadores igual-
mente dedicados a esta causa, mas mantidos à margem da história, 
pelo menos se façam representar na vida simples de Da. Aurora.

AUTOR 

• Jadir de Morais Pessoa: Graduado em Filosofia e Bacharel 
em Teologia (PUCCAMP); Mestre em Antropologia Social 
e Doutor em Ciências Sociais (UNICAMP); Professor na 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). E-mail: <jadirpessoa@hotmail.com>. 

REFERÊNCIAS

PESSOA, Edson. O b-a, ba de dona Aurora. In: PESSOA, Jadir de M. 
(Org.). Meu senhor dono da casa: os 50 anos da Folia de Reis das Lages. 
Goiânia: Gráfica O Popular, 1993, p. 31-34.



107

Bartholomeu Antônio Cordovil (1746-1800). Em um tem-
po que trocar de nome não era só aceito, como também elevava o 
reconhecimento de pessoas letradas, Antônio Lopes da Cruz, adotou 
o pseudônimo de Bartholomeu Antônio Cordovil, permanecendo as-
sim até sua morte no ano 1800. Nascido no Rio de Janeiro em 1746, 
foi para a Capitania de Goiás com cerca de quarenta anos de idade 
para ocupar sua provisão de Mestre Régio de Gramática Latina, o 
primeiro mestre das Aulas Régias no Arraial de Meia Ponte, atual Pi-
renópolis. Identificado como o primeiro escritor de Goiás, Cordovil, 
como o chamaremos neste texto, entrou para a história local mais pela 
atuação de escritor que de mestre. Integrava espaços de prestígio e 
poder, de círculos do conhecimento científico e literário da elite in-
telectual meia-pontense, que incluía homens do clero e do governo 
local. Ainda pouco estudado, Cordovil é citado em estudos literários e 
memorialistas, ocupando posição, vezes nobre, vezes marginal. Ao es-
crever sobre um homem deste tempo, é importante registrar que seu 
papel, lugar e prática, fazem parte de seu momento histórico. Bertran 
(1997) nos dá pistas para pensar o movimento deste intelectual pro-
vindo do Rio de Janeiro para as terras goianas nos fins do Setecentos, 
ao apresentar impressões dos tempos de mineração e despotismo es-
clarecido (representado pelo polêmico Marques de Pombal) e de uma 
monarquia lusitana que se beneficiava da fartura do ouro goiano. Do-
cumentos régios indicam pistas sobre a imensidão de ricas terras sob 
formato de aldeias, vilas e arraiais da Capitania do Planalto Central 
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governada por homens escolhidos pelo reino. O critério desta escolha 
parecia ser extraído do iluminismo, possíveis aristocratas provindos de 
colégios, academias e universidades que formavam os novos gover-
nantes esclarecidos. A estes fidalgos, cabia o papel de trazer luz aos 
povoados sertanejos considerados longínquos, plenos de “bárbaros” 
que resistiam à invasão de suas terras. A despeito de boa parte dos do-
cumentos priorizarem os minérios que “brotavam” nos sertões, outros 
apontam um movimento cultural que inclui a presença de músicos, 
coros, saraus, literatura e outros elementos da cultura europeia que 
pareciam distantes das terras belicosas. A implantação de Aulas Régias, 
proposta educacional do período pombalino na segunda metade do 
século XVIII, que substituía a política educacional da Companhia de 
Jesus, ordem religiosa que foi expulsa do Brasil em 1759, atendeu as 
particularidades deste espaço, que não era homogêneo. Identificar os 
sujeitos que faziam parte desta proposta de instrução, ou educação, os 
chamados mestres régios do período setecentista, intelectuais, religio-
sos ou laicos, é relevante para conhecer ações e práticas do movimen-
to educacional e cultural na Capitania de Goiás. Tanto a criação de 
Aulas, a nomeação de mestres e a manutenção de ambos, eram res-
ponsabilidade do Reino. Para ser um mestre régio, fazia se necessário 
se submeter à Real Mesa Censória portuguesa, composta por leigos e 
religiosos, representantes da razão e da manutenção do absolutismo 
monárquico português. Entre os sujeitos responsáveis pelas primeiras 
“Aulas” (termo que se aproximava da definição de escolas), além de 
Cordovil, responsável pela cadeira de Gramática Latina, outros mestres 
também cumpriam este papel nas terras goianas. Bretas (1991) listou 
mais de trinta, todos do sexo masculino, entre religiosos e leigos, que 
vieram, entre as décadas de oitenta do século XVIII até os anos vinte 
do século XIX para a capital Vila Boa de Goiás, Meia Ponte, Santa 
Luzia (atual Luziânia), Traíras, Natividade, São José de Mossâmedes e 
outras vilas, arraiais e cidades. Nomeados para cadeiras (matérias) es-
pecíficas como Filosofia Racional, Moral, Retórica, assim como para 
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o ensino de ler e escrever. Cordovil veio para a Capitania após ser 
examinado pela Mesa Real Censória, nomeado pela rainha Dona Ma-
ria I em 1787; no ano seguinte, registrou sua provisão na Junta Real 
da Fazenda de Vila Boa de Goiás para seu lugar de mestre no Arraial 
de Meia Ponte, onde, no mesmo ano, abriu sua Aula de Gramática 
Latina. Segundo Bretas (1991, p. 49), a provisão real portuguesa no-
meou-o por seis anos, sendo que poderia ser reconduzido ao cargo 
pelo mesmo tempo com autorização da rainha, que garantia: “(…) o 
uso livre do seu magistério e o gozo de todas as honras, privilégios e 
isenções”. Na história da educação brasileira, o período setecentista, a 
despeito da carência de pesquisas, foi cristalizado como um tempo 
fora de lugar, uma tentativa malsucedida de substituir um suposto en-
sino contínuo iniciado pela Companhia de Jesus, após a “trágica” ex-
pulsão dos jesuítas. Na ressaca “pós expulsão” deles, de forma linear, 
vem a “malograda” experiência das Aulas Régias; no término dessa, os 
intentos da instrução do Império (que não foram poucos) são consi-
derados fracassados para, finalmente, as luzes da República trazerem o 
saber. Este hiato cristalizado, de quase dois séculos, pronunciado e re-
petido por diferentes autores, tem sido desconstruído lentamente. Pes-
quisas apontam que, tanto o período pombalino, como o Brasil impe-
rial, tomando as particularidades próprias, foram essenciais para a 
construção de uma perspectiva de ensino público que rompia com o 
monopólio religioso na instrução. O Alvará de 1759, designado pelo 
Estado português para instituir as Aulas Régias, inaugurou, nas de-
mandas de seu tempo, o ensino público, laico e gratuito na colônia e 
na metrópole. Sob o argumento de aproximar Portugal das nações 
consideradas civilizadas, acirrou-se a crítica da prática educacional je-
suítica, considerada atrasada e ineficiente. A Reforma de Estudos, que 
caracterizava este sistema, trouxe uma série de iniciativas pioneiras, 
constituindo-se princípios da educação moderna, como: o concurso 
para admissão de mestres régios, a criação do cargo de Diretor dos 
Estudos, novas classes, como Filosofia Moral e Racional, Economia 
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Política, Desenho e Figura, Língua Inglesa e Língua Francesa, admis-
são de Compêndios clássicos não admitidos pela Igreja, criação de 
impostos, para a manutenção das aulas, como o Subsídio Literário, que 
incidia sobre a produção do vinho e da carne, além de outros. O pro-
grama das Aulas Regias na reforma pombalina incluía estudos cientí-
ficos, em especial, temas que eram vistos como heresia pela igreja, 
como Matemática e Ciências Naturais; contudo, muitas áreas, ou ca-
deiras, eram inseridas conforme o tamanho e o prestígio da Capitania. 
Mestres da Gramática Latina ensinavam seus discípulos pelo método 
indireto, ou seja, ao contrário dos padres jesuítas, ensinava-se a Gramá-
tica diretamente na língua vernácula, aprendia-se a língua portuguesa, 
para se compreender a gramática, traduções e versões. Neste sentido, a 
aprendizagem se dava pelas semelhanças e derivações da origem do 
português. Esta cadeira também era responsável pela literatura latina e 
portuguesa, leitura indispensável para afinar a retórica. Entre as déca-
das de oitenta e noventa do Setecentos, foram criadas oito Aulas na 
Capitania, sendo quatro na capital e quatro em outros arraiais. A ins-
talação das Aulas Régias determinou, oficialmente, a instrução em 
Goiás. No espaço das Aulas Régias, Cordovil ministrava suas classes e 
transmitia conhecimentos também por meio de seus escritos. Consi-
derado por Bertran (1997, p. 13) como poeta árcade, seus poemas sa-
tíricos e espontâneos de vertente burlesca marcaram o início da pro-
dução literária goiana: “(...) apesar de todos os reviramentos que 
fizemos em diversos arquivos, continua sendo o primeiro poeta que, 
vivendo em Goiás, teve produção transcrita e guardada.” O escritor 
Bernardo Élis, com seu faro de investigador, escreveu a obra Os enig-
mas de Bartolomeu Antônio Cordovil, publicado no ano de 1980. Nesta 
obra, Élis não destacou o lugar de mestre de Cordovil, mas sim perce-
beu, em suas variadas fontes de informações, como os enigmas de sua 
história se manifestam em autores literários, documentos e dicioná-
rios. De forma minuciosa, Élis procura desvendar os enigmas que cer-
cam a história do mestre, confrontando, o que foi produzido, em espe-
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cial, seus aspectos de escritor e poeta. Coteja diferentes produções, 
além de documentos como cartas, testamentos, provisões, procurações, 
atas etc. Analisa a origem de seu pseudônimo, esclarecendo: 

A verdade é que Antonio Lopes da Cruz, na juventude, 
trocou o nome de família pelo de Bartolomeu Anto-
nio Cordovil, tanto que o padre ao lavrar seu óbito, 
se achou na obrigação de acrescentar que “antes ti-
nha outro nome, que nesta freguesia  ouvi dizer ser o 
de Antonio Lopes da Cruz”. Nada mais exato. (…) A 
única explicação que cabe é: Antonio Lopes da Cruz 
trocou de nome (ÉLIS, 1980, p. 38-9). 

Bernardo Élis registrou que nome ou pseudônimo são irrele-
vantes diante da pessoa que foi Cordovil e, recorrendo ao testamento 
deixado pelo mestre régio, indica o ano de nascimento, 1746, no Rio 
de Janeiro, o mesmo documento aponta ainda o título de Doutor 
Bartholomeu Antonio Cordovil: 

Sou natural da Cidade do Rio de Janeiro e filho legí-
timo de Antonio Lopes Palmeira e de Elena da Cruz 
Passos, ambos já falecidos, não tendo mulher nem bens 
que lhe pertenção porque todos quanto de prezente 
possuo neste Arrayal foram adquiridos (…). O meu 
corpo será sepultado na minha Egreja matriz, enterro 
simples e honesto mas sem pompa nem novidade (Tes-
tamento; In: ÉLIS, 1980, p. 49-8)

A respeito do título de Doutor encontrado no documento, vale 
a ressalva que, até fins do século XIX e meados do século XX, bastava 
ter oratória e um pouco de conhecimento ilustrado para receber este 
título. Nos distintos Bartolomeus que Élis encontrou em sua pesquisa, 
não há consenso sobre a formação acadêmica de Cordovil; pode ter 
se formado em Coimbra, ou no Rio de Janeiro, em Direito ou ou-
tro curso. No mesmo testamento, Cordovil se declara irmão terceiro 
de São Francisco no Rio de Janeiro e que nada deve dos “anuaes”, 
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contribuição financeira de responsabilidade dos membros desta or-
dem semelhante às associações, irmandades ou confrarias religiosas 
formadas por leigos. Ao analisar as associações religiosas do Brasil de 
colonização portuguesa, Kuhn (2010) ressaltou que, entre outras, a 
Ordem Terceira de São Francisco, além do exercício religioso, era um 
relevante espaço de sociabilidade, de status social, por isso eram fre-
quentadas por homens e mulheres da elite urbana colonial. Além da 
irmandade citada, Cordovil fazia parte de sociedades científicas e lite-
rárias no Rio de Janeiro, como a Arcádia, academia literária constituí-
da por poetas e escritores. Em Goiás, como já foi ressaltado, mantinha 
relações com  homens das letras e do governo, como o Governador 
da Capitania Tristão da Cunha Menezes. Talvez pela característica de 
grupos que reuniam intelectuais neste período, Cordovil era conside-
rado boêmio, beberrão, desordeiro e indisciplinado. De acordo com 
Moreyra (2015), no ano de 1793, um fuxico rendeu dados contra o 
mestre. O mesmo Governador relatou à rainha um conflito envolven-
do-o; Cordovil acusou o bacharel Joaquim Moreira de Carvalho de 
ter escrito um bilhete utilizando expressões que ofendiam a conduta 
da Majestade real. Sobre sua carreira de magistério, Bretas lembrou 
que não há dados suficientes que apontem a respeito de assiduidade, 
zelo e eficiência do mestre; contudo, ressalta as qualidades do mestre:

(…) vários de seus alunos se distinguiram na admi-
nistração pública em Goiás. Embora displicente no 
cumprimento de seus deveres, um tanto boêmio como 
costumava ser todo poeta naquela época, sua influência 
na formação inicial da cultura meia-pontense deve ter 
sido marcante e decisiva, a julgar pelo surto cultural 
que se verificou em Meia Ponte a partir de sua presen-
ça ali (BRETAS, 1991, p. 53-54). 

Interessante observar que, a despeito de Bretas ressaltar que não 
há documentos que indiquem o não cumprimento dos deveres de 
Cordovil, este é caracterizado pela ausência de disciplina. Outro fato 
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que pode indicar os esteriótipos de boêmio apreciador de bebidas do 
mestre pode ser sua produção literária, em especial Ditirambo, poema 
que celebra o vinho, a alegria e os prazeres gerais. Cordovil dedicou 
este poema ao Governador Tristão da Cunha Menezes, na ocasião de 
seu aniversário. A respeito da relação de Cordovil com o governador, 
Bretas destacou que, talvez, os elogios dirigidos a este, resultavam no 
recebimento pontual de seu soldo em tempos de inconstância e de 
salário interrompido dos mestres régios. Bretas ressaltou que alguns 
mestres conseguiam reaver seus ordenados atrasados recorrendo as 
“boas maneiras”. Já, outros, como Cordovil, resolviam isso de “má ma-
neira”, pois seu lugar de poetas satíricos amedrontavam o governo. A 
dedicatória de Cordovil ao governador parece que foi cara, resultando 
na negação de seu terceiro pedido de provisão. Visto ter cumprido 
com satisfação o seu exercício durante o primeiro mandato, obte-
ve do reino português, talvez pela sua amizade com uma autoridade 
máxima, uma carta de provisão por mais seis anos de mestre régio. Já 
o a terceira provisão foi negada, pois a partir de 1799 não era mais 
respondibilidade do Reino provisionar os mestres, mas sim dos gover-
nadores das capitanias. No caso de Goiás, Tristão, amigo do poeta, foi 
substituído por João Manuel de Menezes, seu desafeiçoado, que não 
provisionou o poeta considerado bajulador de seu desafeto. Após este 
episódio, Cordovil, diante de uma enfermidade perdurável, morreu, 
em outubro de 1800, com cinquenta e quatro anos, solteiro e desem-
pregado. O corpo do mestre foi enterrado na igreja Nossa Senhora do 
Rosário, na cidade que proveu seu cargo de mestre régio, Meia Ponte. 
Os enigmas sugeridos por Bernardo Élis, a respeito da história de Cor-
dovil em uma dúzia de anos que fez parte do bucolismo ilustrado do 
planalto, continuam atuais. Isso rtambém se aplica aos motivos que o 
trouxeram para Goiás e o lugar, ou o alcance, que a Gramática Latina, 
sua cadeira, teve em um lugar composto por uma população majori-
tariamente indígena e africana. O que podemos afirmar, tomando as 
anotações brilhantes de Bernardo Élis sobre a Provisão Régia, é que: 
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A obtenção de qualquer nomeação, ontem mais do 
que hoje, mesmo para o mais humilde cargo público, 
era uma mercê excepcional. Vemos o caso do padre 
Luis Antônio da Silva e Souza que, malgrado as ordens 
sacras e a condição de haver estudado em Roma, teve 
que aceitar um humilde lugar de professor de gramá-
tica latina numa longínqua Capitania do reino, que era 
Goiás. Neste caso não pode ser obscurecida a condição 
de mulato do padre, mas mesmo que assim não fosse, 
a coisa não se tornaria dificultosa (ÉLIS: 1980, p. 34). 

A obtenção do cargo de Cordovil pode ser assim justificada, por 
hora, pois a história deste mestre sugere uma pesquisa mais apurada. O 
estudo cuidadoso e rigoroso de Élis, confrontou dados, buscou fontes 
e desvendou parte da vida e da obra poética de Cordovil ressaltan-
do a pouca importância dada ao mestre poeta. Ao contrário de seu 
contemporâneo e colega de magistério, padre Luís Antônio da Silva 
e Sousa, Cordovil não foi contemplado no quadro de patronos da 
Academia Goiana de Letras (AGL-1939). Tornou-se membro, somen-
te no ano de 1970, em função de Gilberto Mendonça Teles inserir 
seu poema Ditirambo ás ninfas goianas em sua obra A poesia em Goiás, 
de 1964. Bartholomeu Antonio Cordovil é digno de uma pesquisa 
mais cuidadosa, pois certamente os enigmas em torno de sua história 
podem oferecer mais pistas para compreendermos o magistério no 
tempo e lugar que abrigou o mestre régio Cordovil. 
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Basileu Toledo França (1919-2003). Nasceu em Jataí-GO, no 
dia 18 de setembro de 1919 e morreu em Goiânia, em 22 de novembro 
de 2003, aos 84 anos. Casou-se em 1945 com a professora Ada Gomes 
França e tiveram duas filhas e um filho: Olga Luiza, Maria Bernadete e 
José Manuel. Exerceu variadas ocupações ao longo da sua vida, tais 
como pesquisador, escritor, sociólogo, político, jornalista, historiador e 
educador. Ocupou uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade 
paulista de São José do Rio Preto, em 1949. Dedicou-se ao estudo e à 
escrita de várias obras sobre a formação e o povoamento do sudoeste 
goiano, especialmente da região da sua cidade natal. Viveu sua primeira 
infância em Jataí onde perdeu o pai aos dois anos e meio de idade e já 
aos 10 anos trabalhava como engraxate, vendedor de esterco e entrega-
dor de jornais para auxiliar nas despesas domésticas. Ainda que as difi-
culdades financeiras tivessem levado Basileu Toledo França prematura-
mente ao mundo do trabalho, como criança experimentou vivências 
comuns aos meninos da sua época, tais como as brincadeiras de rua e 
banhos no Córrego Jataí. Foi alfabetizado por Ana Barros Cruz que 
atendia na sala de visitas de sua casa, simultaneamente, vários meninos 
de níveis de aprendizagem e idades diferentes. Na adolescência, foi 
morar com seus tios maternos em São José do Rio Preto-SP para con-
cluir seus estudos. Fez o antigo primário no Ginásio São Joaquim e em 
1938 transferiu-se para o Instituto de Ciências e Letras. Foi orador do 
Grêmio Estudantil, jornalista mirim e revisor de livros. Após tentar, por 
cinco anos, ingressar no curso de Medicina e não obter sucesso, resol-
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veu estudar Economia na Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Ja-
neiro. Concluiu seu curso na Instituição Universitária Moura Lacerda 
em Ribeirão Preto, São Paulo. Formou-se também em Pedagogia no 
Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, tradicional escola rio-
pretense. O interesse e apreço pela literatura aparecem como um im-
portante marcador na formação intelectual de Basileu Toledo França 
que, mobilizado pelo desejo de inventariar a realidade que lhe cercava, 
lança seus primeiros livros sobre a cidade de São José do Rio Preto: Rio 
Preto de Hoje (1947), Instantes de Rio Preto (1948), Um município no tem-
po (1951). Segundo França, no seu livro Cadeira nº 15: contribuições ao 
estudo da literatura de Goiás, “neste período despertei para a literatura, 
que passou a ser preocupação constante da minha vida. Fonte perene 
de prazer estético” (1971, p. 113). Após a conclusão de seus estudos, no 
período em que morou em São José do Rio Preto exerceu de forma 
ampla e ativa a profissão docente. Em 1955 mudou-se para Goiânia e 
se consagrou como um dos grandes expoentes da intelectualidade 
goiana em função de sua extensa produção como pesquisador, educa-
dor, escritor e ensaísta e também da sua atuação como gestor público. 
Em 1956 criou o Instituto França que foi transformado no Centro de 
Educação Profissional Basileu França. À época, o Instituto França era 
uma escola de ensino fundamental, cuja direção era exercia por sua 
esposa, professora Ada Gomes França. Foi diretor e professor de Socio-
logia Educacional do Instituto de Educação de Goiás (IEG), fundou a 
cadeira e atuou como docente de Sociologia Educacional da antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, hoje Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Goiás (UFG) e, em 1972, assumiu a presi-
dência do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, sendo que, desde 
1968, era sócio efetivo do instituto. De acordo com o Catálogo Biblio-
gráfico da Estante do Escritor Goiano/ Sesc (2012), França publicou 
17 trabalhos entre poesias, autobiografias, depoimentos, ensaios e ro-
mances. Ocupou a cadeira nº 15 da Academia Goiana de Letras, subs-
tituindo o poeta e desembargador Augusto Ferreira Rios e tendo como 
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patrono o Padre Manuel de Macedo Carvalho. O Discurso de Posse, 
texto escrito para sua entrada na Academia Goiana de Letras em 28 de 
maio de1965, está publicado no livro Cadeira nº 15: contribuições ao 
estudo da literatura de Goiás. A partir de 1947 Basileu Toledo França 
inicia a publicação de suas obras que assumirão, de forma geral, um 
caráter marcadamente regionalista. Tal característica não está expressa 
somente em descrições de tipos regionais mas, antes, no desvelamento 
da trama histórica, política e social que engendra a constituição de uma 
determinada época e lugar. As questões educacionais da época serão 
objeto de análise e investigação e França irá se engajar, teórica e politi-
camente, na construção da escola democrática e para todos, seguindo o 
ideário do movimento escolanovista. Em 1959 construiu a escola rural 
Romualda de Barros no povoado da Estância, município de Jataí, nas 
terras da fazenda Campos Elísios. Atualmente a Escola é administrada 
pela Secretaria Municipal de Educação de Jataí. O seu livro Velhas Es-
colas, publicado em 1998 pela Editora da UFG, descreve a constituição 
das primeiras escolas de Jataí e região no período de 1890 a 1938 a 
partir dos seus elementos históricos, políticos e culturais. Trazendo de-
talhes quase pitorescos das escolas da época, deixa explícitos os marca-
dores de classe que constituíram a escola pública de Goiás e no país. Ao 
mesmo tempo, revela a condição histórica do professor como trabalha-
dor precarizado e o exercício da função docente descolado da necessi-
dade de uma formação profissional adequada. Em relação aos mestres-
-escola da época, França descreve: “A profissão humilde e secundária, 
se comparada na época às tarefas de produção de riquezas materiais, 
continuou por longo período – e chegou até nós – vivendo os seus 
prestadores de serviço, na grande maioria, da simples generosidade de 
proprietários de terras ou de pouca remuneração. Com algumas rega-
lias e certo apreço, mas sem conseguir formar qualquer pecúlio razoá-
vel. Iam sobrevivendo como podiam. De maneira paupérrima” (1998, 
p. 24). O interesse pelas narrativas históricas é marcante no conjunto da 
obra do autor. Destaca-se o livro Cavalo de Rodas publicado pela Edi-
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tora Oriente em 1979 e que apresenta a entrada do automóvel, Ford 
Modelo T, na região sudoeste de Goiás. Nesta obra, com notável rigor 
científico e histórico, França recupera, pormenorizadamente, a vida de 
Henry Ford, criador do carro que será introduzido em Goiás por volta 
de 1916 e ainda relata a epopéica viagem dos futuros empresários para 
a divulgação e apresentação do automóvel em cidades da região. O 
objetivo era convencer a população local acerca da viabilidade de tal 
meio de transporte ainda que não se tivesse estradas adequadas. “Tão 
logo saiu o privilégio para a construção da estrada Sul-Goiana, Ronan 
Rodrigues Borges preparou uma excursão de propaganda do automó-
vel pelo sudoeste, que partindo de Sta. Rita do Paranaíba, fosse até Jataí, 
passando por Rio Verde. A finalidade principal era preparar o espírito 
do povo, que não acreditava de pronto na viabilidade do cometimento, 
levando em conta a falta de estradas próprias e ainda que os veículos 
eram máquinas complicadas e frágeis para os nossos vaqueiros despre-
parados para isso” (1979, p. 111). Em 1954 foi publicado o romance 
Pioneiros: romance histórico da fundação de Jataí e contribuição ao 
estudo do povoamento de Goiaz. Considerada como a principal obra 
de Basileu Toledo França, assume destaque na literatura goiana do sé-
culo XX. No romance, ao longo dos seus quatorze capítulos, é relatada 
a constituição da cidade de Jataí destacando a história e os feitos dos 
seus fundadores. Por meio de uma intensa arqueologia em dados docu-
mentais – tais como certidões de casamento, nascimento, escrituras, 
documentos oficiais da Prefeitura – França reconstrói, de forma positi-
va, a saga de ocupação do sudoeste goiano pela família de José Manuel, 
filho não legítimo de Francisco Vilela. Vindo de Minas Gerais, a inten-
ção era de construir naquelas terras tudo aquilo que lá se havia deixado: 
“Daqui uns tempos, mulher, há-de ver tudo isso coberto de boi, um 
mar de guampos que dá gosto (...) Teremos curralama de aroeira. Ca-
sarona de esteios, com as das Gerais. Engenho. Tudo que a gente carece 
pra viver bem e criar os guris” (1972, p. 63). O autor, ao longo da obra, 
faz um extenso resgate de preces, lendas, cantigas de ninar, parlendas, 
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hábitos culinários, que revelam seu rigor científico e histórico. Em 
2002 foi lançado seu último livro com o título de Algumas Histórias. 
Como filho honroso, a cidade de Jataí prestou-lhe algumas homena-
gens: em junho de 2002 seu nome foi dado ao prédio que sedia a Se-
cretaria da Cultura e a Biblioteca Municipal, sendo chamado de Cen-
tro Cultural Basileu Toledo França. O prédio se localiza no centro de 
Jataí ao lado da lendária Mata do Olho d’Água, local que serviu como 
banho público desde a fundação da cidade até o início deste século e 
que foi largamente mencionada nas obras do escritor. No Centro Cul-
tural, no dia 07 de maio de 2010 foi inaugurada, pelo Secretário de 
Cultura Marco Antônio Gomes de Carvalho, a Sala Basileu Toledo 
França. Nesse evento, o escritor foi representado pela filha Maria Ber-
nadete, pelo filho José Manuel e netos. A Sala abriga parte do acervo 
bibliográfico, além de objetos pessoais tais como armário e escrivani-
nha de madeira, aparelho telefônico e máquina de datilografar. Enfim, 
vale ressaltar que o engajamento político e cultural de França cumpriu 
a tarefa de desvelar as idiossincrasias de um povo em constituição, ainda 
que sob a perspectiva dos fundadores, tecendo os fios que ligam o par-
ticular e o universal. Sua obra é de valor inquestionável para a literatu-
ra goiana e brasileira. 

AUTORES 

Maria Valeska Lopes Viana. Graduada em Pedagogia e Mestra 
em Educação (UFG); Professora do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Goiás/Câmpus Goiânia Oeste – Goiânia. 
E-mail: <waleska.viana@hotmail.com>.

Marco Antônio Gomes de Carvalho: Graduado em História; 
Professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Goiás/Câmpus Jataí;  E-mail:  <marquinhocarvalho13@
gmail.com>.



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

121

RELAÇÃO DE OBRAS DE BASILEU 
TOLEDO FRANÇA

FRANÇA, Basileu Toledo. Romance. São José do Rio Preto: 
[s.n], 1951. 110 p.
________. Pioneiros. Rio Preto: Irmãos Giovinazzo, 1954. 342 p.
________. IEG: estabelecimento padrão de Goiás 1882-1956. 
Goiânia: Ingra, 1956. 34 p.
________. O Sudoeste: tentativa e interpretação. Goiânia: Secreta-
ria do Interior e Justiça, 1956. 60 p.
________. Estudos de Educação. Goiânia: O Popular, 1961. 128 p.
________. Cadeira número quinze: contribuição ao estudo da litera-
tura de Goiás. Goiânia: Departamento Estadual de Cultura, 1971. 
302 p.
________. Pioneiros. 2. ed. Goiânia: Departamento Estadual de 
Cultura, 1972. 256 p.
________. Cancioneiro de trovas do Brasil Central. 2. ed. Goiânia: 
Oriente, 1973. 424 p.
________. Contos, fábulas e folclore. 2. ed. Goiânia: Oriente, 1975. 
169 p.
________. Cavalo de rodas: a entrada do automóvel em Goiás. Goiâ-
nia: Oriente, 1979. 316 p.
________. Depoimento: Museu do Som da Academia Goiana de Le-
tras. Goiânia, [s.n], 1979. 86 p.
________. Música e maestros: Museu do Som da Academia Goiana 
de Letras. Goiânia: Oriente, 1979. 86 p.
________. Romanceiro e Trovas Populares. Goiânia: Universidade 
Federal de Goiás, 1979. 226 p.
________. Vale do Rio Claro. Goiânia: Oriente, 1979. 181 p.
________. Capangueiros e jagunços: os caçadores de diamante do rio 
das Garças. Goiânia: Cerne, 1987. 319 p.



Diane Valdez (Org.)

122

________. O triângulo dos diamantes: a região do rio das Garças e a 
luta armada de Morbeck e Carvalhinho em 1925. Goiânia: Univer-
sidade Federal de Goiás, 1994. 162 p. (Documentos Goianos, 25).
________. Poetisa Leodegária de Jesus. Goiânia: Kelps, 1996. 223 p.

REFERÊNCIAS

Catálogo Bibliográfico da Estante do Escritor Goiano/ SESC, Administra-
ção Regional no Estado de Goiás. Goiânia: SESC/GO, 2012.

FRANÇA, Basileu Toledo. Pioneiros. Goiânia: Departamento Estadual 
de Cultura – Gráfica do Livro Goiano, 1972.

__________________. Velhas Escolas. Goiânia: Ed. da UFG, 1998.

__________________. Cavalo de Rodas: a entrada do automóvel em 
Goiás. Goiânia: Oriente, 1979.



123

Bernardo Élis Fleury de Campos Curado (1915-1997). 
Biografar em formato de verbete parte da vida de Bernardo Élis pare-
ce uma ousadia, pois se trata de um intelectual que ocupou inúmeros 
lugares de educar, seja na docência, cargos públicos ou na escrita lite-
rária de cunho histórico social. Élis, que fez da literatura uma arma de 
denúncias das mazelas regionais, foge de classificações ou definições 
fechadas de poucas páginas, no entanto, tentaremos aqui, a despeito 
das limitações, narrar sobre este autor com as particularidades que o 
Dicionário propõe. É relevante pensar a trajetória do educador Ber-
nardo Élis na literatura nacional e goiana sem perder de vista os fatores 
históricos que caracterizavam os outros lugares em que viveu. Bernar-
do Élis nasceu no dia quinze de novembro de 1915 (data em que se 
comemoravam 26 anos da República), na Rua das Cancelas, na cidade 
de Corumbá de Goiás, onde viveu seus primeiros anos de vida. Ao 
descrever sua cidade natal datada do século XIX, nominada anterior-
mente de Arraial de Nossa Senhora da Penha de França de Corumbá, 
Élis (2000, p. 71), com sua fina ironia define-a como extensão da área 
rural “(...) uma fazenda dotada de igreja, escola, correio e telégrafo, 
com muito gado solto pelas ruas”. Élis, como muitos meninos de seu 
tempo, iniciou o ensino de Primeiras Letras no ambiente doméstico 
por volta dos quatro anos de idade, sobretudo por conta de seu pai ter 
criticado um professor que exigiu de seus alunos a leitura do prefácio 
da cartilha antes mesmo de aprender a ler; desconfiado, o pai decidiu 
ser o mestre do filho com exigências de pai somadas as de mestre. Os 
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primeiros anos do governo republicano foram caracterizados na 
história da educação por um grande entusiasmo pela escolarização, o 
ideário de que as instituições escolares poderiam inserir as grandes 
camadas da população no progresso nacional, visto que a taxa de 
analfabetismo era alta. O empenho do pai na tarefa de alfabetização 
foi registrado por Élis (1974, p. 11): “(...) uma das mais velhas 
lembranças de minha infância é meu pai confeccionando uma carta de 
abecê para aprendermos a ler. As letras tinham sido recortadas de 
jornais que meu pai assinava.” A despeito da ruralidade de onde viveu 
sua infância, a literatura estava presente em sua vida, pois seu pai, Eri-
co José Curado, era um admirador da literatura clássica e tentou im-
primir no filho o gosto pelas suas leituras, fato que, segundo Élis, 
aparentemente não teve sucesso, pois em nota autobiográfica de seu 
romance O Tronco (1974), registrou que as leituras não lhe causavam 
grandes estímulos, classificando-as de “velharias” e “desgraças sem fi-
gura”. A entrada na escola formal se deu com cerca de oito anos 
(1923), quando ele e o irmão mais velho mudaram para a Cidade de 
Goiás, capital do estado na época. Instalados na casa de seus avós pa-
ternos foram estudar no Grupo Escolar, momento bem lembrado 
pelo autor (2000, p. 64): “Até hoje guardo na memória o cheiro bom 
dos lápis de cor e da bolsa para livros, que era de couro. Tudo novida-
de, os amigos novos, as novas brigas, pois na saída da escola sempre 
havia alguém esperando alguém para brigar”. Élis registrou a rotina 
escolar como as proibições, vigilância, obediência, asseio, ordem, pon-
tualidade, honestidade, virtudes morais e valores cívicos patrióticos 
destinados à formação do espírito de nacionalidade imputado na épo-
ca. Cinco anos depois, no ano de 1928, retornou à cidade de Goiás 
para fazer o curso ginasial no Lyceu de Goyaz, instituição secundária 
tradicionalmente pública e laica. Foi nesse espaço que escreveu seu 
primeiro conto: Assombramento, encorajando-o a criar, com colegas, 
em 1934, um Grêmio Literário e um jornal onde publicou seu poema 
A chaminé. O ensino de humanidades ministrado no Lyceu priorizava, 
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além do Latim, as áreas de História e Filosofia, Higiene, Geografia, 
Literatura e Sociologia. Seguindo sua formação, entrou para a Facul-
dade de Direito em Goiânia, onde esteve ligado ao Centro Acadêmico 
XI de Maio (CAXIM) e em 1945 foi o orador de sua turma na cola-
ção de grau do único curso superior então existente em Goiânia. 
Nesse período, Élis estendia sua atuação eclética em distintos espaços, 
seja em produções literárias, cargos públicos, militância partidária, do-
cência e outros. Sua passagem pelo magistério foi conflitante mesmo 
antes da instalação da ditadura militar. Quando professor da Escola 
Técnica de Goiânia, na década de quarenta, experimentou sua primei-
ra demissão do cargo de professor. Sobre isso Elis (2000, p. 102) regis-
trou: “(…) não me demitiram por gozar de estabilidade, mas pelas 
minhas atividades políticas. Na verdade, havia contra mim um inven-
cível cerco, constrangendo-me sempre a desistir da função de profes-
sor que exercia.” Na Universidade Federal de Goiás (UFG) ocupou o 
cargo de professor de Geografia no Centro de Estudos Brasileiros 
(CEB), órgão progressista criado em 1962 que teve suas atividades 
suspensas em 1964 pela ditadura militar. Também neste período, 
acompanhado de outros professores que mantiveram postura crítica 
ao governo, foi demitido e exonerado da UFG sob o argumento de 
ser considerado um elemento perigoso e subversivo para o país. Em 
1967, lecionou Literatura Brasileira na Universidade Católica de Goiás 
(PUC/GO), até a instauração do Ato Institucional nº 5, quando foi 
demitido e, oficialmente, proibido não só de dar aulas, como também 
de ministrar palestras, conferências e fazer jornalismo. Élis sofreu cons-
tantes perseguições de agentes da ditadura militar, foi chamado para 
depor, ameaçado, exonerado, aposentado, proibido de exercer o ma-
gistério e impedido de exercer a função jornalística. Militante engaja-
do do Partido Comunista do Brasil (PCB) em Goiás, via na literatura 
um veículo de protesto, fato que não era aceito em um estado agrário 
onde o clientelismo predominava. Na militância das tarefas partidárias 
que conheceu pessoas, em especial os trabalhadores rurais, para o qual 
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lia seus contos buscando apreender reações e proximidades. Seus es-
critos externalizavam sentimentos, emoções e expressões críticas so-
bre a realidade social, destacando a humanidade do homem rural, gen-
te simples, sem-terra, explorado pelo latifúndio historicamente injusto. 
Tratou de temas áridos, considerados menores para a escrita literária, 
projetou em letras as aflições vividas pela maioria em obras lidas por 
uma parte da população que dominava a leitura e o poder. Ao trans-
formar sua maneira de pensar em contos que diziam o que poucos 
contavam, colocava seus escritos como instrumentos de denúncias, 
levando notícias do sertão longínquo para outras terras. Não poderia 
ser diferente a reação de boa parte da população letrada que não de-
sejava ver seus abusos traduzidos em personagens e fatos literários. 
Munido de um olhar crítico diante da experiência vivida, sobretudo 
pelas mudanças ocorridas na região, suas obras ultrapassaram as fron-
teiras do Centro-Oeste chegando às mãos de escritores como Mon-
teiro Lobato, que lhe enviou uma carta elogiando seus escritos e in-
centivando-o escrever um romance sobre os sertões analfabetos de 
Goiás. Seguindo a intuição do reconhecimento da sugestão, escreveu 
um de seus romances mais conhecidos, publicado em 1956, O Tronco. 
Essa obra testemunhou, de forma atualizada, as violências dos coronéis 
e suas estratégias na manutenção do poder. Bernardo Élis, exprimiu 
sentimentos também por meio jornalístico; desde os anos trinta publi-
cava textos, crônicas, cartas e outros na imprensa goiana. Foi redator de 
A Voz do Povo, jornal da cidade de Goiás que fazia oposição à domi-
nação caiadista, atuou ainda no jornal O Popular e, nos anos quarenta, 
escreveu para a Revista Oeste, criada com cunho democrático, mas 
como o próprio Élis denunciou, tempos depois a mesma passou a ser 
uma espécie de propaganda do interventor Pedro Ludovico. Por con-
ta de inúmeras perseguições políticas promovidas pelos militares do 
regime ditatorial, Bernardo Élis, com ajuda de amigos intelectuais, se 
mudou de Goiânia para o Rio de Janeiro. Inconformado por não ter 
nenhum goiano imortal na Academia Brasileira de Letras (ABL), se 
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candidatou pela terceira vez e, ao concorrer com o ex-presidente da 
República Juscelino Kubitschek, levou a melhor e ingressou como 
membro da ABL no ano de 1975. No discurso de posse, Élis (2000, p. 
217) denunciou: “Nem tudo ainda são flores, mas a vida, que se reno-
va, lá vai construindo um mundo melhor, em meio dos sofrimentos e 
das alegrias de cada momento”. O autor e suas obras são temas de 
inúmeros estudos acadêmicos em diferentes áreas de conhecimento. 
Não é possível simplificar os resultados das investigações; no entanto, 
as pesquisas chamam atenção para, além do caráter de denúncia já as-
sinalado, a preocupação em conhecer e projetar o contexto sertanejo, 
opção que levou o autor a estudar a cultura das práticas e costumes 
rurais e seus vocabulários complexos e sábios. Bernardo é conhecido 
por sua bibliografia ampla, repleta de variados gêneros textuais como 
contos, crônicas, discursos, ensaios biográficos, novelas, poesias, ro-
mances, seletas, além de várias adaptações de suas obras reproduzidas 
no cinema e na televisão. Trata-se de uma produção literária diversifi-
cada, eclética e importante para compreender a complexa realidade 
social bem além das fronteiras goianas. Como escritor, Élis se queixou 
da falta de reconhecimento de suas obras, fato que parece não ser 
coincidência diante de sua opção social de denúncia na literatura em 
terras extensas que não se estendem como direito a todos. O lugar que 
o autor deu em suas obras para o povo que constrói a riqueza e não 
usufrui da mesma foi um lugar de direito, sem romantismo e sem des-
dém. Viveu um mundo múltiplo, foi escrivão de delegacia e cartório 
do crime, secretário de gabinete da prefeitura, membro da Academia 
Goiana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e da 
União Nacional de Escritores de Brasília, fundou a União Brasileira 
de Escritores de Goiás, foi assessor cultural representando Goiás no 
Rio de Janeiro, diretor do Instituto Nacional do Livro em Brasília, 
integrante do Conselho Federal de Cultura, prefeito em exercício de 
Goiânia em duas ocasiões, dirigente da Fundação Cultural Pedro Lu-
dovico etc. Em função de um câncer de intestino Bernardo Élis fale-
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ceu no mês de novembro, 82 anos após ter nascido, foi sepultado no 
mausoléu dos imortais, no cemitério São João Batista, da Academia 
Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. Após sua morte, a imprensa 
goiana ressaltou, sem grandes alardes, a perda de um ilustre goiano, 
mencionando suas obras, prêmios e comentários de outros escritores. 
O tímido homem de letras que semeou emoções em seus escritos, 
deixou seu talento reconhecido, se não em sua terra, na conquista de 
vários prêmios literários; também foi, e é, tema de estudos e trabalhos 
acadêmicos. Escritor indissociável de sua prática cotidiana, optou por 
assinar Bernardo Élis, excluindo os outros sobrenomes para evitar 
qualquer prestígio do nome de sua família que exercia influências em 
Goiás e outros estados do Brasil. Por meio de seus escritos, apresentou 
personagens do sertão goiano, ressaltando pessoas simples, gente que 
parece ficção, mas habita um mundo real, que ele viu, conheceu e com 
que ele conviveu. 
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Brasil de Morais Preto (1962-2015). Nasceu no dia 20 de 
agosto de 1962 em Itapuranga-GO, cidade onde sempre viveu, e fale-
ceu no dia 1° de novembro de 2015. Apaixonado pela família, casou-
-se, em 25 de outubro de 1986, com a esposa com quem conviveu os 
últimos 29 anos de sua vida e teve dois filhos. Foi pai, marido, exem-
plo de honestidade, além de um nobre e humano profissional em sua 
carreira como professor de Matemática. De origem simples, viveu na 
zona rural com a família e ia à cidade a pé todos os dias para estudar. 
Iniciou os estudos aos sete anos de idade e passou por diversas escolas 
públicas – Escola Estadual Santana, Escola Estadual José Pereira de Fa-
ria e Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis – até a conclusão 
do Curso Técnico em Contabilidade em 1983. Aluno responsável e 
dedicado, sempre gostou de estudar. Graduou-se em licenciatura em 
Letras (Português/Inglês) pela FECLITA – Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras de Itapuranga, atual Universidade Estadual de Goiás 
– Câmpus Itapuranga, em 1992, e em bacharelado em Direito pela 
Universidade Federal de Goiás, no Câmpus Avançado da Cidade de 
Goiás no ano de 2001. Sua primeira graduação, devido às condições 
econômicas, teve de ser conciliada com o seu trabalho em uma selaria, 
já que ainda não atuava como professor. Apesar de ter se tornado ba-
charel em Direito, Brasil decidiu seguir apenas o magistério, carreira 
pela qual aumentava cada dia mais o seu fascínio. Sua primeira atuação 
como professor foi no extinto Colégio Dr. Olavo Bilac Marinho, uma 
instituição privada conhecida popularmente como Cinderela. Tam-
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bém lecionou por um breve período numa Escola Rural do Distrito 
de Lages, antes de passar em um concurso público para a vaga docente 
na SEDUCE/GO – Secretária de Estado de Educação, Cultura e Es-
porte. Após aprovação, foi lotado na mesma instituição em que havia 
terminado o seu segundo grau, Colégio Estadual Deputado José Alves 
de Assis. Na condição de docente efetivo, começou a lecionar a disci-
plina de História no ensino fundamental e, depois, passou a ministrar 
e a se dedicar às aulas de Física e de Matemática no ensino médio. 
Ali também ocupou cargos administrativos de vice-diretor por quatro 
mandatos, de coordenador pedagógico e de coordenador de turno 
durante algumas gestões. Excelente profissional, com o tempo, Brasil 
tornou-se exímio professor da área de Exatas, especialmente no ensi-
no de Matemática de nível médio da Educação Básica de Itapuranga, 
a disciplina que o consagrou, e para a qual não estava oficialmente 
habilitado. Essa disciplina, tornou-se, junto à profissão docente, a única 
de suas grandes paixões e foi o seu empenho ao longo da vida profis-
sional. Fez duas pós-graduações lato sensu: em Formação Socioeconô-
mica do Brasil (1994) e em Ciências da Natureza: Biologia, Física e 
Química (2006). Aproximadamente no ano de 1998, tornou-se sócio 
e professor do Colégio Monteiro Lobato, uma instituição privada de 
referência no município que, à época, havia sido implantada apenas 
com turmas de ensino médio, e hoje é referência em Educação Bási-
ca integral. Visionário, era muito envolvido com projetos e iniciativas 
educacionais, especialmente aquelas voltados à aprendizagem e à área 
de Exatas. Tinha, no fundo, o intuito de desmistificar o desafio discen-
te de aprender números e raciocínios lógicos. Organizou, por diversas 
edições, a Olimpíada de Matemática, entre outros projetos institu-
cionais, tanto na rede pública quanto privada. O admirável Brasil era 
um professor com atividade social e política para além dos muros da 
escola e teve grande importância social e educacional na “Capital do 
Maracujá”. Na década de 1990, chegou a participar da fundação do 
Partido Verde (PV) na cidade de Itapuranga. Em sua história de fé, 
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integrou ações sociais na Igreja Católica, a que pertencia e frequen-
tava. “Sempre foi um educador atencioso, responsável, sério, íntegro. 
Sempre lutou para ensinar aos seus alunos o respeito aos mais velhos e 
o respeito ao próximo”, relata uma ex-aluna, colega e atual professora 
de Matemática que o cita como exemplo de dedicação na área e na 
profissão. Nos últimos anos de sua vida, conciliou a profissão docente 
na rede pública com a rede particular e vivenciou profundamente a 
prática nesses dois contextos na cidade de Itapuranga. 
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Colemar Natal e Silva (1907-1996). Colemar Natal e Silva 
nasceu em São Tomé do Tocantins (atual Niquelândia), no estado de 
Goiás, em 24 de agosto de 1907, e faleceu em Goiânia, atual capital do 
estado de Goiás, em 23 de fevereiro de 1996, aos 88 anos de idade. 
Cursou Direito no Rio de Janeiro, onde se graduou em Ciências Ju-
rídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. 
No período de faculdade, integrou a comissão diretora de frente de-
mocrática estudantil, que lutava pela Aliança Liberal, e compôs a dire-
toria do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira (CACO); também 
contribuiu para a revista A época e fez parte do grupo que ajudou a 
fundar a Casa do Estudante, inaugurada em 1937. Em Goiás, a atuação 
de Colemar foi bastante ampla. Pesquisador da história de Goiás, ele 
escreveu artigos e livros sobre este estado. Além de atuar como advo-
gado, sobressaiu-se, em 1930, como professor de História de Goiás na 
escola Normal Oficial de Goiaz e no Lyceu de Goiaz, onde ministrou 
aulas de Sociologia, Português e História Universal. “Foi Promotor 
Público em 1931, secretário de Interior e Justiça e procurador Geral 
da Justiça (hoje, do Estado)” (OLIVAL, 2007, p. 79). Também na déca-
da de 1930, Colemar apoiou a transferência da capital goiana da Ci-
dade de Goiás para Goiânia; ele fazia parte da comissão responsável 
por efetivar essa mudança. Foi um dos fundadores do Instituto dos 
Advogados de Goiás, em 1932. No ano seguinte, compôs o quadro de 
intelectuais que fundou o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, 
do qual foi presidente por dois períodos alternados. Em 1939, fundou 
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a Academia Goiana de Letras. Por ter lutado pelo projeto de constru-
ção de uma universidade federal em Goiás, é considerado o fundador 
da Universidade Federal de Goiás (UFG), formalizada em dezembro 
de 1960, tornando-se o primeiro reitor dessa instituição. Na condição 
de reitor, inaugurou a Imprensa Universitária, com a criação do jornal 
O 4° Poder. É notória a expansão da UFG durante a gestão de Cole-
mar: foram criados a Rádio Universitária, a escola de Agronomia e 
Veterinária, a Faculdade de Filosofia e o Centro de Estudos Brasilei-
ros. Jornalista efetivo, com carteira profissional de número 1.615, foi 
um dos membros fundadores da Associação Goiana de Imprensa e 
teve papel significativo como redator da revista A Informação Goiana, 
sob a direção do historiador Henrique Silva, e como colaborador de 
O Jornal do Brasil e de O Jornal do Comércio na seção de História. Es-
creveu, também, em O Jornal, sob direção de Assis Chateaubriand. Em 
1928, ainda quando residia no Rio de Janeiro, Colemar publicou, aos 
21 anos de idade, o livro Rui Barbosa em seu tempo e em seu meio. A re-
vista A Informação Goyana circulou de 1917 a 1935. Voltada para o 
debate sobre a região central do Brasil, essa publicação contava com a 
colaboração de muitos escritores goianos. A seguir, destacamos alguns 
dos artigos elaborados por Colemar e publicados nessa revista. Na 
edição de junho de 1927, por meio de seu texto “O Centro Goyano 
e sua organização”, Colemar enfatiza as riquezas goianas e a necessi-
dade de explorá-las. Em suas palavras, “Temos por trincheiras as defe-
sas naturaes de Goyaz, por lemma, esforço e fé, por indício de vistoria, 
a cooperação, senão em trabalho, na adesão de todos os goyanos, aqui 
e em nosso caro Estado residentes. O pessimismo doentio das menta-
lidades fracas, não nos persegue, felizmente. […] Tudo caminha para 
uma realidade feliz. Que aos olhos do Brasil civilizado, Goyaz se per-
sonalise na agremiação genuinamente goyana – ardoroso advogado do 
futuro de seu Estado – o Centro Goyano – eis os meus votos, e o dos 
meus companheiros” (SILVA, 1927, p. 1). No artigo “O Centro Goya-
no e o estado de Goyaz”, publicado pela revista em agosto de 1927, o 
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autor realça as riquezas goianas, quando narra: “Os seus rios, alguns 
navegáveis, deslisam as suas aguas no segredo da força inconsciente, 
por entre florestas e campinas onde se criaria toda espécie de gado, 
sem o mínimo trabalho; onde germina a semente, sem esforço ou 
adubo; onde o caçador não tem necessidade de longas jornadas para 
encontrar a mais variada caça; onde é abundantíssima e fácil a pesca; 
onde as madeiras de construção, fortes em sua virilidade, cerram fila, 
contra o machado sertanejo; onde, enfim, o clima ameno, é geralmen-
te, salubre. E, pergunta-se, quem habita essas lindas paragens, a não ser 
os animaes e féras, onças e lobos, antas, etc. etc. Que se nota ahi! […] 
O rio Araguaya, maravilha brasileira, é para o Brasil um segredo, senão 
mesmo um mysterio!” (SILVA, 1927, p. 58). Na edição de março de 
1928, com o texto “Impressões de Goyaz”, o autor registra mais uma 
vez seu olhar quase futurista sobre Goiás, enfatizando a necessidade de 
se estabelecer sistema de transporte adequado para que o estado se 
torne mais dinâmico, chamando a atenção para alguns rumores em 
torno do assunto à época: “Cogita-se ao que aqui consta, em rodas 
officiaes, da construção de um linha de automóveis, ligando esta Ca-
pital a varias localidades do norte, inclusive a S. José do Tocantins, 
devendo iniciar-se o trabalho de construção assim se inaugure a futu-
rosa via Goyaz-Palmeiras, o que será muito breve. Si se realizar esse 
plano de tão elevado alcance econômico para o Estado, o Presidente 
terá dado um grande passo para o ressurgimento da zona goyana, tal-
vez, a mais rica – não só em mineração, como em outros ramos de 
indústria, a pastorial, por exemplo, consideravelmente desenvolvida no 
município” (SILVA, 1928, p. 2). Em junho de 1928 (SILVA, 1928, p. 
82), Colemar discorre sobre “A cultura do trigo em Goyaz”, suas pos-
sibilidades e problemas de produção. Em julho de 1928, ele publica 
artigo em comemoração ao aniversário da revista, reverenciando a 
importância de suas publicações para a divulgação das questões goia-
nas e salienta que A Informação Goyana é “Symbolo de resistência, 
symbolo de bem compreendido esforço, symbolo de admirável tena-
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cidade” (SILVA, 1928, p. 1). Já em artigo publicado em agosto de 1928, 
divulgou suas ponderações sobre a “Função Historica do Imperio 
Brasileiro”, mapeando a história do Brasil e evidenciando a concepção 
nacionalista de história que se consolidou no ambiente acadêmico 
desde a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil no sé-
culo XIX. Encerrou sua análise com este trecho de texto: “Glória, 
pois, ao Império Brasileiro que destacando-se embora do ambiente 
democrático-republicano das nações do continente sul-americano, 
soube formar lenta, mas, pacificamente o seu espirito de liberalismo, 
consagrando-o sem guerras e desordens, em tempo oportuno, en-
quanto que a anarchia do federalismo e da centralização scindia os 
seus incautos vizinhos” (SILVA, 1928, p. 5). Em outubro de 1928, com 
o artigo “O Centro Goyano em atividade”, fica ainda mais evidente 
sua marca ufanista, quando apresenta que “A despeito das innumeras 
dificuldades e dos empecilhos de toda ordem que lhe vem tolhendo, 
até certo ponto, a acção, podemos afirmar, com a mais legitima ufania 
e cheios de vivas esperanças, que a associação fundada com o intuito 
de rasgar as espessas cortinas de ignorância que, infelizmente, ocultam 
no Paiz, as maravilhas de um dos mais ricos e futurosos Estados, tem 
conseguido alguma cousa, deixando vêr que bem mais conseguirá, 
uma vez obtidas condições mais favoráveis, ao fiel cumprimento de 
seu programa”. Aqui, Colemar ressalta a importância da propaganda, 
citando os Estados Unidos, apontado por ele como o mais rico país da 
América (SILVA, 1928, p. 23). Outra produção de destaque na vida de 
Colemar foi a obra História de Goiás. Na terceira edição, publicada em 
2002, é possível encontrar os prefácios das duas anteriores. A primeira 
edição desse trabalho é de 1932 e conta com o prefácio escrito pelo 
mineiro Conde Affonso Celso, um dos fundadores da Academia Bra-
sileira de Letras. Affonso Celso foi professor de Colemar no curso de 
Direito e ele aponta seu ex-aluno como um grande investigador da 
história de Goiás, dando continuidade a reflexões de vários intelec-
tuais regionais, tais como Cunha Mattos, Silva e Souza e Alencastre. A 
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segunda edição da obra do autor foi prefaciada em 1979 e anunciada 
por Pedro Calmon, então presidente do Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro. Já a terceira edição foi prefaciada em 2002 por Nasr 
Fayad Chaul, à época professor do curso de História da Universidade 
Federal de Goiás. Podemos dizer que o método de Colemar Natal e 
Silva consistia em mostrar o regional ao contexto mais amplo, enfati-
zando a história do Centro do Brasil, as características locais, apontan-
do possibilidades de produção e fornecendo elementos para o estímu-
lo da economia local, bem como para o refinamento no campo da 
cultura e da educação em Goiás. Como intelectual, foi fundamental, 
não somente como professor e escritor, mas como sujeito arrojado, 
empenhando-se para a criação da Academia Goiana de Letras, do Ins-
tituto Histórico e Geográfico de Goiás, da UFG, entre outras atua-
ções. É, portanto, um ícone da produção da história de Goiás e um 
nome significativo na constituição da cultura goiana, pois em seus 
artigos ressaltava não somente os aspectos positivos de Goiás, mas tam-
bém suas limitações, argumentando, por exemplo, sobre a falta de fer-
rovias na região central. Aliado a isso, denunciou o problema das ges-
tões nacionais que, segundo ele, “acomodadas na inércia estéril”, 
pouco dirigiam seus olhares para o Estado Central – conforme pode-
mos constatar em artigo publicado na A Informação Goyana (SILVA, 
1928, p. 58). Enfim, com entusiasmo e avidez pelo reconhecimento do 
centro do Brasil, ele registrou, poética e ardorosamente, a região no 
cenário nacional e internacional. 
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Dalísia Elisabeth Martins Doles (1937- 2000). Dalísia Elisa-
beth Martins Doles nasceu em Cuiabá-MT, em 31 de maio de 1937. 
Era filha única; sua mãe era filha de fazendeiros com propriedades em 
Mato Grosso, vizinhas à Bolívia, e seu pai, funcionário do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi membro da Academia 
mato-grossense de Letras. Frequentou o curso primário em Cuiabá, 
em colégio interno, de onde se transferiu para São Paulo para conti-
nuar, também em colégio interno, os estudos no curso ginasial – cor-
respondente, hoje, às quatro séries finais do ensino fundamental – e, 
posteriormente, o curso clássico, uma das opções de ensino médio, à 
época. Prestou vestibular na Faculdade de Filosofia da Universidade de 
São Paulo (USP), tendo sido aprovada para o Curso de História, diur-
no, que frequentava por ocasião do falecimento de seu pai, em setem-
bro de 1956. A morte do pai trouxe dificuldades financeiras para a fa-
mília, o que levou Dalísia a se transferir para o Curso de História no 
período noturno, ainda na USP, na Rua Maria Antônia. Isso lhe per-
mitiu trabalhar durante o dia como funcionária administrativa do Hos-
pital do Câncer de São Paulo, onde conheceu Jarbas Doles, goiano de 
Anápolis, com quem se casou em 1959, passando, posteriormente, a 
residir em Goiânia. Como não havia concluído o Curso de História na 
USP, transferiu-se para a Universidade Católica de Goiás (hoje, PUC-
-GO), onde se graduou em 1961. Após a conclusão da graduação, a 
professora Dalísia lecionou história no curso noturno do Colégio Li-
ceu de Goiás e na Universidade Católica de Goiás. Posteriormente, em 
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1967, ingressou como professora no Instituto de Ciências Humanas e 
Letras (ICHL) da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde, já em 
1968, passa a ocupar, por concurso, o cargo de Professora Titular da 
Cadeira de História Econômica e do Brasil. No final da década de 
1960, ingressou no Curso de Doutorado em História Econômica na 
USP, que concluiu em 1972. Teve inicialmente como orientador o 
Prof. Sérgio Buarque de Holanda, que, por questões políticas relacio-
nadas ao golpe de 1964, foi obrigado, como inúmeros outros professo-
res, a se afastar, em 1965, de suas atividades docentes naquela institui-
ção. A partir do afastamento do Professor Sérgio, Dalísia teve seu 
trabalho orientado pela professora Nícia Vilela Luz, vindo a concluí-lo 
em 1972. Sua tese de doutorado teve como título As Comunicações Flu-
viais pelo Tocantins e Araguaia no Século XIX, publicada em livro em 1973. 
Além de professora nos cursos de graduação, foi chefe do Departamen-
to de História por dois mandatos e uma das fundadoras do Programa 
de Pós-graduação em História das Sociedades Agrárias, no qual, além 
de coordenadora, foi orientadora de diversas dissertações.  Ao longo de 
sua vida acadêmica participou de todas as edições do Simpósio Nacio-
nal dos Professores Universitários de História, com apresentação de 
trabalhos. Foi uma historiadora consciente de sua função social. A va-
lorização das fontes primárias foi uma das características marcantes de 
sua produção, o que a levou à realização de pesquisas como o Levanta-
mento da Documentação do Arquivo Histórico de Goiás e um levantamento 
sobre o Contexto Histórico, Econômico e Social de Goiás desde o 
período colonial. Na maioria de suas pesquisas fez sempre questão de 
contar com a participação de alunos, seja da graduação, seja da pós-gra-
duação. Teve atuação marcante também fora da UFG. Nas décadas de 
1960 e 1970, por indicação do Prof. Sérgio Buarque de Holanda, tra-
balhou na Enciclopédia Barsa. Nesse período, conheceu o médico Pedro 
Ludovico Teixeira, ex-governador de Goiás e responsável pela transfe-
rência da capital do estado para Goiânia, com quem passou a manter 
uma relação de amizade. Em consequência dessa relação, conheceu seu 
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filho, Mauro Borges Teixeira, que, à época do Golpe de 1964, era go-
vernador de Goiás, cargo do qual foi deposto pelo governo militar 
instalado com o golpe, tendo seus direitos políticos cassados em 1966. 
Em seu governo, foi montada uma administração ágil e operante, que 
estabeleceu os concursos públicos para ingresso nas carreiras do fun-
cionalismo, através dos quais os funcionários eram contratados pelos 
seus méritos e não por favoritismo político. Talvez tenha sido esta uma 
das influências sobre sua posterior atuação como Secretária de Educa-
ção do município de Goiânia, como se verá a seguir. Em 1982, já num 
período de intensa mobilização contra a ditadura, houve vitórias de 
partidos da oposição ao regime militar em alguns estados brasileiros. 
Em Goiás, foi vitorioso o Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro (PMDB), quando assumiu o governo do estado Iris Resende Ma-
chado. Nessa gestão, numa época em que prefeitos de capitais não eram 
eleitos, foi nomeado prefeito de Goiânia, o professor Nion Albernaz, 
que indicou para Secretária de Educação do Município a professora 
Dalísia Doles. Esta, que demonstrava simpatia pelo Partido Democráti-
co Trabalhista (PDT), ao qual até veio, posteriormente, a se filiar, acei-
tou a indicação. No final dos anos de 1970 e início da década seguinte, 
multiplicou-se o número de greves no sentido de recuperação das per-
das salariais sofridas durante o período ditatorial, bem como o número 
de manifestações levadas a cabo por associações diversas, sindicatos, 
clubes de mães, comunidades de base etc. Dentre as categorias que se 
organizaram, pode-se destacar a de educadores, que, em todos os níveis 
administrativos, buscaram diferentes formas de luta, seja criando asso-
ciações lutando por melhores condições de trabalho, seja criando 
fóruns de discussão em que se mesclavam os temas da democratização 
da sociedade e da educação, concebidos como elementos inseparáveis. 
Em 1980, realiza-se a primeira de uma série de Conferências Brasileiras 
de Educação, que atravessaram toda a década, e que, já desde seu início, 
começam a sistematizar o debate promovido por educadores em todo 
o país. Tais debates, resultantes de experiências, de pesquisas e de refle-
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xões por parte de educadores, vão conformando grandes linhas de 
pensamento que influenciam tanto os cursos de formação de professo-
res – no caso de Goiás, UFG e UCG – atual PUC-GO – bem como 
as propostas pedagógicas para a educação básica e a legislação que vai 
sendo elaborada no período pós-ditadura. Sob direção da Profª. Dalísia 
como secretária municipal de educação, sensível às reivindicações do 
movimento docente goiano, estruturou-se uma proposta pedagógica 
para a SME, implementada a partir de 1983. Quando a Profª. Dalísia 
assumiu a SME de Goiânia, a quase totalidade de seus quadros estava 
vinculada a indicações de vereadores e deputados, pois, até a época, só 
haviam ocorrido dois concursos para professores municipais, ambos na 
gestão 1966-1969 (CLÍMACO, 1991) e, até meados da década de 1980, 
os diretores das escolas municipais de Goiânia tinham livre indicação 
dos poderes públicos, o que contribuiu para a perpetuação de relações 
clientelistas. Em entrevista realizada em fins da década de 1980, a Profª. 
Dalísia aponta outra dimensão perniciosa deste tipo de relação: “... 
além deste clientelismo representado pela classe política propriamente 
dita, pela ingerência dos vereadores e dos deputados, fazendo com que 
o poder público absorvesse seus apadrinhados, você encontrava, tam-
bém dentro das escolas, relações de clientelismo das direções em rela-
ção aos seus subordinados. Então, em muitas escolas havia os bem-ama-
dos e os mal amados... As diretoras atuavam com poderes absolutos e 
faziam toda sorte de jogadas prejudicando uns, favorecendo outros” 
(Id., p. 94). A introdução de eleições para diretores das escolas munici-
pais foi um dos aspectos importantes de sua atuação como secretária 
contribuindo no processo de democratização da gestão. Os cargos de 
diretores eram cobiçados porque, por meio deles, estabelecia-se o con-
trole da escola. Os diretores eram nomeados, em sua maioria, sem o 
conhecimento da SME e sem que se observasse a titulação, a experiên-
cia e o vínculo empregatício. Na gestão da Profª. Dalísia, o processo de 
escolha de diretores se deu em três etapas: a) Indicação de lista tríplice 
elaborada pela comunidade escolar formada pelo conjunto de profes-
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sores, funcionários e alunos; b) Avaliação dos currículos dos candidatos, 
encaminhados pela lista tríplice; c) Prova escrita para avaliar a compe-
tência técnica do candidato ao cargo. Nesse enfrentamento ao cliente-
lismo, que interferia na escolha de professores, funcionários e dirigen-
tes escolares, a Secretária Municipal de Educação teve o apoio da UFG, 
da PUC e do Centro de Professores de Goiás (CPG), hoje, Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO). Houve reu-
niões na câmara de vereadores com as galerias lotadas de alunos e pro-
fessores dessas duas universidades e da rede municipal, em apoio às 
medidas democratizantes e contrárias às pressões clientelistas dos verea-
dores. Apesar de toda essa pressão, que exigiu muita coragem e luta, 
cinco diretores ainda foram nomeados sem terem sido aprovados pelo 
processo seletivo estabelecido. Com todas essas dificuldades e limita-
ções, o processo seletivo de diretores escolares, liderado pela secretária 
Dalísia, ensejou o início da luta dos educadores pela efetivação de elei-
ções diretas para escolha de dirigentes escolares na rede municipal de 
Goiânia e do estabelecimento de concurso como a via regular de en-
trada de professores e de funcionários. Para tanto, foi criado um Con-
selho do Magistério Público Municipal, integrado por representantes 
de professores, da SME, da Câmara Municipal e do Gabinete do Pre-
feito. Este conselho elaborou o primeiro Estatuto do Magistério Públi-
co Municipal de Goiânia, atendendo a reivindicações dos professores e 
garantindo um plano de carreira e melhores condições de trabalho. 
Foram traços pessoais marcantes da Profª. Dalísia o respeito e a consi-
deração irrestrita no tratamento com as pessoas. Fossem elas quais fos-
sem, recebiam sempre a mesma atenção e carinho. Isto a impelia a 
defender com firmeza suas convicções políticas, colocando-se corajo-
samente contra as arbitrariedades cometidas no período da ditatura 
militar instalada no país no período de 1964-1985. Deu guarida em sua 
própria residência, na companhia de seu esposo, Dr. Jarbas Doles, a 
perseguidos pela ditadura, abrindo mão de sua comodidade na defesa 
daqueles cuja segurança, em virtude de suas convicções e atuação po-
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líticas, percebia ameaçada. Mesmo aposentada, continuou a participar 
de pesquisas, uma das quais foi A Santa Casa e os hospitais pioneiros de 
Goiânia, da qual resultou o livro Saúde e Doenças de Goiás: a medicina 
possível, publicado pela Editora da UFG um ano antes de sua morte, 
ocorrida em maio de 2000. Em merecida homenagem, foi inaugurada 
em 2004, no bairro Goiânia II, uma escola que leva seu nome: Escola 
Municipal Professora Dalísia Doles.
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Domingos da Mota Teixeira (1757-1829). As Aulas Régias 
são compreendidas como a primeira forma de organização de uma 
instrução vinculada e controlada diretamente pelo Estado Imperial 
Português. Trata-se, portanto, de um decurso histórico vivenciado em 
Portugal oitocentista, no qual há um balbucio de inserção de Portu-
gal na esteira de desenvolvimento tipicamente burguês e liberal pre-
senciado nos outros Estados europeus, especialmente na Inglaterra. 
A nova configuração da instrução é um elemento dentre as várias 
ações da Coroa Portuguesa delimitadas dentro daquilo que se figura 
na historiografia como Reformas Pombalinas. Tais Reformas são arti-
culadas e colocadas em execução no reinado de D. Jose I, que assume 
o trono em 1750 logo após a morte de D. João Sebastião V, tendo a 
frente como Ministro da Fazenda, o Conde de Oeiras, Sebastião José 
de Carvalho e Melo, que passará, logo em seguida a receber o título 
de Marquês de Pombal. Ao novo Ministro, coube a árdua tarefa de 
empreender uma série de reformas em Portugal, motivada pela im-
perativa necessidade histórica de conduzir este império ao patamar 
das nações de desenvolvimento burguês clássico. Neste processo, as 
experiências e as vivencias de Pombal enquanto diplomata em Viena 
e Londres, muito contribuiram para conformar em sua visão política e 
econômica, a localização dos entraves em que Portugal estava inserido, 
não permitindo ao Império seguir a trilha de desenvolvimento dos 
demais países europeus. Contudo, aquilo que deveria ser, do ponto de 
vista do planejamento, pequenas reformas em algumas áreas da socie-
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dade portuguesa, notadamente a econômica, se configurou como um 
reforma mais ampla

[...] em todas as áreas da sociedade portuguesa: políticas, 
administrativas, econômicas, culturais e educacionais. 
Essas reformas exigiam um forte controle estatal e efi-
ciente funcionamento da máquina administrativa e fo-
ram empreendidas, principalmente, contra a nobreza e 
a Companhia de Jesus, que representavam uma ameaça 
ao poder absoluto do rei. (MACIEL & NETO, 2006)

Ainda segundo Maciel e Neto (2006), tais reformas são amplia-
das uma vez que as condições objetivas da sociedade portuguesa em 
muito se diferenciavam das condições objetivas da sociedade inglesa. 
Nestas diferenciações, há algumas peculiaridades da sociedade portu-
guesa que irão influir e conferir um contorno diferenciado às refor-
mas empreendidas por Pombal, pois

Portugal era um estado absolutista atrasado economi-
camente, com uma classe burguesa fraca. Tinha depen-
dências econômicas com a Inglaterra desde o começo 
do século XVIII. Assim, não conseguia evoluir suas 
manufaturas, pois não tinha condições de competir 
com as manufaturas inglesas. Em Portugal a igreja sem-
pre teve grande poder de influência, o que dificultava a 
entrada desses ideais antropocêntricos do Iluminismo. 
Esse poder da igreja se expressava, sobretudo por meio 
do monopólio educacional que a Companhia de Jesus 
tinha em todo reino, em todos os níveis educacionais. 
[...]. Mesmo com todos esses impulsos negativos na 
coroa portuguesa, os ideais do iluminismo, acabaram 
entrando em Portugal. “Aos poucos foi tomando for-
ma um iluminismo português que foi denominado de 
ilustração portuguesa”. (Grifo nosso. NETO & TA-
GLIAVINI, 2011)

Ora, um dos fenômenos fundamentais para se compreender e 
apreender uma importante parte da totalidade das reformas pombalinas 
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é a denominada “ilustração portuguesa”, movimento que defronta a 
então consolidada Segunda Escolástica, doutrina que se revigora, man-
tendo seus traços centrais do período medieval, porém se adequando 
ao novo período inaugurado no pós-século XVI. Esta neoescolásti-
ca portuguesa possibilitou um controle do saber por parte da Igreja 
Católica, sobretudo pela ordem dos jesuítas, mas que foi fundamental 
para a sustentação ideológica e política do Estado e da própria Igreja. 
Ademais, do século XVI ao século XVIII, é essencial pensar a estreita 
relação de interdependência entre a Igreja e o Estado nas terras lusas. 
Vinculo este que será quebrado no século XVIII com as Reformas 
Pombalinas e com a elevação do discurso de modernidade advindo 
dos ilustrados portugueses (MARTINS, 2006). Assim, neste transcurso 
histórico, o período pombalino irá se configurar como uma forte cen-
tralização do poder régio, aperfeiçoamento da burocracia estatal, uma 
dinamicidade na produção econômica, uma reformulação nas bases 
ideológicas da sociedade portuguesa e, sobretudo, uma laicização do 
Estado frente à Igreja Católica. Destacamos que esta laicidade do Es-
tado Imperial Português não significa o rompimento que a sociedade 
civil lusitana efetivou com o catolicismo. Ao contrário, mesmo com a 
expulsão dos jesuítas em 1759, e as reformas dos estudos menores e su-
periores, as atividades de várias ordens religiosas continuaram ocorren-
do em Portugal e no Além Mar, influindo socialmente nas terras lusas. 
Não se trata de um rompimento com a instituição Igreja Católica, mas 
sim com uma ordem religiosa que mantinha, por séculos, o controle 
de um lugar fundamental da política e da cultura portuguesa. É nestes 
marcos que se operam as Reformas da Instrução Pública efetuadas por 
Marques de Pombal, mas que expressam as formulações dos Ilustrados 
Portugueses como Ribeiro Sanches, Verney, dentre outros. Expulsos os 
jesuítas em 1759, ocasionando a extinção dos seus colégios, o Estado 
efetivou uma reforma que conseguisse suprir a lacuna ocasionada pela 
expulsão dos inacianos. No Brasil de colonização portuguesa, as Re-
formas Pombalinas foram inscritas na historiografia como a ação mais 
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desastrosa na História da Educação do Brasil, uma vez que se retirou 
um sistema articulado de ensino e se implementaram uma série de 
Aulas Régias, dispersas e descentralizadas. Esta leitura azevediana da 
História da Educação no Brasil em muito contribuiu para uma série de 
análises que denotam o século XVIII até o início do século XX como 
o período em que há uma “Idade das Trevas” na História da Educação 
Brasileira. Ora, tal leitura não só se encontra equivocada, como impri-
me uma série de exigências do presente ao passado. Não só houve ins-
trução pública, como boa parte dos mestres eram advindos dos quadros 
da Igreja Católica. Por mais contraditório que se apresente, os próprios 
agentes da Igreja influem e são influenciados pelas leituras iluministas, 
tendo um lugar significativo de atuação no interior desta nova forma 
de instrução, vinculada ao Estado centralizado, mais racionalizada, anti-
-escolastica e que se pretendia popularizar. Um fato é que, nas próprias 
colônias, a Coroa conseguiu efetivar Aulas Régias, como se observa na 
capitania de Goyaz. 

O Padre Domingos da Mota Teixeira foi professor régio “substi-
tuto” de Filosofia Racional e Moral em Vila Boa. A condição de pro-
fessor “substituto” ocorria pela demanda apresentada pela vacância da 
cadeira, circunstância esta não observada na cadeira de filosofia de Vila 
Boa, pois a cadeira não possuía um professor titular. Saindo de Lisboa, 
chega ao Rio de Janeiro em 1793, abrindo sua aula em novembro do 
mesmo ano. Ao mesmo tempo em que exercia a atividade de profes-
sor régio, exercia a atividade de Secretário do Governo de Tristão da 
Cunha Menezes e de Vigário da Igreja de Santana. No governo de 
João Manuel Menezes, foi alvo de um processo de devassa em 1801, 
sendo o padre incriminado e banido da capitania e obrigado a devolver 
tudo o que recebera como professor e secretário do governo aos cofres 
reais. Segundo D. João Manuel, em correspondência com o Conselho 
Ultramarino, o Padre Domingo negligenciou suas atividades de Secre-
tário de Governo. Em 1802, D. João, príncipe regente, ordenou a D. 
João Manuel de Menezes que devolvesse a quantia ao padre. O padre 
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não voltou mais a Goyaz. Depois de 16 anos, recebeu parte do que os 
cofres reais deviam a ele. Ademais, há arquivos na Biblioteca Nacional 
e na Biblioteca Luso-Brasileira que nos remetem a possíveis notícias do 
padre logo após a sua saída forçada de Goyaz. No jornal da Universi-
dade de Coimbra, em seu volume 14, publicado em 1819 tratando do 
processo da Revolução pernambucana de 1817, consta o padre como 
participante deste movimento. Já em arquivos do Instituto do Ceará, há 
uma menção ao padre apontando que, em 1826, D. Pedro I sanciona a 
escolha dos senadores por Ceará, tendo o padre na listagem de senado-
res com uma expressiva quantidade de votos. Segundo os arquivos, o 
padre foi pároco da Capela de Nossa Senhora da Conceição do Monte, 
em Icó, Ceará. Observa-se uma trajetória de um padre-mestre-ilustra-
do, que a priori, seria inconcebível ou ilogicamente pensável no século 
XVIII lusitano, ou seja, um membro do clero católico, que não só se 
inseria nesta nova formatação das Aulas Régias, bem como exercia e 
mantinha uma atuação política dentro do aparelho de Estado na colô-
nia, movimentando-se em conformidade com as ações tardias do ilu-
minismo no Brasil. Sem dúvida, o Padre Domingos da Mota Teixeira, 
em sua trajetória até onde as fontes conseguem nos apontar, é a síntese 
clara do século XVIII: a contradição encarnada.
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Edna de Roure Aguiar (1922-1960). A professora Edna de 
Roure Aguiar foi uma das pioneiras do ensino básico em Goiânia. 
Nasceu em 19 de abril de 1922 na cidade de Assis, no estado de São 
Paulo, filha dos paulistas Hermógenes Caire de Roure e Líbia Arantes 
de Roure. Em 1940, com a transferência da capital estadual da Cidade 
de Goiás para Goiânia (1937), a família de Edna mudou-se para Goiâ-
nia, e radicou-se em Campinas. Em 1943, Edna de Roure concluiu o 
Curso Normal na Escola Normal Oficial do Estado de Goiás, hoje 
Instituto de Educação e, logo em seguida, deu início a sua carreira 
como professora. Edna de Roure era uma mulher religiosa, moderna, 
vaidosa, gostava de viajar com a família, amava a praia e tinha o espí-
rito independente. Em 1944, com apenas 22 anos de idade, fundou a 
Escola Patriarca destinada ao curso de ensino primário elementar, re-
gistrada na Secretaria de Educação do Estado de Goiás sob o n. 4.931. 
Além de proprietária, ela foi administradora, professora, coordenadora 
e diretora dessa escola por mais de vinte anos. O nome “Patriarca” é 
devido a uma homenagem realizada pela educadora a José Bonifácio 
de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência. Casou-se em 1947 
com o advogado Anatálio Turíbio de Aguiar e tornou-se Edna de 
Roure Aguiar. Em 1950 adquiriu uma bicicleta Rambler que se tor-
nou seu veículo de locomoção pelas ruas da “Campininha”. Essa aqui-
sição permitiu à educadora conciliar o trabalho na escola, a amamen-
tação, o cuidado dos filhos e as atividades domésticas. Em 1954, Edna 
e seu marido foram a “Buenos Aires e Montevideo tomando parte em 
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numa caravana universitária, de universitários e professores de quase 
todos os estados do Brasil, em viagem marítima a bordo do transatlân-
tico francês Charles Tellier” (MIRANDA, 1973). A morte prematura 
da educadora, aos 38 anos, em 14 de dezembro de 1960, produziu em 
Campinas uma verdadeira comoção entre alunos e familiares. Deixou 
cinco filhos ainda pequenos: Raquel, Gilberto, Elna, Hamilton e Elai-
ne. Seguindo a trajetória da mãe, todas as suas filhas são professoras e 
foram também alfabetizadoras. Atualmente Raquel é professora no 
Departamento de Fonoaudiologia da Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo e Pró-Reitora Adjunta da Exten-
são; Elna é professora na COOPLEM Idiomas, uma cooperativa de 
ensino de línguas, em Brasília, e da qual foi uma das fundadoras. Elai-
ne, a mais nova, atua como professora alfabetizadora em Goiânia na 
Escola Municipal Professora Edna de Roure, que leva o nome de sua 
mãe. Entre alguns dos professores da Escola Patriarca estão os seguin-
tes: Professoras Lenita, Cyntra, Lizete Cyntra, Leila Cyntra, Maria da 
Conceição (Dona Marica), Dirce, Marly de Souza e Silva, Josefina 
Turíbio de Aguiar, Jane Lopes e o Professor Marcílio Teixeira. Com a 
morte de Edna, a Escola Patriarca fica sob a responsabilidade de seu 
esposo, Anatálio Turíbio de Aguiar, e, posteriormente, de sua irmã, 
Henny de Roure. Após dez anos de funcionamento sem a presença de 
sua fundadora, a Escola Patriarca encerrou suas atividades em 1970. 
Segundo Miranda (1973), nesta escola foram alfabetizadas cerca de 10 
mil crianças, sem falar naquelas que frequentaram a escola em questão, 
já alfabetizadas, e que tiveram a sequência de seus estudos com provei-
to. A eficiência na missão de ensinar e sua postura ética face às famílias 
que a procuravam fizeram de Edna de Roure uma referência no cam-
po da educação em Campinas. Devido à seriedade, o amor e o empe-
nho que dedicou a sua profissão, no início dos anos 70, por uma ini-
ciativa do vereador José Rodrigues Naves Júnior, em reconhecimento 
ao trabalho prestado na área da educação pela citada educadora, ela foi 
homenageada dando nome à Escola Municipal Edna de Roure. Esta é 
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uma das escolas atualmente consideradas referência na luta por uma 
educação de qualidade em Goiânia. Quando Edna de Roure iniciou 
sua jornada como educadora, possivelmente, não imaginou que esta 
iria render-lhe uma vida de dedicação ao ensino de crianças e jovens 
na cidade, bem como seu reconhecimento pela população. Contudo, 
apesar do lugar de referência e de importância que a Escola Patriarca 
guarda na memória dos campineiros, cabe destacar que esta era uma 
instituição escolar modesta e, em sua estrutura física, contava com 
apenas duas salas de aula. A escola funcionou inicialmente na Av. Rio 
Grande do Sul, no bairro de Campinas. Com sua transferência para a 
Av. São Paulo, também situada no bairro de Campinas, a escola foi 
alocada em um espaço que, até então, pertencia à frutaria de seu pai, 
Hermoneges Caire de Roure. Quanto a sua organização didático-pe-
dagógica, as séries eram agrupadas da seguinte forma: uma sala era 
destinada à pré-alfabetização e segundo ano, e a segunda sala destina-
va-se ao terceiro e quarto anos, sendo que este incluía o preparatório 
para o exame de admissão. Com cerca de quarenta discentes em cada 
sala, a escola sempre trabalhou com excesso de alunos, a procura era 
muito maior do que as poucas vagas oferecidas. Para a ex-professora 
Marly Sousa e Silva era impressionante a insistência dos pais por vagas 
na escola, tanto para a alfabetização quanto para o ensino preparatório 
do exame de admissão que, tal como mencionado, ocorria no quarto 
ano. Ainda para a ex-professora, inúmeras foram as ocasiões em que, 
devido à inexistência de vagas, uma vez que as salas se encontravam no 
seu limite, os pais chegavam à escola com mesa e cadeira e assim di-
ziam: “Isso aqui é para meu filho”, e a Profa Edna respondia: “Mas eu 
não tenho onde colocar!” E o pai respondia: “Onde der para a senho-
ra pôr a senhora põe, mas eu quero que ele estude aqui”. Para a ex-
-professora Josefina Turíbio de Aguiar, “Sendo apenas uma normalista, 
a preparação da Edna veio com o tempo. A experiência com os alunos 
foi dando a ela uma capacidade incontestável de ensinar. Sempre dis-
posta a aceitar crianças expulsas de outras escolas por problemas disci-
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plinares, ela nunca se eximiu do papel de educadora”. Cabe destacar 
que a professora Edna de Roure Aguiar focou a sua ação principal-
mente como alfabetizadora de crianças em seu processo inicial de 
aprendizado da leitura e da escrita. O método utilizado na escola era 
o da soletração, e a cartilha utilizada era a “Cartilha do povo”. Como 
não adotava livro didático, os conteúdos disciplinares eram ministra-
dos a partir de pontos, sempre seguidos de um questionário avaliativo. 
Ainda que a educadora Edna de Roure possa ser concebida à luz da 
pedagogia moderna como uma educadora com perfil tradicional, uma 
vez que fazia uso da palmatória, a imposição da disciplina era conside-
rada elemento fundamental para o sucesso educacional e a memoriza-
ção dos conteúdos e resolução de exercícios como forma de apropria-
ção dos conhecimentos, ela apresentava como marca de sua atuação a 
procura por estratégias diferenciadas para o atendimento das crianças 
com dificuldades no processo educativo. Como não possuía suporte 
financeiro para a compra de materiais sofisticados, eram utilizados, no 
processo de ensino-aprendizagem, os mais variados objetos. Nesse 
sentido, tampinhas de garrafa, palitos de picolé e tantos outros mate-
riais serviam aos professores como suporte no processo educativo (por 
exemplo, o ábaco construído com tampinhas de garrafa). Tais estraté-
gias permitem supor os efeitos do ideário escolanovista na formação 
de professores primários no ensino normal em Goiás, na década de 
1930 (NEPOMUCENO, 1994). Como as salas apresentavam grande 
número de alunos, Edna exercia junto aos professores a função de 
suporte pedagógico, de modo que todo o processo educativo encon-
trava-se sob sua contínua supervisão. Ela também oferecia aos profes-
sores um educador auxiliar que tinha como função dar-lhes sustenta-
ção no cotidiano escolar. Assim, além da supervisão diária das tarefas, 
garantia aos alunos a correção diária de seus cadernos. Segundo o 
ex-aluno Adalberto de Roure, a Profa. Edna tinha a prática de realizar  
com os alunos picnics e excursões ao Jardim Zoológico de Goiânia, ao 
ribeirão Fazendinha, situado no município de Trindade, ao ribeirão 
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Anicuns e outros. Era frequente a realização de campanhas de roupas, 
agasalhos e brinquedos para posterior doação em orfanatos e outras 
instituições. No que se refere ao processo pedagógico, outra preocu-
pação da educadora era em relação à preparação dos estudantes egres-
sos do antigo curso primário. À época, nas décadas de 1950 e 1960, era 
necessário realizar o exame de admissão para ingressar no ensino gi-
nasial que, em função do número reduzido de vagas nas instituições 
públicas, apresentava uma concorrência bastante acirrada. Somente 
obtinham aprovação os estudantes bem preparados. Por isso, além das 
atividades regulares desenvolvidas no quarto ano do ensino primário, 
Edna ministrava aulas extras com o intuito de reforçar o conteúdo 
exigido nos exames de seleção. Este trabalho dedicado oportunizou a 
muitos estudantes ingressar nas melhores escolas públicas da cidade. 
Ciente de sua responsabilidade como educadora, Edna de Roure não 
só acompanhava seus alunos nos exames de admissão, mas intercedia 
pelo desempenho deles, caso achasse necessário. Inúmeros foram os 
alunos da Escola Patriarca que se destacaram em vários ramos profis-
sionais, inclusive na política: Iris Rezende Machado (famoso político 
goiano); Daniel Antônio de Oliveira (ex prefeito e vereador de Goiâ-
nia); Bráulio Afonso de Moraes (vereador e Presidente da Câmara 
Municipal no período de 1981 a 1982), dentre outros. Avaliada por 
alguns como exigente, autoritária e impulsiva e, por outros, como 
cuidadosa, amorosa e dedicada, Edna de Roure permanece na história 
e na memória dos campineiros como uma educadora comprometida 
com a missão de ensinar. Para sua filha Raquel, sua mãe, “a educadora 
Edna de Roure considerava a educação como direito humano e indis-
sociável do ser humano possibilitando o desenvolvimento físico, emo-
cional e cognitivo e preparando seus alunos para a sua plena realização 
como cidadãos de direitos”. Ainda segundo Raquel: “Acredito que a 
respeitabilidade de minha mãe se deva a sua seriedade e dedicação na 
realização do seu trabalho cotidiano com as crianças, buscando supe-
rar os desafios que a função lhe apresentava”.  
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Eduardo Duarte da Silva (Dom Eduardo - 1852-1923). 
Nascido em Florianópolis, aos vinte e sete de janeiro de 1852 e fale-
cido no Rio de Janeiro, em dezesseis de outubro de 1923, era filho do 
cônsul brasileiro na Espanha, Carlos Duarte da Silva e de dona Maria 
Leolpoldina Marques Guimarães. Foi aluno de padres lazaristas e je-
suítas em Florianópolis e, já desde cedo, despertou para a carreira ecle-
siástica. Em 1868, então com dezesseis anos, parte para Roma, a fim 
de realizar seus estudos em Filosofia e Teologia, pela Universidade 
Gregoriana. Foi testemunha da realização do Concílio Vaticano I 
(1869-1870), quando proclamado o dogma da infalibilidade papal por 
Pio IX. Em 1874, ordena-se presbítero e na capital italiana permanece 
até o fim de seu doutorado em 1875. Foi o décimo primeiro bispo de 
Goiás, e o primeiro de Uberaba. Deixou, em manuscrito, sua autobio-
grafia, que se encontra no Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos 
do Brasil Central – IPEHBC, publicada pela editora da antiga Univer-
sidade Católica de Goiás, hoje PUC-Goiás, em 2007, sob o título 
Passagens. Autobiografia de Dom Eduardo Duarte da Silva, Bispo de Goyaz, 
que faz parte da coleção Memórias Religiosas. D. Eduardo pode ser con-
siderado o mais polêmico bispo ultramontano que Goiás conheceu. 
Tinha como procedência a cidade do Rio de Janeiro quando chegou 
à Cidade de Goiás, em 29 de setembro de 1891. Sua biografia é reple-
ta de episódios de férreo empenho pela Reforma Católica. Exemplo 
disso são os recorrentes atritos com os fiéis goianos e os dissabores 
provocados por sua postura enérgica, somados à resistência dos popu-
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lares em modificar suas práticas religiosas. O resultado desse atrito 
com os fiéis locais foi a decisão de Dom Eduardo de se transferir para 
Uberaba, uma vez que essa cidade e a região do Triângulo Mineiro, 
também faziam parte da Diocese de Goiás. que então fazia parte da 
diocese de Goiás. Lá se instalou e, quando se criou a nova diocese, que 
abrangia o Triângulo Mineiro, foi o seu primeiro bispo em um bispa-
do  que durou de 1896 a 1907. D. Eduardo fazia parte do movimento 
intitulado ultramontanismo, o qual se opunha ao racionalismo ilumi-
nista, enfatizava a fidelidade ao catolicismo de Roma e aclamava o 
papa como a autoridade espiritual máxima, que estenderia sua in-
fluência, também política, sobre as nações católicas. As principais dire-
trizes ultramontanas diziam respeito a visitas pastorais, à criação de 
colégios católicos, à supremacia da autoridade eclesiástica sobre o ca-
tolicismo popular leigo, devoção ao papa, adesão à reforma clerical 
realizada por ordens religiosas, manutenção de seminários e propaga-
ção das ideias ultramontanas no país. O ultramontanismo visava o 
controle rigoroso sobre o comportamento do clero, instituindo retiros 
espirituais diocesanos anuais. Havia ainda a preocupação com o domí-
nio administrativo, financeiro e moral das festas do catolicismo popu-
lar (repletas de diversões consideradas não religiosas ou mundanas pe-
los bispos ultramontanos), que deveriam ser modificadas, 
enfatizando-se os aspectos sacramentais da religião. Em seu combate 
às manifestações do catolicismo popular, tem destaque a suspensão da 
celebração de missas realizadas por vigários, dissolução de comissões, 
nomeação de padres para administrar santuários e instituição de con-
gregações religiosas para tanto, o que culminou em ameaças de morte 
ao bispo, que não foram levadas a termo. Uma de suas primeiras pro-
vidências do bispo ao chegar a Goiás foi a reorganização do Seminá-
rio Santa Cruz, instituição responsável pela formação do clero goiano. 
D. Eduardo multiplicou o número de alunos e promoveu sua perma-
nência com incentivos financeiros e materiais, como gratuidade da 
matrícula, doação de roupas, calçados e livros. A Diocese e o Seminá-
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rio Santa Cruz passaram a ser mantidos com a contribuição de fiéis 
que atendiam às demandas do bispo, pois, desde a separação entre 
Estado e Igreja, em 1889, devido à Proclamação da República e à 
oficialização da separação, pela Constituição de 1891, o clero não 
contava mais com o subsídio do Estado brasileiro, antes organizador 
do catolicismo no país, desde o estabelecimento do Padroado no Bra-
sil, em 1532. Angariar fundos junto aos fiéis, porém, não era tarefa 
fácil, pois se acreditava que as rendas advindas das festas, missas e sacra-
mentos eram monopolizadas pelos representantes da Igreja, o que não 
correspondia à realidade. Devido ao seu empenho em moralizar à 
maneira ortodoxa o catolicismo em Goiás, D. Eduardo foi, paulatina-
mente, construindo uma relação de hostilidade junto à população. A 
inflexibilidade do bispo e a intransigência de líderes e grupos leigos 
locais, na disputa pelo controle de rendas de santuários e administra-
ção de festas religiosas, ditaram o tom do convívio entre ambas as 
partes, uma vez que um dos principais objetivos do bispo era o de 
cristianizar as romarias, dando a elas liderança do catolicismo oficial 
por meio de ordens religiosas. Em Goiás, seguiu celebrando sacra-
mentos por onde passava, casando, batizando, crismando e confessan-
do a população devota, até mesmo nas mais longínquas paragens. O 
clero local era orientado a pregar a doutrina, catequizar as crianças, 
construir cemitérios paroquiais, cuidar do patrimônio eclesiástico, 
combater o concubinato, atentar para o uso da batina, administrar ba-
tismos, matrimônios, óbitos, confissões, comunhão, novenas e missas 
na Semana Santa, tanto nas cidades ou durante as visitas a sítios, fazen-
das, arraiais. Em relação à formação do clero, sua mudança foi qualita-
tiva e quantitativa. A qualidade da formação melhorou, mas seu núme-
ro caiu, justamente por ser uma formação mais exigente e restritiva do 
comportamento dos alunos. O processo de instrução e ordenação dos 
sacerdotes, e também em razão da procura quase que exclusiva de 
pessoas de baixo poder aquisitivo, onerava ainda mais os cofres da 
Igreja, além da precariedade econômica local. Tudo isso gerou um 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

161

clima de insatisfação que ficou insuportável para D. Eduardo, que pre-
tendia suprir a Diocese de numeroso clero reformado e mais atuante 
quanto às práticas religiosas católicas. Soma-se a isso o fato de que a 
autonomia da Igreja em relação ao estado, na chamada estadualização 
do poder eclesiástico, conferiu às capitais e suas dioceses maior desta-
que, aumentando o status político dos membros da Igreja, o que gera-
va conflitos entre os bispos, representantes dos interesses de Roma, e 
os interesses políticos do seu respectivo estado. Desavenças entre o 
clero e lideranças políticas locais agravaram a disputa por patrimônios 
eclesiásticos, como terras, imóveis e rendas provenientes de festas reli-
giosas. Esse enfrentamento e o processo de estadualização em Goiás 
são apenas alguns dos dados que enriquecem o pano de fundo deste 
quadro do passado religioso goiano. Uma das principais causas da saí-
da de D. Eduardo de Goiás para Minas Gerais foi a sua derrota políti-
ca ante a força liberal local da família Bulhões, além da formação tri-
dentina e ultramontana do bispo, sua origem social privilegiada e sua 
formação em Roma. Ao chegar a Goiás, D. Eduardo se deparou com 
um quadro político-cultural de descontentamento com sua decisão de 
ação reformadora por meio de visitas e cartas pastorais. O desagrado 
administrativo-patrimonial foi tanto da elite política local, quanto das 
irmandades. A diocese dependia de clérigos estrangeiros, entre domi-
nicanos, redentoristas, agostinianos e do verbo divino, já que o pano 
de fundo, junto à comunidade clerical goiana, era de precariedade 
material, financeira e falta de vocação para a vida sacerdotal. Apesar 
dos esforços despendidos, seus intentos não foram bem-sucedidos, 
pois o fim do padroado, a promulgação do casamento civil (1890), a 
secularização dos cemitérios e a laicização do ensino são fatores que 
agravavam a atmosfera refratária em relação à figura do bispo. Em 
1894, D. Eduardo viaja a Roma a fim de angariar fundos para a dio-
cese, encaminhar alguns seminaristas para estudar na Europa e trazer 
para Goiás padres redentoristas alemães para administrarem o Santuá-
rio de Trindade. Porém, na ocasião de seu retorno, o ambiente não era 
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dos mais acolhedores, em razão de o governo agora estar sob o poder 
anticlerical dos Bulhões. A festa do Divino Espírito Santo, por exem-
plo, ocorria sem as determinações deixadas por ele. Além disso, o pré-
dio do Seminário Santa Cruz, que também abrigava a residência epis-
copal, havia sido tomado pelo governo do estado, desrespeitando o 
decreto federal de 1890, que determinava ser da Igreja todos os imó-
veis que estivesse ocupando naquela data. Com isso, Dom Eduardo 
ficou desalojado e, como a situação se mostrava insustentável, decidiu 
se dirigir a Uberaba, em 1896. Entre os motivos apontados pelo clero 
para a saída de D. Eduardo, em carta datada de treze de abril daquele 
ano, destacam-se a oposição de muitos pais à vocação eclesiástica de 
seus filhos; o número reduzido de sacerdotes em uma tão vasta Dio-
cese; a escassez e carestia de gêneros alimentícios para alimentar os 
alunos; o pífio rendimento das doações instituídas pelo bispo, assim 
como as insuficientes doações do povo para que se realizassem as ce-
rimônias religiosas. Além disso, havia a pouca participação popular nas 
solenidades religiosas, com exceção da Semana Santa, ficando o bispo 
desprestigiado e com pouquíssimas pessoas nas ruas, a quase ausência 
de sacerdotes nas paróquias, que permaneciam vagas, a falta de resi-
dência episcopal e o insatisfatório apoio popular às propostas do bispo. 
D. Eduardo justifica os motivos de sua retirada, que seriam os da preo-
cupação com a conservação da fé católica e com o desenvolvimento 
do clero, que em Goiás, por estar quase extinto, forçava sua transferên-
cia. O corpo docente do extinto Seminário Santa Cruz, que o acom-
panhara, porém, retorna a Goiás, ficando o Seminário sob os cuidados 
dos dominicanos. Mesmo após ter conseguido expandir o Seminário 
Santa Cruz, apesar da mortandade da população que atingia os alunos, 
da falta de alimentos, do forte calor, e mesmo tendo regularizado al-
gumas irmandades, criado um educandário para meninas em Bela 
Vista, sob a administração das irmãs dominicanas e colaborado para a 
criação de uma escola primária e agrícola em Campininha, o hoje 
Colégio Santa Clara, D. Eduardo teve de se retirar de Goiás. O apego 
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às tradições religiosas populares e a falta de apoio político da elite 
goiana repeliram D. Eduardo, o maior representante ultramontano em 
Goiás. O dado mais delicado que envolve esses desdobramentos é o 
do parcial sucesso do clero em se apropriar das rédeas do catolicismo, 
tentando organizar, à maneira de Roma, as atividades religiosas. É en-
tão que o catolicismo leigo, popular, doméstico, familiar, sincrético e 
miscigenado, surgido desde o início da colonização até o século XIX, 
é forçado a se integrar nas diretrizes de Roma. É compreensível, por-
tanto, que alguns de seus adeptos se rebelassem, pois não admitiam 
nenhum tipo de intervenção da Igreja na organização dos eventos 
religiosos de tradição popular. O que se pode concluir é que, institu-
cionalmente, saiu vitorioso o catolicismo oficial, mas, quanto às mani-
festações religiosas, persistiram as de natureza popular. D. Eduardo se 
deparou com a resistência da sociedade apegada às tradições das festas 
e romarias, em âmbito não acostumado a mudanças.O fato de os fiéis 
não aceitarem a suspensão de procissões e da folia do Espírito Santo, 
assim como os sacerdotes estrangeiros, demonstram o clima hostil à 
pessoa e decisões de Dom Eduardo. O que era agravado pela tentativa 
de reforma moral do catolicismo, tentando estadualizar e europeizar a 
Igreja, a fim de controlar e administrar relíquias, com as quais o povo 
estava acostumado a lidar de forma diferente da que o bispo queria 
estabelecer. A necessidade de conservar o sentimento de pertença que 
só as manifestações tradicionais dos ancestrais traziam, demonstradas 
pela devoção e práticas do catolicismo popular, também explica o 
perpetuar do catolicismo leigo goiano, mesmo após a ação de bispos 
como D. Eduardo. 
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Egídio Turchi (1919-2011). Nasceu em San Benedetto in 
Alpe, na Itália, no dia 15 de dezembro de 1919, e faleceu em Goiânia 
em 8 de setembro de 2011. Nesse lugarejo entre os montes, a 60 Km 
de Florença, surgido à sombra de um convento fundado por monges 
beneditinos, ainda no século X, viveu até os dez anos quando, então, 
foi estudar interno no Instituto de Dom Bosco, em Turim. Após cinco 
anos de muito estudo e disciplina, com um grupo de missionários 
salesianos foi enviado para o Brasil, mais precisamente para Mato 
Grosso. Partiu de Genova, Itália, no dia 1 de setembro de 1935, e che-
gou em 12 de setembro de 1935 no porto do Rio de Janeiro, na Baía 
de Guanabara, seguindo para Santos, e de lá para São Paulo, de onde o 
grupo partiu com destino a Cuiabá, em 29de setembro de 1935. De-
pois de uma difícil viagem de trem e de barco, finalmente, chegou a 
Cuiabá, transcorridos 50 dias que havia deixado a Itália. As impressões 
dessa longa viagem, Egídio, jovem de quinze anos, narra em um diário 
(inédito) que escreveu e enviou para os pais na Itália. Ao longo da vida, 
em depoimentos, o Prof. Egídio vai se lembrar dessa viagem que o 
marcou para sempre. Depois de 4 anos de preparação no Seminário 
Salesiano de Cuiabá, onde concluiu o Curso de Filosofia, e uns meses 
de prática nos colégios salesianos de Campo Grande e de Silvânia, no 
renomado Colégio Anchieta, foi enviado para Araguaiana, às margens 
do Rio Araguaia, para lecionar no Colégio Salesiano Nossa Senhora 
da Piedade. Começava ali, em 1939, a sua vida de professor. Depois de 
4 anos em Araguaiana, onde teve também a oportunidade do contato 
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com os índios Bororo e Karajá, foi enviado para continuar os estudos 
no Seminário Maior, no Alto da Lapa, em São Paulo, em 1942. Na 
viagem de ida, passou por Goiânia, onde permaneceu por umas duas 
semanas, tempo suficiente, como ele conta, para se apaixonar pela ci-
dade. Depois de uns meses em São Paulo no Seminário Maior, ao 
desistir de continuar os estudos para a ordenação, poderia ter conti-
nuado em São Paulo, mas escolheu livremente Goiás e a jovem capital, 
Goiânia, para construir sua vida e sua história de professor. Nos pri-
meiros tempos em Goiânia, em 1944, deu muitas aulas particulares. 
Descobriu logo que o latim, a literatura, a filosofia que havia aprendi-
do no seminário não ajudariam naquele começo, pois os alunos só 
queriam aulas particulares de matemática. No entanto, como o semi-
nário o havia ensinado a pensar e a estudar, foi autodidata no estudo 
da matemática, tornando-se um reconhecido professor de matemática, 
para muitos de seus alunos, o melhor professor, aquele que os levou a 
compreender e a apreciar a matemática. Além da prática de cinco anos 
de magistério, quando chegou a Goiânia trazia o precioso Registro de 
Professor Secundário fornecido pelo Ministério da Educação e Saúde, 
conseguido ao término do Curso de Filosofia no Seminário Salesiano 
de Cuiabá. Lecionou em quase todos os colégios de Goiânia naquela 
época: Ateneu Dom Bosco, Colégio Santo Agostinho, Santa Clara, São 
José, São Vicente, Instituto Assunção, Professor Ferreira. Em 1948, foi 
nomeado para o Liceu de Goiânia – naqueles tempos, um importante 
patamar na carreira de um professor. Muitos desses professores do Li-
ceu formaram depois os quadros das universidades que nasciam em 
Goiás. Em janeiro de 1950, casou-se com Celenita Amaral Turchi, sua 
companheira de vida e de profissão, ela também professora com reco-
nhecida contribuição para a educação em Goiás, com quem teve qua-
tro filhas. Casado e professor, cursou a Faculdade de Direito da Rua 
20, único curso superior à época em Goiânia. Quando a Arquidiocese 
criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, embrião da Univer-
sidade Católica, matriculou-se em Letras Neolatinas e foi aluno da 
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primeira turma que se formou em 1951, tornando-se logo professor 
do Curso. Como professor da Faculdade de Filosofia, em 24 de outu-
bro de 1959, participou da reunião que elaborou os estatutos da cria-
ção da Sociedade Goiana de Cultura, mantenedora da futura Univer-
sidade Católica. Foi uma reunião histórica que marcou o início da 
hoje importante Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde foi 
professor durante muitos anos. Em 1962, o Prof. Colemar Natal e 
Silva, primeiro reitor da Universidade Federal de Goiás, confiou-lhe a 
criação e a direção do primeiro Colégio Universitário do Brasil que 
funcionou por 4 anos. Em 1963, foi convidado a estruturar a Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal de Goiás, da 
qual foi o primeiro diretor, de 1963 a 1967. A Lei nº 3.843 C que 
criou a Universidade Federal de Goiás em 14 de dezembro de 1960, 
estabelecia como imperativo em seu Art. 2º, § 3º que o Poder Execu-
tivo deveria promover, dentro do prazo de 3 anos, a criação da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras da nova Universidade. No entanto, 
da criação da Universidade à criação da Faculdade de Filosofia em 08 
de novembro de 1962 inúmeras foram as lutas travadas, como relata o 
Prof. Egídio em depoimento que integra o primeiro volume de Letras 
em Revista, 1990, organizado pela Profa. Darcy França Denófrio, em 
homenagem aos seus cinquenta anos de magistério. Os cursos ofere-
cidos no primeiro vestibular foram Letras Vernáculas, Letras Moder-
nas, Pedagogia, Matemática e Física. A Faculdade de Filosofia que 
depois se multiplicou em novos institutos (ICHL, IMF) e na Faculda-
de de Educação teve, nos seus anos de existência, o papel preponde-
rante e a ousadia de propor o novo em relação a concepções e meto-
dologias do processo de ensino/aprendizagem, em tempos políticos 
conturbados e difíceis. Como professor do ensino superior, Egídio 
Turchi lecionou Língua e Literatura Latina, Língua e Literatura Italia-
na e Filologia Românica na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras 
da Universidade Católica e da Universidade Federal de Goiás. Lecio-
nou também Direito Romano na Faculdade de Direito da Universi-
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dade Católica. Com vasta experiência na educação básica e também 
no ensino superior, na década de 1970 ajudou a fundar o Colégio 5 
de Julho e, com outros fundadores, durante um período foi proprietá-
rio e diretor do colégio, voltado para a formação profissional e técni-
ca, sobretudo para os cursos de contabilidade, formando muitos pro-
fissionais nessa área. Sua atuação no campo da educação em Goiás foi 
sempre plena e intensa: como professor de várias disciplinas em dife-
rentes níveis, formou gerações; como gestor idealista e comprometido, 
participou da criação e da consolidação das duas importantes univer-
sidades de Goiás, a Católica e a Federal; como diretor atuou com en-
tusiasmo e competência para a criação e o funcionamento da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras da UFG. O Prof. Egídio teve, 
ainda, participação ativa nas discussões e nos rumos da educação bási-
ca e superior, tendo sido o primeiro presidente do Conselho Estadual 
de Educação de Goiás e tendo participado de conselhos e fóruns re-
levantes para o avanço educacional e cultural do estado. Por sua atua-
ção, recebeu muitas homenagens em livros publicados, medalhas, di-
plomas. Pela Resolução Consuni nº 01/1991, a UFG concedeu-lhe o 
título de Prof. Emérito. Recebeu, também, os títulos de Cidadão 
Goianiense, da Câmara Municipal, e de Cidadão Goiano, da Assem-
bleia Legislativa do Estado de Goiás. O professor Emílio Vieira, no li-
vro Itália mater, afirma que “Goiás deve muito ao professor Egídio. A 
sociedade goianiense muito deve a esse professor que ilustrou várias 
gerações que agora prestam serviços à comunidade em vários setores 
de atividades, na ciência, na tecnologia, na política, na educação, nas 
letras e nas artes” (2012, p. 134). Com uma sólida formação humanis-
ta, iniciou suas atividades de professor ainda muito jovem e fez do 
magistério e da causa da educação a sua vida e a razão maior de sua 
existência. Foi professor dos dezenove aos setenta e um anos, quando 
foi aposentado compulsoriamente pela UFG, mas continuou minis-
trando cursos e proferindo palestras mesmo já tendo completado no-
venta anos. Descobriu muito jovem, ainda no colégio em Araguaiana, 
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no início de sua carreira, que era possível conseguir a confiança e o 
interesse dos alunos para o estudo, aproximando-se deles, estabelecen-
do pontes de confiança e de diálogo. Descobriu na prática e na intui-
ção de sua alma de professor que a melhor metodologia era aquela de 
despertar o interesse do aluno, dialogando com ele e levando-o a des-
cobrir o prazer do conhecimento. Com noventa anos, ainda conseguia 
maravilhar jovens alunos da universidade ao falar sobre Dante Alighie-
ri ou sobre autores clássicos. O documentário Egídio Turchi: mestre 
socrático (2008), roteiro e direção de Lisa França, soube muito bem 
captar a história pessoal, as experiências profissionais, as concepções de 
educação, a visão de mundo do Prof. Egídio, como uma profunda li-
ção de amor, de alegria, de disposição para a vida, de prazer de viver, 
de sabedoria e inteligência, misturadas a uma boa dose de bom humor 
e verve crítica. Foi professor sempre, na profunda acepção do prazer 
de ensinar e aprender, na procura do conhecimento, na generosidade 
do diálogo e no amor pelas pessoas.
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Eleutherio de Souza Novaes (1873-1970). Eleutherio de 
Souza Novaes nasceu em Mariana, Minas Gerais, em 28 de outubro 
de 1873. Faleceu em Goiânia, em 1º de dezembro de 1970, aos 97 
anos de idade, dos quais, muitos dedicados à educação. Entre os anos 
de 1883 e 1887 estudou no Colégio Caraça, instituição de tradição 
humanística, que formou grande parte da elite mineira daquele perío-
do. Posteriormente, embora não tenha se tornado sacerdote, frequen-
tou o Seminário de Mariana. Cursou Ciências Econômicas e Comer-
ciais na Academia de Comércio de Juiz de Fora, e adquiriu o título de 
bacharel em 1899. Atendendo a um convite de Dom Prudêncio Go-
mes da Silva, pessoa que conheceu no Seminário de Mariana, Eleu-
therio chegou a Goiás em 1915. Fundou ali o Colégio Novaes, inau-
gurado em março daquele mesmo ano. As poucas fontes das quais 
dispomos são fragmentadas e dispersas, e não nos permitem com-
preender as motivações que levaram Novaes a deixar a carreira de 
economista e dedicar-se à docência. Em documento endereçado à 
presidência da República, na década de 1940, informa que transferiu 
sua residência para Goiás por motivos de saúde (FRANÇA, 1998, p. 
245). O professor e seu estabelecimento educacional ficaram por pou-
co tempo na capital do estado; transladaram-se, em 1916, para Curra-
linho, atual Itaberaí, onde permaneceram até 1917. Possivelmente, o 
motivo da mudança esteve relacionado à concorrência com outras 
instituições de ensino que já se encontravam instaladas na capital 
(FRANÇA, 1998, p. 262). Durante o período que esteve em Currali-
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nho, conseguiu, do Ministério da Guerra, autorização para ministrar 
instrução militar para os alunos de seu colégio. Fundou a Escola de 
Instrução Militar n. 237, que funcionava anexa ao seu estabelecimen-
to de ensino. Para que a instituição pudesse funcionar, recebeu do 
governo federal “armamento, munição e um sargento do Exército 
como preparador da tropa” (FRANÇA, 1998, p. 259). Sua estada em 
Curralinho também seria curta, deixou a cidade em 1918, quando se 
mudou para Jataí, localizada no sudoeste de Goiás. Levou consigo o 
estabelecimento de ensino que fundara na capital. Quando nesta cida-
de, a organização de ensino privada, dirigida pelo professor Eleutherio 
e pela normalista D. Maria Magdalena Novaes Correia, destinou-se à 
educação de crianças e jovens dos dois sexos, em prédios separados. O 
novo colégio oferecia os cursos primário, secundário, comercial e 
agrícola. Eram mantidos os regimes de internato, semi-internato e 
externato. Os estudantes matriculados no colégio tinham uma educa-
ção científica, literária, artística, moral, cívica, doméstica militar e reli-
giosa, (SILVA, 2015, p. 04-05). Dizia um jornal da época que o colégio 
preparava seus alunos pelos programas dos Grupos e das Escolas Nor-
mais. Foi em Jataí que o professor Novaes conheceu Ana Bueno, com 
quem se casou em 1918 e permaneceu até o fim de sua vida. No ano 
de 1922, o Colégio Novaes passou a funcionar em sede própria. Con-
tava com uma grande área interna e externa. Este espaço possibilitou 
ao professor Eleutherio o desenvolvimento e coordenação de ativida-
des diversas, como por exemplo, o teatro amador (FRANÇA, 1998, p. 
257). A diversificação das disciplinas e crescimento do colégio foram 
fatores que levaram o professor Novaes a convidar Nestório de Paula 
Ribeiro, educador, poeta e jornalista, a auxiliá-lo na administração de 
sua instituição. A parceria entre os dois educadores parece ter sido 
frutífera durante o primeiro semestre de 1922. No entanto, presumi-
velmente, durou somente aquele período, pois, logo depois, é possível 
ver, nas páginas do jornal O Picapau, anúncio sobre a abertura de uma 
nova instituição escolar na cidade: o Colégio Paula Ribeiro. Logo após 
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este episódio, Eleutherio Novaes e Ana Bueno mandam publicar, nas 
páginas do mesmo jornal, nota de despedida, informando sobre a sus-
pensão das aulas do Colégio Novaes. Segundo o relato publicado no 
periódico, o casal se ausentou para realizar viagem a São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, onde assistiriam às festas em comemoração ao 
centenário da independência. Prometiam voltar em outubro daquele 
ano. Ao retornarem à cidade, o professor Novaes deu continuidade às 
atividades do colégio. Entretanto, a instituição e seu diretor permane-
ceram em Jataí somente até 1925, quando se mudaram para a cidade 
vizinha, Rio Verde. Não é possível afirmarmos os motivos da mudan-
ça, mas, possivelmente, relacionavam-se com a abertura do Colégio 
Paula Ribeiro e com a passagem da Coluna Prestes pela região, em 
1925. Segundo França (1998), os revoltosos, como ficaram conheci-
dos, espalharam pânico e contribuíram para o esvaziamento de salas de 
aula, o que, segundo o autor, pode ter influenciado o deslocamento do 
professor. Em Rio Verde, fundou um Ginásio que levava o mesmo 
nome da cidade. No mesmo espaço, instituiu a Escola Prática de Agri-
cultura, além de dar continuidade às atividades da Escola de Instrução 
Militar, iniciada por ele, anos atrás. A criação da Escola Prática de 
Agricultura elucida o caráter inovador das práticas educativas propos-
tas pelo professor Novaes. Em uma região onde predominava a eco-
nomia agropastoril, era uma iniciativa deveras salutar ensinar técnicas 
de produção de frutas, verduras, da lida com o arado, do combate à 
formiga e outros. Era uma forma significativa de contribuir com a 
construção do conhecimento a partir da realidade do local. A educa-
ção oferecida pelo Ginásio Rio Verde era próxima àquela propiciada 
pelo Colégio Novaes, acrescida da oferta dos cursos agrícola e esco-
tismo. No ano de 1927, Eleutherio consegue aprovação para criação 
da primeira estação climatológica da cidade, que passa a funcionar 
anexa à escola. Apesar da importância da instituição, algumas dificul-
dades precisavam ser administradas pelo diretor, como a falta de pro-
fessores competentes para a escola agrícola. Essa ausência obrigava a 
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contratação de profissionais vindos de Minas Gerais, São Paulo e Rio 
de Janeiro, o que onerava as despesas do diretor, e obrigava-o a inúme-
ros sacrifícios. Em 1930 o professor Novaes e a família voltam a residir 
em Jataí. Ao regressar, instala a Escola Prática de Agricultura no Grupo 
Escolar Presidente Brasil. Em amplo terreno, herdado pela esposa, 
monta os aparelhos da Estação Meteorológica, que havia conseguido 
anteriormente, desenvolve atividades práticas de agricultura e man-
tém um grupo de escoteiros (FRANÇA, 1998, p. 244). O escotismo 
parece ter sido uma ocupação de importância para o educador, pois 
ele desenvolveu-a em Rio Verde e Jataí. Nesta última cidade há, atual-
mente, um grupo de escoteiros que leva o nome do professor. O re-
gresso a Jataí, entretanto, não parece ter melhorado a vida do docente 
que, em 1939, faz outra mudança e aceita o cargo de Escrivão Interino 
da Coletoria de Mineiros, no sudoeste de Goiás. Na década de 1940, 
reclama, por meio de correspondência enviada ao Presidente da Re-
pública, de sua situação financeira e pede ajuda, embasando-se no 
Decreto nº 3.200 de abril de 1941, que dispunha sobre a organização 
e proteção da família. Dizia Eleutherio, estar em idade avançada e ter 
a obrigação de manter sua família, composta por seis mulheres: sua 
sogra, uma irmã dela, uma cunhada desquitada e suas duas filhas e sua 
mulher. Ao que parece, não obteve a ajuda esperada do governo. No 
final da década de 1940, lecionava no Grupo Escolar João Pessoa. No 
início da década de 1950, mudou-se para Belo Horizonte, com o in-
tuito de viver próximo a alguns parentes. Desde então, Eleutherio 
Novaes parece afastar-se do ofício de professor. Embora estivesse com 
a idade avançada, na capital mineira, abriu escritório para prestação de 
serviços diversos: transações comerciais, balanços, traduções, arquiva-
mento, registro de livros, perícia, avaliações judiciais e outros. Em 
1960, Eleutherio Novaes e Ana Bueno se mudam para Goiânia. Ali, ao 
lado da esposa e de uma filha de criação, o professor e economista 
viveu até o fim de sua vida. Ao contrário de alguns colegas, que regis-
traram poesias e artigos em jornais, o professor Novaes parece não ter 
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deixado produções escritas. A observância às atividades que desenvol-
veu nos faz crer que a educação proposta pelo professor tinha um 
sentido prático. A Escola de Instrução Militar, que o acompanhou até 
a década de 1930, a Escola Prática Agrícola e os grupos de escoteiros 
que manteve reforçam essa ideia. Sem dúvida, ao lado de tantos outros 
mestres e mestras, muitos escondidos em registros documentais não 
explorados por pesquisadores, perdidos em descartes ou pela ação do 
tempo, Eleutherio Novaes e suas instituições de ensino são capítulos 
importantes da história da educação da região. Estes sujeitos contri-
buíram grandemente para a formação de meninas e meninas no inte-
rior de Goiás. 
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Eli Brasiliense Ribeiro (1915-1998). Nasceu em Porto Na-
cional, no norte goiano, aos 18 de abril de 1915, e faleceu em Goiânia 
no dia 5 de dezembro de 1998. Junto com a Constituição de 1988 foi 
criado o Estado do Tocantins, que, a partir de então, compreende o 
município de Porto Nacional. Mas, com todo respeito ao seu local de 
nascimento e de escolarização, adquirimos o hábito e vamos mantê-lo, 
de tratar Eli como escritor goiano (FERREIRA, 2012, p. 101). Afinal, 
dos seus 83 anos de idade, mais de 60 foram vividos no Centro-Sul de 
Goiás, principalmente em Goiânia. E chega a este Dicionário de Escrito-
res Goianos por suas variadas atividades no ensino formal, mas também 
pela compreensão de que a literatura forma. Sim! Literatura é arte e a 
arte tem a capacidade emuladora de levar os sujeitos a acreditarem na 
possibilidade de serem o que ainda não são. Pela literatura podemos 
descobrir que o modo como vivemos e que, por vezes nos aprisiona, 
pode não ser a única forma de existência. A refinada narrativa roma-
nesca de Eli tem essa sensibilização. O filho de Bernardino Ribeiro e 
de Jesuína Seraphina Braga teve a sorte de absorver sólida formação 
humanística com os frades dominicanos franceses instalados em sua 
cidade natal desde 1886, ao cursar humanidades na Escola Secundária 
Santo Tomás de Aquino. Ciências, Filosofia, História da Arte, Francês, 
Alemão, Literatura portuguesa e Literatura francesa estavam entre as 
prioridades da formação da juventude portuense naquela unidade de 
ensino. Mas uma casualidade pôs repentinamente outros horizontes à 
frente de Eli, quando estava com 17 anos. De acordo com Rogério 
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Arédio Ferreira (2012), em 1932 seu tio Felicíssimo do Espírito Santo 
Braga, que fazia transporte com tropas, empreendeu ousada viagem 
para Corumbá de Goiás, a quase mil quilômetros de distância, para 
buscar uma carga de café, motivado pela grande diferença do valor 
do produto nas duas localidades. Ao constituir a comitiva convidou o 
sobrinho que não titubeou em aderir àquela aventura. Em Corumbá, 
nos dias que antecederam o retorno da comitiva, Eli circulava pela 
cidade e logo se tornara conhecido como “o tropeiro que falava fran-
cês”. Era o fim do tropeiro. Com esta fama Eli Brasiliense foi convida-
do a ocupar o cargo de Secretário-Contador na Prefeitura Municipal 
da vizinha Pirenópolis, onde também passou a dar aulas de Português 
e de Francês na Escola Normal Padre Gonzaga. Em 1942 transferiu-se 
para Goiânia e na nova capital lecionou nos colégios Dom Marcos de 
Noronha, Cinco de Julho, Goianiense e Santo Antonio (FEREIRA, 
2012; ORTENCIO, 2015). Da escola para o jornal da escola, do jor-
nal para a literatura. A longa atuação como jornalista iniciou-se preco-
cemente, ainda nos tempos de colegial, escrevendo para o semanário 
A Folha dos Moços, editado pela escola dominicana em que estudou 
em Porto Nacional. Em Goiânia foi redator-chefe do jornal Folha de 
Goiaz, e também escrevia para O Social e para o Diário da Tarde. Segun-
do costumava dizer, o manuseio da palavra e o exercício da escrita nas 
redações dos jornais tiveram como desdobramento direto sua entrada 
no campo literário (FERREIRA, 2012). Deste novo capítulo na his-
tória de Eli Brasiliense, que passou a ser sua marca identitária maior, 
surgiram obras determinantes para a história da literatura na região. 
Várias delas receberam prêmios ou menções. Citam-se, principalmen-
te: Uma sombra no fundo do rio, Um grão de mostarda, Pium: nos garimpos 
de Goiás, A morte do homem eterno, O perereca, Bom Jesus do Pontal, O 
irmão da noite, Bilhete a minha filha na noite de Natal, Rio Turuna, Chão 
vermelho. Eli sempre punha em seus personagens uma crença visceral 
na formação escolar, principalmente na formação universitária, como 
caminho para a superação das precariedades da vida, tanto no campo 
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como na cidade (ROSA, 2012, p. 45). Um dos exemplos é o motorista 
de caminhão Silvestre, em Pium, dizendo: “Quando eu era minino 
gostava de mexer com tudo quanto era maquinismo. Pai sempre dizia 
que ainda ficava rico pra me mandar pro estudo, pra ser engenhei-
ro” (BRASILIENSE, 1987, p. 43). Às vezes os percalços da vida no 
sertão são tão intransponíveis que inclusive os sonhos da escolariza-
ção dos filhos ficam pelo meio do caminho. Na trama de Rio Turuna, 
Silvino, falando de sua filha Rosinha ao seu pretendente Marcelino, 
assim exclama: “Ela tava na escola, estudando já bem adiantada, mas a 
seca esbandalhou os planos da gente” (BRASILIENSE, 1964, p. 74). 
Mas, arrolar como educador um escritor do campo literário, significa 
tratá-lo sob uma perspectiva bem mais profunda que sua crença na 
escola. Isso pode ser explicado por Vargas Llosa. O mestre peruano da 
prosa sai dos romances e dos contos para dizer em A verdade das men-
tiras, um livro típico do campo da crítica, que a narrativa romanesca 
é fundamentalmente uma insurgência contra os impeditivos que nos 
são impostos pela vida, ante os quais estamos permanentemente insa-
tisfeitos. É daí que nasce a literatura. “Para aplacar – trapaceiramente 
– esse apetite surgiu a ficção. Ela é escrita e lida para que os seres hu-
manos tenham as vidas que não se resignam a não ter. No embrião de 
todo romance ferve um inconformismo, pulsa um desejo insatisfeito” 
(LLOSA, 2004, p. 16). Quem escreve trapaceia os determinismos da 
vida. Quem lê descobre que eles são vencíveis. Outras vidas podem 
ser vividas. Esse é o mais radical e perigoso dos aprendizados. Eli Bra-
siliense, que estudou arte e literatura na fecunda tradição francesa, 
impregnou muitos de seus personagens com esta convicção, como 
recorda Marcelino, ainda em Rio Turuna: “Mestre Zeco falava nas aulas 
que das tipografias nasciam gigantes, que dominavam o mundo com 
a palavra escrita” (BRASILIENSE, 1964, p. 156). Em muitas de suas 
tramas esses gigantes estão na pele de sujeitos sociais muito simples 
e quase anônimos, como os trabalhadores que deram vida à cidade 
de Goiânia que, de início, era apenas um desenho no rubro solo do 
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cerrado goiano. Em meio às mazelas de uma cidade emergente, como 
crianças vagando pelas ruas e a pistolagem amaciando as arestas da 
engrenagem política, o pedreiro Joviano afiançava a importância do 
trabalho honesto e da vida simples na construção de uma cidade. E 
em plena explosão da indústria do aborto e da cirurgia cesariana, Dr. 
Ferreira não arredava pé da convicção de que se fizera médico para 
cuidar da vida das pessoas e não para se enriquecer a qualquer custo. 
Quem lê o romance Chão vermelho (BRASILIENSE, 1993) aprende 
que uma cidade se constitui de um espectro amplo de posturas hu-
manas e de realidades contraditórias. Mas, fundamentalmente, uma 
cidade é formada de gente, não de anjos ou de demônios, como diz o 
próprio autor, resumindo e arrematando seu romance.

No princípio era apenas o chão vermelho, terra à-toa 
para procissões de saúvas e armações de cupins. Ago-
ra era reboliço de muito povo. Lugar de maquinações 
de traficantes, cidade grande. Mesmo assim [o pedreiro 
Joviano] não a abandonaria nunca. Tinha muito de seu 
braço, possuía grande parte da coragem da esposa que 
se fora. Amada infiel, mas sempre amada. Os homens 
deveriam ser como Ferreira, como Sancho, como o 
carroceiro Manoel e muitos outros que não eram tras-
tes. Amavam a vida e o seu trabalho, não deixavam 
vencer pelo desespero. Nem santos nem heróis, apenas 
homens (p. 167-168).

Foi assim que o autor aprendeu a ler a vida e assim também eri-
giu seus personagens e suas narrativas. Felizmente sua obra continua 
admirada e comentada, como o foi desde a primeira hora. Vale ressaltar 
que esse reconhecimento se deu, a começar, por seus pares, pois inte-
grou e presidiu as principais entidades culturais goianas como a Aca-
demia Goiana de Letras, O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, 
a União Brasileira de Escritores/Goiás. Integrou também a Academia 
Tocantinense de Letras e a Academia de Letras e Artes de Porto Na-
cional. Um reconhecimento que certamente terá dado muita alegria 
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a Eli foi a renomeação de uma biblioteca pública municipal em Porto 
Nacional, com seu nome, aos 12 de março de 1980, com aprovação 
da Câmara Municipal e sanção do Prefeito Municipal. Um detalhe 
importante desse reconhecimento de sua cidade natal: as justificativas 
para o ato da municipalidade ancoraram-se na caracterização de Eli 
Brasiliense como importante escritor goiano, mas o título destacou 
sua atividade educacional – Biblioteca Pública Municipal Prof. Eli 
Brasiliense. Um ano após sua morte a Prefeitura Municipal de Goiânia 
lhe fez idêntica e importante homenagem, tomando seu nome para 
uma unidade da rede municipal, a Escola Municipal Eli Brasiliense, no 
Residencial Goiânia Viva, Região Noroeste da capital.
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Ely Camargo (1930-2014). Foi farmacêutica, inspetora de 
Ensino e cantora privilegiada. Interpretava, naqueles idos da implan-
tação de Goiânia, modinhas e fox-trotes em inglês. Filha do maestro 
e compositor Joaquim Edison de Camargo, professor de música no 
Lyceu de Goiânia. Ela nasceu em 1930, em na Cidade de Goiás, e 
faleceu em 2014, em Goiânia. Nós nos conhecemos na década de 
1940, no Colégio Santa Clara, de Campinas, onde ela era inspetora 
de ensino e eu professor de matemática. Quem me apresentou ao 
Colégio, como professor de Matemática, foi a Dona Santinha, esposa 
do Cel. Licardino de Oliveira Ney, antigo prefeito de Campinas. Mas 
a minha permanência naquele educandário de freiras durou pouco, 
alegando a diretora que o colégio era na maioria de moças internas e 
eu era solteiro. Depois, nos anos 1950, havia na Gravadora Columbia 
a dupla Irmãs Cavalcante, que vendia muitos discos. Acontece que 
elas se casaram com dois irmãos evangélicos e deixaram de gravar. O 
diretor artístico, Hélio Campana, me pediu para que arranjasse uma 
dupla feminina para substituir as Irmãs Cavalcante. Convidei a can-
tora lírica Honorina Barra e a cantora de modinhas e fox-trotes, em 
inglês, Ely Camargo, formando As Goianinhas. Foram gravados dois 
discos 78 rpm, o primeiro em setembro de 1956 e o segundo em ja-
neiro de 1957, constando, em ambos, duas versões minhas: Camponesa 
querida (Reginella campagnola) e Falso Carinho (Mi cariñito); Coração 
amargurado (J. J. Barra, pai do Marcelo) e Goianinha (Joaquim Edson 
de Carmargo e Iamerô), todos lançados em São Paulo e esgotados 
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rapidamente. Honorina optou pelo canto lírico e foi para o Rio de 
Janeiro. A Ely ficou em São Paulo cantando nas rádios e gravando 
músicas folclóricas, com grande sucesso, mesmo à época da Rainha do 
Folclore Brasileiro e também Rainha da Música Caipira, Inezita Bar-
roso, e se dedicou integralmente ao Folclore. Gravou um Long play 
na Chantecler por intermédio do Bazar Paulistinha e do governo do 
estado da Goiás (Mauro Borges): Ely Camargo Interpreta Compositores 
Goianos: Joaquim Bonifácio, Joaquim Santana (Noites goianas); Elman 
Alencastro Veiga (Já fui carreiro); João Ribeiro-Iamerô (Você está fi-
cando diferente-Veneno-Meu ciúme); Edilberto Santana (Danado de 
bão); Joaquim Edison de Carmargo (Trovinhas-Saudade-Lembrança 
de Goyaz); Márcio Alencastro Veiga (Pregões de Goyaz); Geraldo Ce-
sário de Jesus, Castello Neto e J. Piray (Anita); Lurdinha Maia (Ai, 
Moreninho); Bariani Ortencio (Nossa Senhora da Guia); Manoel 
Amorim Felix de Sousa (Balada goiana). Capa: fotos de Bariani Or-
tencio e apresentação pelo governador Mauro Borges. Ely recebeu 
em São Paulo o Prêmio Revelação – 1962. Ela participou por longo 
tempo do Programa Cultural na Rádio Tupy de São Paulo. Dirigiu na 
Rádio Universitária de Goiânia o Programa de Canto a Canto. Gravou 
12 LPs sobre o folclore brasileiro. Excursionou por países da América 
e da Europa mostrando o nosso folclore. A Mondro Filmes produziu 
o excelente DvD – Ely Camargo de Canto a Canto, com direção de 
Thiago Camargo e Júlio Vann, com entrevistas de Elci Camargo Ro-
mero, Elvane Camargo Tiemann, Bariani Ortencio, Álvaro Catelan, 
Domá da Conceição, José Mendonça Teles e Maria Dalva Cavalcante. 
Também a Comissão Goiana de Folclore produziu, pelo gestor cul-
tural Ladislau Couto, um piloto para o Programa Raízes, que, por falta 
da patrocínio, não se concretizou. Nele Ely Camargo dirigiria um 
dos quadros. Apesar dos seus inúmeros pretendentes, Ely Camargo 
e Regina Lacerda preferiram casar com o Folclore. Com o pesar de 
todos nós da família folclorense, partiu para o imenso desconhecido 
Ely Camargo, a cantora inigualável das Noites goianas. O estudo do fol-
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clore no Curso Fundamental é tão importante quanto a Matemática 
e o Português, porque o aluno que estuda o folclore passa a conhecer 
as suas raízes, a orgulhar-se de seus antepassados: professores, artesãos, 
benzedeiras, parteiras, raizeiros, enfim, gente do povo. E quando a pes-
soa se conscientizar disso, será uma folclorizadora, ensinando cantando 
e falando, porque o folclore é o saber do povo. Folclorista é a pessoa 
que estuda, ensina o folclore e se ocupa dele. Houve uma tendência 
de certos grupos para que o termo folclorista fosse mudado para fol-
clórogo. Mas não pegou.

AUTOR 

• Bariani Ortencio: Escritor; compositor, cronista, fundador 
da União Brasileira de Escritores (UBE/GO); presidente da 
Comissão Goiana de Folclore; membro da Associação Goia-
na de Imprensa, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, 
Academia Goiana de Letras, Sociedade Geográfica Brasilei-
ra, Comissão Nacional de Folclore, Conselho Estadual de 
Cultura e outros. 
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Emanuel Gomes de Oliveira (Dom Emanuel – 1874-
1955). Nasceu no dia 09 de janeiro de 1874, na cidade de Benevente, 
atual cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. Seu pai, José 
Gomes de Oliveira, foi tenente-coronel do exército brasileiro, na 
Guerra do Paraguai (1864-1870). Sua mãe, Maria Matos de Oliveira, 
era a matriarca responsável pelo cuidado da casa e da educação de seus 
filhos. Criado em um ambiente católico, Emanuel e o seu irmão Hel-
vécio Gomes de Oliveira foram educados à luz do catolicismo, em um 
período de franca ebulição das ideias iluministas e de expansão do 
republicanismo no Brasil. Este lar católico contribui para o encami-
nhamento sacerdotal destes dois jovens. Vindo seu pai a falecer no ano 
de 1881, Emanuel, na idade de 7 anos de idade, e seu irmão, Helvécio, 
foram morar com o seu tio, o cônego Quintiliano José do Amaral, na 
cidade do Rio de Janeiro. O princípio da jornada educacional destes 
dois ícones da Igreja Católica iniciou-se na Escola da Mestra Rosinha, 
no bairro do Riachuelo, na então Capital Federal do Brasil. Entre os 
anos de 1883 a 1886, ambos estudaram como alunos internos no Co-
légio Jesuíta de São Luiz, na cidade de Itu/SP. Todos os gastos educa-
cionais foram custeados pelo seu tio, o cônego Quintiliano. No colé-
gio jesuíta, Emanuel recebeu pela primeira vez o Sacramento da 
Comunhão, das mãos do ultramontanista Dom Antonio de Macedo 
Costa, um dos maiores combatentes das ideias iluministas no Brasil. 
Em 1887, Emanuel e o seu irmão Helvécio tornaram-se alunos inter-
nos do primeiro instituto salesiano fundado em terras brasileiras, o 
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Colégio de Santa Rosa, em Niteroi/RJ. No findar dos estudos nesta 
instituição, Emanuel Gomes de Oliveira, foi encaminhado para o no-
viciado dos padres salesianos na cidade de Lorena/SP, onde recebeu 
no dia 29 de janeiro de 1891, o hábito religioso dos filhos de Dom 
Bosco. Ao término de seu noviciado, Emanuel emitiu em 02 de julho 
de 1892, na cidade de Lorena/SP, os seus primeiro votos religiosos. 
Surgia assim a primeira vocação brasileira salesiana no findar do sécu-
lo XIX. Após a emissão de seus primeiros votos religiosos, entre os 
anos de 1892 a 1904, Emanuel dedicou-se as obras educacionais de 
sua congregação nas cidades de Niteroi/RJ, São Paulo/SP e Lorena/
SP. Suas Ordens Menores (diaconato) foram-lhe impostas no ano de 
1898, por Dom Francisco Rego do Maia, bispo de Niterói/RJ. Em 16 
de junho de 1901, Emanuel foi ordenado padre pelas mãos de Dom 
Antonio Candido de Alvarenga, na cidade São Paulo/SP. O seu irmão 
Helvécio Gomes de Oliveira, após percorrer toda uma trajetória de 
formação seminarística e de atuação sacerdotal foi sagrado arcebispo 
da Arquidiocese de Mariana, no estado de Minas Gerais. Em 1902, o 
padre Emanuel ocupava o cargo de vice-diretor do Colégio de São 
Joaquim, em Lorena/SP, sendo transferido, em 1904, para a cidade de 
Cuiabá/MT, onde assumiu a função de Diretor do Liceu de São Gon-
çalo. Permaneceu na direção deste instituto educacional até o ano de 
1911, quando foi transferido para a cidade de Campinas/SP, sendo 
designado diretor do Liceu de Nossa Senhora Auxiliadora. Regressou, 
em 1917, para a cidade de Cuiabá/MT, desta vez com a finalidade de 
assumir a direção geral das secretarias episcopais, no governo de Dom 
Francisco de Aquino Correia. Em 1922, tomou posse como diretor do 
Colégio de Santa Rosa, na cidade de Niterói/RJ. Neste mesmo ano, 
no dia 27 de outubro, fora escolhido pelo Papa Pio XI para ser bispo 
de Diocese de Goiás. Sua sagração episcopal ocorreu em Niterói/RJ, 
na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, aos 15 de abril de 1923, pelas 
mãos de Dom Henrique Gaspari, coadjuvado pelo seu irmão, Dom 
Helvécio Gomes de Oliveira, Bispo de Mariana/MG, Dom Benedito 
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Alves de Sousa, Bispo do Espírito Santo e Dom Antônio dos Santos 
Cabral, Bispo de Belo Horizonte/MG. Sua mãe, Maria Matos de Oli-
veira, fizera-se presente nesta sagração episcopal. Dois dias depois, 17 
de abril de 1923, Dom Emanuel redigiu a sua primeira carta pastoral 
como Bispo de Goiás, nomeando Monsenhor Joaquim Confúcio de 
Amorim como seu procurador episcopal. Aos dias 05 de agosto de 
1923, Dom Emanuel, sétimo bispo de Goiás, assumiu a direção de sua 
Igreja, após entrada solene na Catedral de Sant’Ana, e cumprimentos 
de autoridades civis e religiosas no Palácio Episcopal.A longa expe-
riência educacional adquirida em sua jornada como padre e educador 
salesiano contribuiu positivamente para o episcopado de Dom Ema-
nuel na Diocese de Goiás. A sua atuação como bispo educador frente 
à dura realidade da Instrução Pública na capital do estado e nas demais 
cidades e vilas esparramadas pelo imenso território goiano, rendeu-
-lhe a alcunha de “Arcebispo da Instrução”. Deve-se ressaltar que nes-
ta época os estrados de Goiás e Tocantins estavam integrados. No de-
correr do bispado de Dom Emanuel foram abertas várias escolas de 
ensino primário e secundário, ginásios, escolas normalistas, outras de 
ensino técnico e algumas faculdades. Uma de suas primeiras preocu-
pações foi subsidiar a formação dos padres de sua diocese, e reerguer 
a parte financeira e material do Seminário Episcopal de Santa Cruz, 
localizado na Cidade de Goiás. Os seminários neste período eram 
considerados institutos de educação secundária. Contando com pou-
cos recursos, Dom Emanuel teve a ajuda de seu irmão, Dom Helvécio, 
Arcebispo de Mariana, para formar os futuros padres da diocese goia-
na. Para tanto, os seminaristas desta circunspeção eclesiástica foram 
encaminhados para o seminário de Mariana/MG, sendo todos custea-
dos por esta diocese mineira. Neste ínterim, intuiu em transferir o 
seminário para a cidade de Bonfim, hoje atual cidade de Silvânia/GO. 
Para ele, esta localidade oferecia inúmeras vantagens em relação à lo-
calização do Seminário de Santa Cruz, situado na capital do estado. Os 
fatores geográficos e climáticos, além da estrada de ferro, influencia-
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ram diretamente na escolha de Dom Emanuel pela cidade de Bonfim. 
A única via férrea que passava pelo estado proporcionaria à Igreja 
Católica de Goiás o contato com outras localidades brasileiras, que de 
certo modo contribuiria para a formação do clero e o desenvolvi-
mento da educação laica, católica e seminarística. A estrada de ferro 
interligaria mais facilmente esta porção eclesiástica a outras localidades 
da Igreja localizadas em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 
Bonfim, Dom Emanuel determinou, além da construção do Seminá-
rio Episcopal, a criação de um ginásio para alunos internos e externos, 
sendo iniciadas as obras deste instituto no ano de 1924. Com as obras 
do Ginásio Anchieta em andamento, Dom Emanuel transferiu para 
esta localidade o seminário, no ano de 1926. A sede da diocese, no 
entanto, continuava na Cidade de Goiás. porém, o bispo passou a resi-
dir provisoriamente em Bonfim no intuito de acompanhar o anda-
mento destes edifícios sem, contudo, deixar de acompanhar a Igreja 
que lhe fora confiada. No ano de 1927, o Ginásio Anchieta foi inau-
gurado. Neste espaço de tempo (1926-1927), utilizou a Igreja do Se-
nhor do Bonfim como local das aulas do externato, sob a direção do 
padre diocesano Virgílio Martins de Araújo, do seminarista Euclides 
Demóstenes Lobo e do mestre-escola João Messias Castelo Branco. 
Ciente que a jornada que intuía não seria possível realizá-la sozinho, 
Dom Emanuel convidou inúmeras congregações religiosas para de-
senvolverem uma ação educacional católica conjunta em Goiás. Em 
13 de dezembro de 1929, chegaram a Bonfim os primeiros padres 
salesianos vindos da Europa, com a missão de assumirem o Ginásio 
Anchieta e o Seminário de Santa Cruz. Próximo a este ginásio, o bis-
po goiano providenciou em instalar um colégio para moças, com ex-
ternato e internato. Em 15 de março de 1932, iniciaram-se as aulas do 
Colégio de Nossa Senhora Auxiliadora, em um prédio improvisado, 
sob a direção das Irmãs Salesianas. Oficializado em 1933, este edifício 
educacional passou para sua sede própria em 1937. Vários outros edi-
fícios educacionais foram sendo erguidos ao longo do episcopado de 
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Dom Emanuel com a ajuda de congregações religiosas. Ao sul da 
diocese, na cidade de Morrinhos/GO, foi instalado outro ginásio, sob 
a direção dos Padres Estigmatinos. Em Anápolis/GO, foi erguido o 
Ginásio Municipal, tendo os padres franciscanos como educadores e 
diretores desta obra. Nesta mesma cidade, sob a direção das Irmãs Sa-
lesianas foram criadas a Escola Normal e o Ginásio “Auxilium” para 
meninas. Com a criação e a transferência da capital da Cidade de 
Goiás para Goiânia no ano de 1937, Dom Emanuel teve vasta atuação 
educacional ao longo de seu episcopado nesta nova localidade. Neste 
mesmo período, ele conseguiu autorização da Santa Sé para transfor-
mar Bonfim na nova sede episcopal. Foram criados por ele vários 
institutos de educação secundária e primária com o auxilio de con-
gregações religiosas estrangeiras. Ao todo foram 57 estabelecimentos 
de ensino primário, 31 ginásios, 21 colégios de ensino médio e escolas 
normais, 4 escolas técnicas de comércio e 6 de ensino superior. Dentre 
estas instituições de ensino, salientam-se: o Ateneu Dom Bosco (Pa-
dres Salesianos), o Ginásio Santo Agostinho (Irmãs Agostinianas), a 
Escola Normal e o Ginásio Santa Clara (Irmãs Franciscanas) e o Ex-
ternato São José (Irmãs Dominicanas). Suscitou em outras localidades 
do estado o surgimento de inúmeras escolas e institutos. Em Catalão/
GO, o Ginásio Madre de Deus (Irmãs Franciscanas). Em Ipameri/GO, 
o Ginásio Jesus Crucificado (Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado). 
Em Formosa/GO, o Ginásio Arquidiocesano do Planalto. Em Jara-
guá/GO, o Ginásio Arquidiocesano Municipal. Promoveu em Anápo-
lis/GO, escolas de comércio e, em Goiânia/GO, uma Escola de Enfer-
meiras. Em 1937, autorizou o funcionamento da Faculdade de 
Farmácia e Odontologia, promovida pela Conferência de São Vicente 
de Paulo, na capital do estado. Dom Emanuel não somente autorizou 
o funcionamento desta faculdade, como também contribuiu financei-
ramente para o surgimento desta instituição de ensino superior. Em 
1841, novamente com a Conferência de São Vicente de Paulo, criou-
-se a Faculdade de Enfermagem. Ambas as faculdades funcionaram 
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durante longo tempo na Santa Casa de Misericórdia, entidade manti-
da por esta conferência. Posteriormente, estas foram anexadas à Pon-
tifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Deixou os estatu-
tos de uma faculdade de medicina e alguns estudos sobre esta área que 
passou ao Dr. Francisco Ludovico que mais tarde fundaria a Faculdade 
de Medicina hoje integrada à UFG. Além destas iniciativas, Dom 
Emanuel incentivou a criação de escolas paroquiais nas paróquias e 
capelas da diocese. Criou em Planaltina/GO uma escola agrícola, para 
o aprimoramento da educação de meninos no cultivo da terra. Sob o 
seu comando surgiu em Bonfim a imprensa diocesana, com produção 
bimestral de um jornal denominado “Brasil Central”, que circulou 
entre os anos de 1931 a 1942. Em 18 de novembro de 1932, Pio XI, 
elevou a Diocese de Sant’Ana de Goiás à condição de Arquidiocese, 
pela Bula Quae in facidiorem, tornando Dom Emanuel deste modo o 
primeiro e único arcebispo desta localidade eclesiástica. Amigo do 
progresso e imbuído da missão salesiana, conhecia o profético sinhô de 
Dom Bosco a respeito de uma nova cidade que surgiria na América 
do Sul e que contaria com a cooperação salesiana. Dom Emanuel 
preparou o terreno para a capital do Brasil vir para o interior. Por isso 
lutou tanto pela educação, pois dizia que o progresso do Centro-Oes-
te se daria a partir da melhoria da educação local. Depois de longa 
jornada cumprida em favor da Igreja e da educação em Goiás, Dom 
Emanuel veio a óbito em 12 de maio de 1955, falecendo em Silvânia/
GO, no Seminário de Santa Cruz, aos 81 anos de idade. A sua vida foi 
um exemplo zelo e de dedicação a educação em Goiás, ainda que sob 
os auspícios e princípios católicos, não se pode negar a imensa contri-
buição dada por Dom Emanuel, não somente aos membros de sua 
igreja, mas também da sociedade goiana como um todo.
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Ernst Heeger (1911-2002). Nasceu em 16 de outubro de 
1911, na Alemanha (Leobschutz, Alta Silésia). Filho de Alberto Hee-
ger e Maria Heeger. Na Alemanha, cursou o Jardim de Infância nos 
anos de 1915 a 1918 e frequentou a Escola Primária entre 1918 e 
1924. E, de 1924 a 1930, o Ginásio Estadual, onde fez as humanidades, 
cujas disciplinas principais foram Alemão, Latim, Grego e Matemática. 
Sentindo vontade de seguir a carreira eclesiástica na Ordem Francis-
cana e querendo trabalhar no Brasil continuou o curso de Humani-
dades no Seminário Seráfico, nos anos de 1930 e 1931, mantido em 
Garnstok, Eucen, na Bélgica, pela Província Franciscana da Imaculada 
Conceição do Brasil, com o fim de obter vocações sacerdotais da Ale-
manha. Chegou ao Brasil em 28 de maio de 1931, passando até o final 
de 1932 no Seminário Seráfico em Rio Negro, no Paraná, onde com-
pletou o curso de Humanidades, de acordo com o programa vigente 
na Alemanha. Em 19 de dezembro de 1932 recebeu o hábito francis-
cano com o nome de Frei Edilberto Heeger no convento em Rodeio, 
Santa Catarina, onde durante um ano fez o noviciado. Nos anos de 
1934 e 1935 cursou Filosofia no Convento de Curitiba. Entre os anos 
de 1936 e 1939, cursou Teologia no Convento de Petrópolis. No dia 
27 de novembro de 1938 ordenou-se sacerdote na Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, nessa cidade. Em 1939 concluiu o curso de Teologia 
e recebeu a jurisdição para a cura de almas. Durante a sua formação, 
os autores lidos em alemão foram Friedrich Schiller, Henrique Heine, 
Johann Wolfgang von Goethe e Friedrich Hebbel. De 1939 a 1952 
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trabalhou no curato das almas nas paróquias de Campos de Jordão, 
Paty do Alferes e São Francisco da Glória. Em 1952 deixou o estado 
eclesiástico, segundo Heeger “atendendo a voz de sua consciência” e 
passou a se dedicar ao magistério. Para tanto, fez exame de suficiência 
em Historia Geral (1952) e exame de suficiência em Latim (1954). Em 
1956, participou do curso de aperfeiçoamento em Didática Geral e de 
Francês no Colégio de Nova Friburgo. Exerceu a docência em cursos: 
ginasial, colegial e superior de instituições privadas confessionais e não 
confessionais. No Ginásio Grambery, em Pires do Rio/GO. Em Aná-
polis/GO, na Associação Educativa Evangélica foi professor do ginásio 
e do colégio Couto Magalhães, da Faculdade de Filosofia Bernardo 
Sayão (FFBS), da Faculdade de Direito de Anápolis (FADA), das quais 
foi professor fundador e da Faculdade de Odontologia João Prudente 
de Anápolis (FOJOP). Foi professor também do Colégio Cosmorama, 
e da Faculdade Católica de Teologia “São Tomaz de Aquino” e na 
Faculdade Católica “São Miguel Arcanjo”. No Ginásio Grambery, em 
Pires do Rio/GO, foi professor de 1952 a 1957. Em 1957, passou a 
trabalhar na Associação Educativa Evangélica, permanecendo na ins-
tituição até o ano 1975. No Colégio Couto Magalhães, lecionou as 
disciplinas de Matemática, História, Lógica, Física, Francês e Latim, no 
1º e 2º ciclo. A partir de 1961, na Faculdade de Filosofia “Bernardo 
Sayão”, as cadeiras de Língua e Literatura Alemã, Língua Latina, Dou-
trina e Liturgia, no curso de Letras Anglo-Germânicas; Apologética, 
Introdução à Filosofia (curso de Letras, Pedagogia, Geografia e Histó-
ria); Didática Especial de Religião, Moral e Direito Público da Igreja 
(Curso de Letras e Pedagogia); Filosofia da Educação (Curso de Peda-
gogia). Foi membro do Primeiro Conselho Técnico Administrativo da 
FFBS, no ano de 1961, período em que também era diretor do curso 
ginasial e científico do Colégio Couto Magalhães. Em 1962, passou 
a ser vice-diretor do diretor do curso ginasial e científico do Colégio 
Couto Magalhães. Entre 1970 e 1973, foi diretor da Faculdade de Fi-
losofia Bernardo Sayão. Quando se desligou da Associação Educativa 
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Evangélica, passou a trabalhar no Colégio Cosmorama, e, a partir de 
1984, a lecionar na Faculdade Católica de Teologia “São Tomaz de 
Aquino”, que em 1995 tornou-se a Faculdade Católica “São Miguel 
Arcanjo”, na qual ficou até 1998. Foi colaborador do jornal local “Pi-
res do Rio”, com matérias que abordavam assuntos educacionais, nos 
anos de 1952 a 1957. Escreveu também matérias para jornais anapo-
linos. Fazia também trabalhos de tradução do alemão para o portu-
guês e dava aulas particulares de alemão. Na década de 1970 recebeu 
da Câmara Municipal de Anápolis o titulo de cidadão anapolino. Na 
década de 1980, recebeu a “Comenda Gomes de Souza Ramos”, tí-
tulo dado às personalidades que se destacam ou marcam a história de 
Anápolis. Foi membro da Academia Anapolina de Letras e Artes. Entre 
seus escritos destacamos: O homem fáustico, o homem nietzschiano 
e o homem cristão no pensamento Germânico, e o livro O mestre com 
que eu sonho (1996), e a obra inacabada O jovem este esquecido . Na obra 
O mestre com QUE eu sonho , Ernst Heeger discute suas concepções 
educacionais, dentro de uma abordagem humanista, concebendo o 
ensino centrado no aluno e o professor como o ser humano capaz de 
educar os outros, e cuja função é ser o facilitador da aprendizagem. 
Para Heeger (1996) “a melhor maneira de servir a um povo, é educar 
seus filhos”. Dizia que na atualidade “[...] é imprescindível, substituir 
o professor informador e o aluno ouvinte pelo professor animador e 
pelo aluno pesquisador, a ideia de ensino pela autoaprendizagem [...]. 
Tudo na escola deve ser atividade de indagação, de pesquisa, cabendo 
ao professor criar situações para tais atividades e orientar o aluno”. 
Segundo Heeger, “a educação realiza valores dentro do próprio ho-
mem, aquilo que deve ser e torna-o bom. E o homem bom é um 
homem feliz”. Ao deixar o sacerdócio converteu-se ao protestantismo, 
tornando-se membro da Igreja Metodista, na qual permaneceu até o 
ano de 1975, quando se casou com Leny Nunes de Lima Heeger (em 
segunda núpcias) com quem teve um filho, Helmut Lima Heeger, e 
retornou à Igreja Católica. Ernst Heeger faleceu em Anápolis/GO, no 
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dia 25 de junho de 2002, aos 90 anos. Cristão, católico, franciscano, 
Ernst Heeger, pediu à esposa que o velasse na capela de Nossa Senho-
ra de Fátima do Convento da Ordem Franciscana, em Anápolis, por 
ser um local tranquilo, sereno e onde a natureza se faz presente, pois, 
segundo Heeger: “Quanto mais integrado na natureza, mais perto de 
Deus”. Pediu também que na lembrança da missa de 7º dia, a mensa-
gem fosse: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé” 
(II Timóteo 4:6-7).
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Eronides Firmino de Souza (Frei Eronides – 1941-2013). 
Religioso, Irmão leigo, frade que não é sacerdote, membro da Con-
gregação dos Frades Franciscanos Capuchinhos, da Província do Brasil 
Central. Nasceu em 17 de maio de 1941 na cidade de Rio Verde – 
estado de Goiás. Filho de João Júlio de Souza e Luzia Francisca de 
Jesus. De acordo com os dados públicos que a província divulga, o 
personagem concluiu a sua formação na vida religiosa e professou os 
seus votos de Pobreza, Castidade e Obediência em 25 de janeiro de 
1968, na cidade de Flores da Cunha - RS. Após os votos temporários 
trabalhou por alguns anos na cidade de Rio Verde - GO, foi transfe-
rido para a paróquia Santo Antônio, Setor Pedro Ludovico, provavel-
mente no ano de 1973, onde viveu até vir a falecer em 26 de março 
de 2013. Foi sepultado em Anápolis. Contava com 72 anos de idade e 
45 de vida Religiosa. Frade introvertido, enigmático, simples e austero 
que viveu a pobreza radical. Os possíveis dados sobre a formação e 
escolaridade deste educador são muito vagos, mas provavelmente este 
personagem não deve ter estudado além da formação de um curso 
primário. O principal reconhecimento a ser registrado a respeito de 
Frei Eronides é a intensa dedicação que realizou para a manutenção e 
ampliação de uma biblioteca que havia sido construída e inaugurada 
em 04 de março de 1971, e que havia homenageado Frei Demétrio 
Polês Zancheta, falecido três anos antes. Complementando a informa-
ção, lembramos que a biblioteca pública Frei Demétrio, localizada no 
Setor Pedro Ludovico, encontra-se até o momento associada à Paró-
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quia Santo Antônio, que continua sendo administrada pelos confrades 
de Frei Eronides. A sua experiência, portanto, não era de um profissio-
nal em biblioteconomia, mas viveu e se dedicou com tamanho afinco 
a este espaço que, para todos que o conheceram, não havia distinção 
entre o quanto a sua vida estava nesta obra e o quanto esta biblioteca 
teve destaque com as suas atuações. Objetivamente atuou no cenário 
urbano, no Setor Pedro Ludovico Teixeira, na região Sul da cidade de 
Goiânia, um bairro à época periférico e marginalizado, que possuía o 
codinome de Macambira. Esta atuação implicou no verdadeiro estí-
mulo ao espírito educativo, já que na ocasião o processo tecnológico 
ainda não contava com outros recursos a não ser a especificidade de 
livros, dicionários, catálogos, enciclopédias, revistas, mapas. O espaço 
de atuação foi de modo direto uma ligação constante de trabalho 
junto a jovens e interessados na educação. Para os estudantes, mais 
pobres, que buscassem alternativas e apoio para continuarem a sua 
escolarização, sempre tinham a “biblioteca Frei Demétrio” e a atenção 
do dedicado Frei Eronides que constantemente oferecia novidades 
no acervo, como enciclopédias, livros literários, documentos, acervos 
técnicos em diferentes áreas de conhecimento, e, com o avanço tecno-
lógico, a disponibilidade de materiais na área de vídeo e informática. 
Como a sua atuação se deu de modo educativo, mas fora do contexto 
escolar, o que melhor define a sua justificada citação nesta obra é o 
fato de ter dedicado aproximadamente um pouco mais de quarenta 
anos de trabalho ao projeto de manutenção e serviço à comunidade 
através da referida biblioteca: “Frei Demétrio”. Sob o item das pro-
duções é necessário citar que o referido frade não publicou nenhum 
livro, o que não significa que não tenha deixado uma curiosa marca 
neste contexto; a sua produção se visualiza na realidade material. A 
edificação do espaço da biblioteca, a ampliação do espaço físico, a 
aquisição de todo a patrimônio e mobiliário, a aquisição do acervo em 
diferentes fases ao longo de décadas, a aquisição de materiais técnicos 
e de caráter específico nas diferentes áreas ( mapas; dicionários; cole-
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ções literárias; obras clássicas, na área de filosofia, de música; catálogos; 
atlas; televisores; projetores; telescópios; filmadora; telões; computa-
dores; além de materiais estéticos, como quadros e réplicas de obras 
de arte). Todos os bens do acervo foram adquiridos com a recepção 
de doações financeiras e via doação de materiais educativos interna-
cionais, originários e enviados por diferentes países, como Alemanha, 
Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra. O que é igualmente curioso é o 
fato de este frade ter uma escolaridade pessoal apenas de curso primá-
rio, que não o impediu de escrever cartas, cartas e cartas às diferentes 
embaixadas, nunciaturas apostólicas e organizações de solidariedade 
internacional. De acordo com informações da Província Capuchinha, 
havia um amigo particular do confrade conhecido como “Turco” que 
provavelmente fazia de modo regular as traduções das solicitações de 
doação. Estes documentos posteriormente eram submetidos à apro-
vação do arcebispo de Goiânia. De acordo com outros relatos esses 
pedidos foram regularmente apreciados e aprovados pelo arcebispo. 
Quanto às práticas educacionais, pode-se identificar o personagem 
com alguém que não atuou na educação formal, mas foi capaz de 
criar um espaço educativo e promotor de educação e de cultura: Uma 
biblioteca pública. As conclusões não nos permitem só defender o 
nome de Frei Eronides como sendo o de um importante educador e 
que merece constar nos registros. Esta é uma tarefa até simples de ser 
apresentada. A tarefa educativa no cenário  do Setor Pedro Ludovico/
Macambira foi marcada por essa biblioteca “pública”, acessível a todos, 
e pode ser identificada como uma ação de sentido inovador e de uma 
ordem educativa para além do quotidiano que esta comunidade tinha 
podido vivenciar, enquanto busca intelectiva para um relacionamen-
to humano e de possibilidades sociais até então. Portanto a obra e o 
espaço de leitura, estudos, pesquisas, estímulos que a “Biblioteca Frei 
Demétrio” ofereceu a estas pessoas um forte estímulo educativo e 
cultural. A posição de vanguarda que, de modo humilde, foi praticada 
por este frade, um irmão leigo, sem formação acadêmica é significativa 
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pela ousadia e desprendimento feito em favor das realidades educati-
vas. A biblioteca foi o seu sonho, a sua existência foi o que mais digni-
ficou a sua humilde vida, a vida de um solitário. A condição histórica 
e política dos simples e humildes é a do “silêncio”. Frei Eronides não 
viveu calado. Escreveu para muitos lugares e direções sonhando em ser 
atendido; receber verbas para cada uma das etapas de um projeto que 
era trabalhar por uma biblioteca. Muitos o ouviram e responderam às 
suas solicitações. O atendimento de cada correspondência em verbas 
ou materiais era a recompensa vivida em sorrisos discretos, de satisfa-
ção em perceber que era respondido e isto se reverteria em aumen-
to das alternativas para que crianças, adolescentes, jovens e também 
adultos e indivíduos ou grupos, instituições e escolas pudessem fazer 
uso de uma biblioteca. A história deste educador é a trajetória discreta 
dos determinados. Realizar prováveis sonhos pessoais não implicou de 
modo algum em vivenciar ações hedonistas, mas foi sim na expressão 
de partilha e comunhão. No contexto da condição política que pos-
suía, ser membro da congregação religiosa dos Frades Menores Fran-
ciscanos Capuchinhos não era uma escolha singela de vida, mas uma 
rica e determinada vivência de valores e carismas. Este frade pôs em 
prática um dos propósitos que a mística dos seguidores de Francisco 
de Assis sempre procurou vivenciar desde o século XIII: Testemunhar 
o evangelho de modo humilde. Frei Eronides vivenciou isto através 
de seu sonho, uma biblioteca. Uma manifestação de reconhecimento 
público que este frade obteve foi oferecida pela Câmara de vereadores 
de Goiânia: Frei Eronides recebeu uma Comenda da Câmara Muni-
cipal de Goiânia pelos serviços prestados pela “sua biblioteca”, a toda 
a comunidade.
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Erwin Albert Bernard (1915-1991). Erwin Albert Bernard, 
nasceu em Lüxem, distrito de Wittlich, Alemanha, em 25 de dezembro 
de 1915. Sua ordenação sacerdotal como padre secular da Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana foi em 13 de março de 1948, na Catedral 
de Trier, também na Alemanha. No seu processo de formação sacer-
dotal, estudou Filosofia e Teologia, mas sua curiosidade e vontade de 
conhecer o levou para estudos de Psicologia, Biologia, Parapsicologia, 
Ciências Sociais, Literatura, estudos esses realizados como autodidata 
ou através da realização de cursos específicos. Tinha um interesse es-
pecial pela relação entre ciência e religião, procurando sempre atuali-
zar suas leituras nessa área. Desde muito jovem desenvolveu um forte 
gosto pela leitura, estando sempre com alguns livros à mão, e pela 
música, especialmente a música clássica, que apreciava e conhecia com 
o requinte de um especialista. Como sacerdote, permaneceu na Ale-
manha por alguns anos até decidir se tornar missionário e, tomando o 
jesuíta José de Anchieta como principal inspirador, optou pelo Brasil 
como destino. Em 1966, instalou-se no Rio de Janeiro até receber o 
envio para a diocese de São Luís de Montes Belos, em Goiás. Em fe-
vereiro de 1968, tornou-se pároco de Aurilândia, cidade na qual se 
instalou, assumiu como sua e permaneceu, por opção explicita e sem-
pre revelada, até a data de sua morte, em 12 de novembro de 1991. 
Conforme sua vontade, foi sepultado no cemitério da cidade, após um 
funeral que atraiu pessoas de toda a redondeza e teve que ser realizado 
em praça pública. Ao chegar em Aurilândia, celebrou sua primeira 
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missa em latim, pois o uso da língua nativa nas cerimônias religiosas 
católicas ainda era recente e seu domínio da língua portuguesa ainda 
bastante escasso. Logo estabeleceu seu vínculo com a cidade, através 
das visitas frequentes aos paroquianos, tanto na cidade quanto no cam-
po, e através de um esforço disciplinado para aprender português, nos 
seus mais sutis detalhes, o que o fazia andar sempre com um caderno 
para anotar expressões populares e seus significados. Em pouco tempo, 
já falava a língua portuguesa com pouco sotaque alemão que, aos pou-
cos, foi desaparecendo. Como Aurilândia é uma cidade que foi forma-
da por um grande número de migrantes do sertão da Bahia, Pe. Erwin 
desenvolveu uma empatia com aquele estado e, depois de alguns anos, 
se apresentava de forma jocosa para os desconhecidos como sendo 
baiano de Xique-Xique. Talvez essa fosse uma forma de afirmar sua 
identificação com aqueles que fundaram a cidade que ele escolheu 
para viver. Em 1971, deu início à reforma da igreja, a partir de um 
projeto arquitetônico elaborado por ele mesmo, sendo inaugurada em 
1973, com doações oriundas da Alemanha e da população local. A 
igreja ficou mais ampla, com uma torre que permitia uma vista pano-
râmica (ele dizia que igreja sem torre não é igreja, mas sim capela, e 
que Aurilândia merecia uma igreja) e com um sino e um som poten-
te o suficiente para abranger toda a cidade, tanto na hora do Angelus 
quanto nos anúncios fúnebres. Esta igreja tinha vários prédios anexos 
a ela, a casa paroquial e um conjunto de salas que formariam a chama-
da Escola Profissional, na qual voluntários das mais diversas áreas ofe-
reciam cursos gratuitos à população: culinária, corte e costura, crochê 
e bordado. Ainda hoje há vários profissionais que atuam na cidade e 
que tiveram sua formação nessa escola. Em função de sua preocupação 
com os problemas sociais do município, e percebendo a situação de 
abandono de idosos, em 08 de março de 1980 inaugurou a Comuni-
dade Santana, espaço de acolhida de idosos, que até hoje é administra-
da pela Associação Apostolado Santana. Ao longo desses anos, para 
além de suas atividades religiosas, deu vazão à necessidade de atuar 
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como educador, trabalhando, também, como professor de Lógica e 
Metafísica na Faculdade de Teologia, em São Luís de Montes Belos, 
entre 1984 e 1985; de Psicologia no Seminário Interdiocesano São 
João Maria Vianey, em Goiânia, entre 1986 e 1988, e no Colégio Es-
tadual de Aurilândia, entre 1969 e 1989, ano no qual se aposentou. No 
colégio estadual de Aurilândia ministrou as disciplinas de Sociologia e 
Psicologia para o Ensino Médio e de Educação Moral e Cívica e 
Ciências para o Ensino Fundamental. Sua atuação como professor no 
colégio aconteceu a partir da constatação da carência de professores 
na cidade e das deficiências no ensino local. Vê no magistério a possi-
bilidade de compartilhar seus conhecimentos acumulados a partir dos 
estudos realizados ao longo da vida. Em suas aulas exigia uma discipli-
na “kantiana” no sentido de buscar a atenção e a percepção como 
formas de preparação para a aprendizagem. Aplicava os chamados 
“boinzinhos”, testes relâmpagos, ao final de cada aula sua, com a fina-
lidade de revisar, a partir de questões, os pontos cruciais do conteúdo 
da aula. O registro ainda existente de suas pastas de arquivo explicita 
o cuidadoso preparo diário do conteúdo trabalhado a cada aula, que 
mesclava ilustrações, referências bibliográficas e considerações pes-
soais, demonstrando a relevância dada por ele ao trabalho docente e o 
respeito que tinha pelos estudantes. Suas aulas e seu gosto pela leitura 
influenciaram várias pessoas, incentivando a busca pela continuidade 
dos estudos, o que significava, à época, alguma forma de deslocamen-
to para Goiânia, pois não existiam escolas de estudos superiores na 
região. Vários ex-alunos e/ou paroquianos reconhecem ter tido em Pe. 
Erwin uma inspiração definitiva na busca de ampliação de conheci-
mentos e no gosto pela atividade docente. Gerações de professores 
que atuaram ou atuam em Aurilândia ou em outros lugares, nos vários 
níveis de ensino, aprenderam com ele o valor dos estudos. A casa pa-
roquial estava sempre aberta ao longo do dia, pois ele disponibilizava 
à população o acesso à audição de música clássica, às principais revistas 
de informação semanais e mensais editadas no Brasil, à sala de jogos 
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(xadrez, damas, pebolim, sinuca e outros), às filmagens e às fotos de 
suas viagens pelo Brasil e pelo mundo e ao estudo de outras línguas. 
As crianças que participavam das missas, tanto aos domingos quanto 
durante a semana, podiam participar de torneios e jogos realizados 
após as celebrações. A disponibilização de jogos e revistas infantis 
compunha uma concepção da importância do lúdico como instru-
mento na formação das novas gerações. Logo que chegou a Aurilân-
dia, tentou ensinar alemão para um grupo de crianças, mas desistiu 
diante da dificuldade com uma língua tão diferente, porém não desis-
tiu de ensinar língua estrangeira. O ensino gratuito de língua estran-
geira, sobretudo inglês e francês, era uma atividade que ele exercia sem 
vinculação institucional e com imenso gosto. As aulas eram ministra-
das em sua casa, a partir de fascículos ou publicações de lições básicas, 
as quais ele disponibilizava. Sua metodologia incluía, além da audição, 
a cópia manual de todas as atividades e textos propostos, pois, segundo 
ele, o aprendizado e a memorização da língua se dava, principalmente, 
pela escrita como exercício psicomotor. Todos os anos, tirava um mês 
de férias para viajar. Primeiro, se empenhou em conhecer todos os 
estados do Brasil. Depois que cumpriu essa etapa, passou a viajar pelo 
mundo. A cada ano um país diferente e, assim, conheceu muitos países 
dos cinco continentes. Sistemático e rigoroso que era, durante o ano 
ele passava estudando o estado, a região ou país que iria visitar. Dizia 
que nunca precisou de um guia turístico, pois já estudara de antemão 
cada local a ser conhecido. Os costumes, os valores, os principais pon-
tos turísticos e religiosos, a língua falada, tudo era examinado com 
minúcia, para garantir o melhor aproveitamento possível. Antes de 
chegar ao Brasil, já era poliglota, com o domínio do grego e do latim, 
a fluência em inglês, francês e italiano, além de sua língua natal, o ale-
mão, e sua língua adotada, o português. Já no Brasil, estudou espanhol. 
Seu último estudo de uma língua estrangeira foi quando de sua via-
gem ao Japão. Cosmopolita, ele amava compartilhar seu gosto pelas 
viagens com todos, esmiuçando cada detalhe da cultura do estado 
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brasileiro ou do país visitado, sua gastronomia, seus hábitos e costumes, 
seu clima, enfim, as singularidades do povo do lugar. Isso era feito 
tanto nas missas dominicais como em sessões de filmes e de conversas 
na Casa Paroquial. Espaço vivo de cultura, sua casa deixou marcas em 
várias gerações da cidade que por lá transitaram. Mesmo quando ele 
saia para realizar visitas, a porta permanecia destrancada, mas com uma 
placa ‘Volto logo”. Enquanto padre, suas missas eram contemplativas e 
intimistas com momentos de silêncio e havia, por parte dele, uma 
priorização do ritmo lento da oração e das leituras, que ele julgava 
essencial para a reflexão. Suas homilias comportavam saberes univer-
sais e locais, a preocupação com a etimologia para dar sentido aos 
termos bíblicos também era evidente. As atividades religiosas eram 
tomadas, também, como espaço educativo. Nos sermões das missas, 
tratava de problemas que eram atuais, procurando orientar os fiéis. As 
solenidades religiosas em Aurilândia se distinguiam das cidades vizi-
nhas pela organização e pelo silêncio. As missas dominicais eram divi-
didas em missa das crianças, de manhã, e missa dos adultos, à noite. As 
crianças eram desaconselhadas a ir na missa dos adultos, para que pu-
dessem ser tratados  que temas diziam respeito a estes últimos. As 
missas das crianças eram animadas, com a presença de um coral infan-
til (formado a partir de seu incentivo) e de batalhas bíblicas. As crian-
ças eram estimuladas a participar de toda a cerimônia, inclusive do 
sermão, respondendo a questões sobre os textos bíblicos lidos. Insti-
tuiu o hábito dos piqueniques, das gincanas e das excursões interesta-
duais. Cada uma dessas atividades era meticulosamente planejada com 
grande antecedência. Nesse sentido, o coletivo era sempre incentiva-
do. Seu gosto pelas artes era evidente. Em 1968, quando chegou a 
Aurilândia, fez vários registros fílmicos e fotográficos da população e 
da região, sempre com câmeras de última geração. Seu acervo fotográ-
fico e filmográfico era grandioso, com o registro de suas viagens, de 
suas visitas aos amigos, das atividades culturais da cidade e das celebra-
ções religiosas. Incentivava a encenação de peças teatrais na igreja. 
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Constituiu uma expressiva biblioteca e uma discoteca invejável. As 
paredes das duas salas e dos dois quartos de sua casa eram revestidas de 
estantes cheias de livros, nas mais diferentes línguas, e de discos, com 
variados estilos musicais, mas com predomínio do clássico. Tinha o 
costume de acordar muito cedo e ficar no alpendre de sua casa, senta-
do numa cadeira espreguiçadeira, lendo e ouvindo música, enquanto 
esperava a cidade acordar. Nesse sentido, a presença do padre Erwin, 
educador por essência, em Aurilândia foi, e ainda é, bastante significa-
tiva, sobretudo no sentido formador. Sua disponibilidade em compar-
tilhar seus saberes, seu gosto pela leitura, pelas artes e pelo ato de co-
nhecer certamente deixaram marcas positivas e profundas na memória 
de todos aqueles que, como nós, puderam usufruir de sua herança 
cultural.
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Fernando Gomes dos Santos (Dom Fernando -– 1910-
1985). Dom Fernando Gomes dos Santos, arcebispo de Goiânia, de 
1957 a 1985, fez parte de um grupo de bispos que marcou a história 
da Igreja Católica no Brasil no século XX, sobretudo ao participar da 
criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que 
articulou a ação episcopal no país, elegendo como ação pastoral tam-
bém as questões sociais. Sua trajetória contribuiu para aprofundar o 
diálogo da Igreja com o mundo moderno e deixou como legado um 
expressivo apoio às causas sociais, assim como aos novos movimentos 
religiosos e também ao campo da educação, nos diversos níveis. A ação 
de Dom Fernando não pode ser examinada de maneira isolada, mas 
sim no contexto histórico em que ele atuou. Nesse sentido, por exem-
plo, o projeto do prelado em um campo no qual se destacou, a educa-
ção, se associou a duas etapas distintas. A primeira decorreu de sua 
formação em Roma, no período da consolidação do projeto denomi-
nado neocristandade e teve inicialmente cunho patrimonialista, des-
dobrando-se, posteriormente, em uma política desenvolvimentista. A 
segunda foi resultado do Concílio Vaticano II, que provocou profunda 
transformação na Igreja, se preocupando com a formação integral do 
homem e que influenciou profundamente a atuação do prelado. Fer-
nando Gomes dos Santos nasceu em Patos, Paraíba, em 4 de abril de 
1910, onde iniciou seus estudos. Em 1921, foi para João Pessoa, in-
gressando no Seminário da Paraíba, onde fez o Curso Preparatório 
(1921-1925), bem como os dois primeiros anos de Filosofia (1926-
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1927) e iniciou o curso de Teologia (1928-1929). Em seguida foi para 
Roma, estudando e residindo no Colégio Pio Latino-Americano 
(1930-1932), cursando Teologia na Universidade Gregoriana (1931-
1932). Foi ordenado sacerdote em 1932. Por ter estudado em Roma 
durante o pontificado de Pio XI (1922-1939), Dom Fernando foi 
muito influenciado por este Papa que, preocupado com a crescente 
laicização da sociedade, articulou o projeto de neocristandade. O pro-
pósito era a restauração da tradicional ordem cristã, visando tornar a 
Igreja mais presente na sociedade que se modernizava, influenciada 
por concepções distintas, mas seculares, como o liberalismo e o comu-
nismo. Com esse propósito, a principal estratégia adotada por Pio XI 
foi criar a Ação Católica, em 1922, tendo como objetivo preparar 
leigos católicos para ocupar postos chaves na sociedade, reforçando os 
valores cristãos em seus locais de convivência, como escola, trabalho, 
entre outros. No Brasil, o programa de restauração religiosa tinha 
como propósito a formação da elite católica, particularmente dos in-
telectuais, incumbência do Centro Dom Vital, e dos estudantes, com a 
implantação de movimentos como a Juventude Universitária Católica 
(JUC), entre outros. Visava ainda o ensino religioso nas escolas públi-
cas e a criação de escolas, inclusive de ensino superior. Esse projeto 
pressupunha também a intensificação da aproximação com o Estado. 
Desde a década de 1920, a Igreja buscava restabelecer essas relações, na 
tentativa de retomar sua posição privilegiada, perdida com a separação 
oficial ocorrida em 1890. Ao mesmo tempo em que a instituição bus-
cava recuperar seu espaço na sociedade, procurava estabelecer nova 
estrutura de recursos, devido à perda das subvenções do Estado. A 
partir da década de 1950, setores da Igreja se modernizaram e passa-
ram a atuar como promotores do desenvolvimento. Nesse sentido, a 
mútua colaboração entre as duas instituições passou a ocorrer em um 
novo contexto em que a Igreja buscava uma atualização política, indo 
ao encontro das massas populares com projetos em colaboração com 
o Estado. Dom Fernando se tornaria um protagonista desse processo, 
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em todas as suas fases. Ao concluir seus estudos, o jovem padre efeti-
vou o que se esperava de um clérigo formado em Roma, com uma 
atuação que visava fortalecer a presença da Igreja na sociedade. Assim 
que retornou ao Brasil, foi para Cajazeiras, Paraíba, sendo nomeado 
diretor do tradicional Colégio Padre Rolim (1933-1936) -– fundado 
em 1827, pelo missionário Padre José Antônio Maria Ibiapina - e, 
depois de alguns meses como vigário na mesma cidade, foi nomeado 
vigário de Patos, Paraíba, sua terra natal (1937-1943). A cidade de Pa-
tos, então com dez mil habitantes, se ressentia da falta de um estabele-
cimento ginasial e o padre Fernando, desempenhando seu papel de 
educador, fundou o Ginásio Diocesano de Patos, para meninos (1937), 
em um prédio já edificado na cidade, sendo seu primeiro diretor. Fun-
dou também o Educandário Cristo Rei, para meninas (1938), cuja 
construção se atribui ao jovem padre, apontado como o maior entu-
siasta da causa da implantação dos colégios ginasiais na cidade. A pres-
tação de serviços educacionais para a elite havia se tornado uma dire-
triz importante da política expansionista que a Igreja assumiu no 
Brasil após a separação entre Igreja e Estado. Essa postura orientada 
pela Santa Sé, tinha cunho patrimonialista, visando a criação de dio-
ceses, seminários e escolas em todo o território brasileiro. O campo 
do ensino secundário tornou-se o empreendimento mais rentável da 
Igreja no período. Mesmo com essas importantes iniciativas enquanto 
vigário foi como Bispo que Dom Fernando atuou de forma mais in-
cisiva na construção de uma sociedade mais cristianizada, tomando as 
iniciativas que julgava necessárias para ampliar a influência da Igreja 
na sociedade, com medidas que contavam com a colaboração do Es-
tado. Foi sagrado bispo em 4 de abril de 1943, dia em que completou 
33 anos, tornando-se então o bBispo mais jovem do país. Indicado 
para bispo de Penedo (1943-1949), Dom Fernando criou o Colégio 
Diocesano para meninos. Além disso, preparou a criação da Diocese 
de Palmeiras dos Índios, fundando na cidade o Educandário Cristo 
Redentor para meninas e o Ginásio Pio XII, para meninos. Mais tarde, 
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como Bispo de Aracaju (1949-1957), fundou a Faculdade Católica de 
Filosofia e a Escola de Serviço Social. Enquanto coordenava as ações 
necessárias ao trabalho da Igreja, Dom Fernando se dedicava também 
à estruturação dos movimentos religiosos, particularmente da Ação 
Católica. O prelado dedicava atenção especial a esse movimento por-
que, embora envolvesse vários segmentos sociais, despertava na juven-
tude os ideais para a construção de um mundo mais cristão. Desde que 
assumiu a função de bispo, Dom Fernando assumiu uma posição de 
liderança na Ação Católica Brasileira, tornando-se referência nesse 
movimento, a partir do qual ajudou a criar a CNBB, em 1952. Segun-
do estudiosos, até meados dos anos 1940, a Igreja Católica no Brasil 
não percebia como sua missão a transformação da sociedade. No en-
tanto, a partir da década de 1950, surgia nos discursos sociais a ideia de 
que o desenvolvimento econômico, particularmente o investimento 
em infraestrutura, proporcionaria as mudanças de que o país necessi-
tava para se modernizar. Dom Fernando defendeu o desenvolvimento, 
assim como parcela expressiva do episcopado, convencido de que essas 
iniciativas poderiam tirar o Brasil do atraso, impulsionando o progres-
so do país e da sua população. Em um primeiro momento, as iniciati-
vas de Dom Fernando à frente da Arquidiocese de Goiânia se dariam 
também no sentido de contribuir com o desenvolvimento social. 
Dom Fernando assumiu a Arquidiocese de Goiânia em 1957, quando 
se iniciava a construção de Brasília, e teve também como incumbência 
abrir espaço para a Igreja na nova capital federal, sob sua jurisdição. 
Até a inauguração da nova capital, o trabalho do arcebispo ali se des-
dobrava tanto no campo político, como na implantação da estrutura 
para o funcionamento da Igreja, com a conquista de 72 áreas de 
15.000.000 m2 cada – destinadas à construção de igrejas, casas paro-
quiais e escolas –, além de espaço para a construção da catedral e da 
sede da CNBB. A grande obra de Dom Fernando no campo da edu-
cação em Goiás, e que marcaria sua atuação na Arquidiocese, foi a 
criação da Universidade Católica de Goiás, em 1959, a primeira uni-



Diane Valdez (Org.)

212

versidade da região. Inicialmente denominada Universidade de Goiás, 
passa a se chamar Universidade Católica de Goias (UCG) em 1971, 
tornando-se, posteriormente Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO), em 2009. Dom Fernando encontrou em Goiás 
ampla rede de escolas católicas, implantadas por seu antecessor, Dom 
Emanuel Gomes de Oliveira, e empenhou-se em completar o reforço 
da educação no estado, com a criação da UCG, tendo criado como 
mantenedora da universidade, a Sociedade Goiana de Cultura (SGC), 
em 1958. Desde o Congresso Eucarístico de Goiânia, em 1948, havia 
um projeto de criação da Universidade do Brasil Central, elaborado 
em conjunto pelo governo e pela Igreja. Como essa universidade não 
chegou a ser efetivada, ao longo do tempo surgiram dois projetos dis-
tintos: um para a criação de uma universidade católica e outro para a 
criação de uma universidade federal em Goiás. Quando Dom Fernan-
do assumiu a Arquidiocese de Goiânia, retomou o projeto de criação 
da universidade, atribuindo a essa instituição um papel importante 
para a condução do processo social. O arcebispo conquistou o apoio 
do governo federal, de autoridades políticas e religiosas e, após muito 
empenho pessoal, conseguiu a efetivação da universidade católica. Em 
17 de outubro de 1959, o Presidente Juscelino Kubitschek sancionou 
o decreto n. 47.041, criando a Universidade de Goiás. Essa instituição 
foi criada a partir da incorporação das já existentes Faculdade de Filo-
sofia, Ciência e Letras; Escola Goiana de Belas Artes; Faculdade de 
Ciências Econômicas e Faculdade de Direito, agregando, ainda, a Es-
cola de Enfermagem São Vicente de Paulo e a Escola de Serviço So-
cial. Dom Fernando tornou-se o Grão Chanceler da universidade. A 
efetivação desse projeto se deu em meio a uma verdadeira disputa por 
espaço social, na qual a Arquidiocese enfrentou seus tradicionais ad-
versários, particularmente a maçonaria

e o movimento estudantil, contrários à fundação de uma insti-
tuição religiosa de ensino superior em Goiás.  Além de buscar proje-
tar o estado no cenário nacional, o arcebispo empreendeu uma luta 
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que somava ações práticas e educativas, tendo em vista concretizar sua 
proposta de superar a situação de subdesenvolvimento de Goiás. Dom 
Fernando propunha implantar um projeto de desenvolvimento eco-
nômico e social, em colaboração com o Estado, tornando a região um 
modelo para o Brasil e, para isso, implantou um exemplar projeto de 
Reforma Agrária na Fazenda Conceição, de propriedade da arquidio-
cese. Em seus primeiros anos à frente da Arquidiocese, Dom Fernando 
implantou também o Movimento de Educação de Base (MEB), um 
programa de alfabetização, promoção social e iniciação profissional, 
voltado para a zona rural. O MEB se desenvolvia por meio das Es-
colas Radiofônicas e sua instauração em Goiás foi possível porque o 
arcebispo havia adquirido, em 1958, a Rádio Difusora. Iniciado no 
Brasil em 1958, por Dom Eugênio Sales, Bispo de Natal, o MEB che-
gou a Goiás em 1961. O governo militar, que se instalou no país em 
1964, inviabilizou diversas iniciativas da Igreja, particularmente aque-
les movimentos mais politizados, como a Ação Católica e o MEB, que 
foram perseguidos pelo regime. A partir de então, a Igreja no Brasil 
teve que buscar inéditos caminhos pastorais. Esse período foi tam-
bém de significativas mudanças no interior da Igreja, decorrentes das 
inovadoras resoluções do Concílio Vaticano II (1962-1965), do qual 
Dom Fernando participou ativamente e cuja experiência transformou 
profundamente suas posições, tornando-se um marco em sua atuação. 
A concepção de desenvolvimento de Dom Fernando – que em di-
versos momentos já mostrava não se limitar ao aspecto econômico – 
apresentaria mudanças mais profundas a partir da encíclica Gaudium 
et Spes, de 1965, e, mais particularmente, a partir da Constituição 
Pastoral Populorum Progressio, de 1967, que valorizavam o desen-
volvimento integral do homem. Nesse âmbito, a partir de meados da 
década de 1970, a Igreja intensificou a criação de organismos voltados 
para a defesa dos direitos humanos, que contaram com o apoio de 
Dom Fernando para sua efetivação. Dentre eles, se destacam o Con-
selho Indigenista Missionário (CIMI), a Comissão Pastoral da Terra 
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(CPT) e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). As CEBs tiveram 
expressivo crescimento na Arquidiocese, tendo sido incorporadas ao 
Plano Pastoral para os anos de 1973 e 1974, conquistando ainda mais 
espaço a partir do Plano Pastoral de 1978, se expandindo a cada ano. 
Durante esse período, a Arquidiocese subsidiou a educação popular 
por meio das publicações do Secretariado Pastoral Arquidiocesano 
(Spar). A atuação de Dom Fernando no campo da educação foi coe-
rente com sua abrangente visão eclesiológica, superando a concepção 
de Igreja hierárquica e protagonizando a perspectiva da Igreja como 
Povo de Deus. O Arcebispo morreu em Goiânia, em 1985, vitimado 
por um câncer, e enaltecido por sua marcante atuação, que extrapolava 
o simples aspecto doutrinário da Igreja.
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Flora Augusta de Alencar (1924-2008). Flora Augusta de 
Alencar nasceu em 10 de agosto de 1924, na cidade de Carmo do Pa-
ranaíba (MG), filha de América Agostinha de Alencar. Casou-se com 
Gerson Augusto da Silva em 21 de abril de 1941 e nasceram deste 
enlace matrimonial os seguintes filhos: Elenice Alencar de Oliveira, 
Sebastião Macedo de Mendonça, Celia Mendonça Mota, Secivaldo 
Teixeira de Macedo e Maria de Lourdes e Silva. Faleceu no dia 01 de 
outubro de 2008 em Goiânia, no Hospital Ortopédico de Goiânia. 
Veio para a região de Itapuranga, estado de Goiás, no ano de 1957. 
A professora Flora Augusta de Alencar cursou até o ensino primário 
e assumiu a docência, enquanto professora primária em 16 de junho 
de 1958, nomeada pelo Decreto de número 7.814, datado de 06 de 
março de 1958, sendo lotada na Escola Rural do povoado de Diolân-
dia, Distrito de Itapuranga-GO. Por meio do Decreto 8.361, de 30 
de agosto de 1960, foi nomeada para interinamente exercer o cargo 
de professora primária, iniciando suas atividades em 5 de setembro de 
1960. Em 15 de junho de 1965 foi efetivada no cargo de professora 
primária, com data retroativa de 30 de dezembro de 1963. Por meio 
da Lei 6.725, de 20 de outubro de 1967, foi reclassificada no cargo 
de assistente de ensino primário, conforme apostila pública no Diá-
rio Oficial do Estado de Goiás, número 10.643, de 17 de outubro de 
1968. Ainda em 1960, a professora Flora Augusta de Alencar foi no-
meada pela Portaria 875, datada de 07 de fevereiro de 1960, publicada 
no Diário Oficial do Estado de Goiás, número 8.233, de 18 de março 
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de 1960, como diretora do Grupo Escolar Virgílio José de Barros, 
no município de Itapuranga-GO, tomando posse em 01 de abril de 
1960. Pela Portaria 829, de 25 de maio de 1962, tomou posse como 
diretora do Grupo Escolar de Itapuranga. O cargo de professora foi 
exercido em escolas do meio rural e urbano do município de Itapu-
ranga, embora tenha iniciado suas atividades no Distrito de Diolândia, 
aposentando-se no Grupo Escolar Santana no ano de 1977. Sempre 
exerceu sua função de professora em Escolas Públicas da Rede Esta-
dual no município acima citado. Com sua dedicação e pronto atendi-
mento para com as suas funções, esteve presente atuando na educação 
infantil, alfabetizando e contribuindo significativamente na formação 
educacional de inúmeras crianças da região. Em relação aos métodos 
e saberes produzidos pela professora Flora Augusta de Alencar, per-
cebemos que usou dos métodos da silabação e abecedário. Enquanto 
diretora, seguia a metodologia imposta pela Secretaria de Educação 
do estado de Goiás, que determinava a forma de “transmissão” de 
conhecimento e gestão, sem que os professores e gestores tivessem 
espaços para discuti-las. Mesmo assim, ouvindo alguns colegas e ex-
-alunos da professora Flora Augusta de Alencar, temos informações de 
que ela, além de ser uma professora dedicada, era também rígida em 
suas determinações, exigindo dos alunos uma participação constante 
nas atividades na sala de aula, não permitindo que houvesse distorção 
de comportamento por parte dos educandos. Ainda, quando ocupava 
o cargo de gestão, diretora, alguns colegas afirmam que Flora Augusta 
procurava sempre estar atenta às dificuldades que pudessem surgir no 
decorrer das aulas e exigia o respeito dos alunos para com os educado-
res, procurando sempre defendê-los de qualquer agressão ou condutas 
inadequadas por parte dos discentes. Estas afirmações contribuem para 
corroborar que Flora Augusta de Alencar se pautou pela busca de uma 
educação de qualidade no município de Itapuranga-GO, seguindo os 
padrões educacionais da época. Por meio da pesquisa oral e documen-
tal, podemos afirmar que a professora Flora Augusta sempre se pautou 
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pelo desejo e sonho de “transmitir conhecimento”; embora não tenha 
frequentado a academia, conseguiu no seio da população itapuran-
guense provar, buscar e socializar o conhecimento que, muitas vezes, 
nos dias atuais, tem sido cada vez mais desvalorizado. Naquela época o 
“mestre” contava com o respeito e a gratidão de pais e alunos. Mesmo 
a docência desvalorizada como atualmente, sem ser reconhecida pelas 
autoridades e pela história oficial, um dos legados da professora Flora 
Augusta foi acreditar que o magistério era uma profissão honrosa, pro-
va disto foi toda a sua história de dedicação ao magistério, mesmo que 
fosse o valor de seus proventos correspondente a apenas um salário 
mínimo atual, como averiguamos em um contracheque que consta 
em seu dossiê. Isto, segundo depoimentos que obtivemos de seus co-
legas e ex-alunos, além de outros interlocutores que com a professora 
conviveram, não impediu que Flora Augusta de Alencar buscasse sem-
pre se colocar ao lado da sociedade e dos educadores para defender 
novas perspectivas em prol da aquisição do conhecimento em nosso 
município. Apesar das dificuldades financeiras, como vimos no men-
cionado salário, ela conseguiu educar sua família, tornando-os cida-
dãos que, além de respeitar o próximo, procuram valorizar e manter os 
ensinamentos que a educadora e mãe sempre defendeu. A conclusão 
a que chegamos em relação ao desempenho magisterial da referida 
professora faz-nos observar que, mesmo tendo mudado muitas teorias 
educacionais, aquelas que naquele tempo eram exercidas em todo o 
território nacional, Flora sempre foi tratada com respeito e deferência. 
Os serviços prestados pela professora Flora Augusta de Alencar foi e 
continuam sendo de suma importância para que as novas gerações 
tenham uma visão histórica de como a educação se desenvolveu, che-
gando aos dias atuais, com professores capacitados e que dedicaram 
suas vidas à arte de ensinar. Ao olhar o passado, observa-se que, mesmo 
sem a atual exigida formação acadêmica, os nossos mestres ancestrais 
procuraram e deram tudo de si para que a sociedade se desenvolvesse 
atingindo o atual estado de conhecimento que hoje temos em nossa 
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região. Podemos caracterizar as ações educacionais desenvolvidas pela 
professora Flora Augusta como atos heroicos praticados em prol da 
educação de milhares de homens e mulheres desse pedaço do Brasil.
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Floracy Alves Pinheiro (Cici Pinheiro, 1929-2002). Atriz, 
diretora, produtora, autora e professora de teatro, na certidão de nas-
cimento, seu nome era Floracy Alves Pinheiro, nascida no dia 5 de 
junho de 1929, em Orizona (Goiás). Para os amigos e para quem 
admirava seu trabalho artístico, era simplesmente Cici Pinheiro, a pri-
meira mulher a destacar-se nos palcos em Goiás como atriz, diretora, 
produtora, autora e professora de teatro. Ícone do teatro goiano, ini-
ciou a carreira em Goiânia no grupo do diretor Otavinho Arantes; 
atuou no palco, na rádio e nos primórdios da televisão, quando fez 
novela ao vivo. Cici herdou da mãe, Julieta de Resende Pinheiro, co-
nhecida em Orizona como oradora e atriz de peças organizadas pelos 
grupos amadores da cidade, o amor pela arte. Ainda menina, mudou-
-se com a família para Goiânia, a cidade que dava os primeiros passos 
como capital do estado de Goiás. Cursou o ginasial no Colégio Santo 
Agostinho e o Clássico (ensino médio) no Lyceu de Goiânia. Conhe-
ceu Otavinho Arantes através da irmã Florami Pinheiro, a Mimi, no 
final dos anos 1940. Otavinho foi seu grande mentor artístico. Com 
ele, estreou em 1949, como atriz substituta. No ano seguinte, ocupou 
o cargo de primeira atriz da Agência Goiana de Teatro conquistando 
papéis de destaque em peças clássicas do teatro, como O Escravo, de 
Lúcio Cardoso e Carlota Joaquina, de R. Magalhães Júnior. Cici Pi-
nheiro levou muito a sério a carreira, foi a primeira voz feminina do 
rádio de Goiás. Pioneira, produziu para a Rádio Brasil Central, líder 
de audiência, o programa Magazine no Ar, obtendo grande repercussão. 
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Em seguida, atuou na produção dos programas Cinema em Revista 
e Noturno Romântico. Para a Rádio Clube de Goiânia, escreveu e 
interpretou a rádio novela Uma senhora mais brilhante que o sol, que 
marcaria a vinda da imagem de Nossa Senhora de Fátima a Goiânia, 
nos anos 1950. Nessa mesma época, mudou-se para São Paulo onde já 
se encontrava sua irmã Florami Pinheiro, que estudava Artes Dramáti-
cas e atuava como atriz, a fim de dar um novo rumo à carreira. Mimi 
foi sua maior incentivadora. Decidida e talentosa, Cici abriu caminho 
para seu trabalho, integrando importantes companhias como o Teatro 
Brasileiro de Comédia ao lado de Cacilda Becker, Walmor Chagas, 
Flávio Rangel, Augusto Boal e muitos outros artistas que escreveram 
a história do teatro brasileiro. Interpretou grandes personagens, mas, 
diante da insistência da família, voltou para Goiânia, criando então 
seu próprio grupo de teatro com atores goianos. Mulher à frente do 
seu tempo em uma cidade ainda provinciana, gênio forte e sem papas 
na língua, Cici Pinheiro fazia e dizia o que pensava. Protagonizou os 
primeiros beijos em cena no fim dos anos 1950 com o ator William 
Aia, na peça Deslumbramento, de Keith Winter, dirigida por João Ân-
gelo Labanca, de São Paulo, causando o maior escândalo da época. A 
conservadora sociedade goiana não viu a cena com bons olhos, Cici 
Pinheiro foi execrada, proibida de frequentar as casas e os salões da 
tradicional família goiana. Decepcionada, pegou a mala e voltou para 
São Paulo, onde sabia ter trabalho garantido. Fez direção, novelas e 
teleteatros, locução de rádio e, ao mesmo tempo, atuava como rádio 
atriz nas Rádios Nacional e Cultura. Estreou na TV paulista traba-
lhando na novela David Copperfield e no humorístico A Praça da 
Alegria, ao lado Ronald Golias e Manoel de Nóbrega. No início dos 
anos 1960, deu adeus aos palcos paulistas e retornou a Goiânia aco-
lhendo o convite da TV Rádio Clube para assumir a direção artística 
da emissora. Com sua experiência radiofônica e televisiva, adaptou 
para o rádio a peça Do Outro Lado, apresentada com atores goianos 
selecionados por ela. Desentendimentos com a direção, levaram-na a 
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deixar a emissora pouco tempo depois. Sem trabalho, Cici foi embora 
para Ribeirão Preto (SP) trabalhar com o irmão em um escritório de 
advocacia. Não demorou muito tempo, estava de volta, pois consegui-
ra um emprego de funcionária da OSEGO (Organização de Saúde 
do Estado de Goiás). Apostou na burocracia para sobreviver. Porém, o 
amor pelo teatro continuou intacto. Contratada pela recém-fundada 
TV Anhanguera, Cici Pinheiro foi dirigir a primeira telenovela goia-
na, A Família Brodie, inteiramente criada por ela. Produzida ao vivo 
em 1965, a novela baseava-se no livro O Castelo do Homem Sem Alma, 
de J. Gronin. Era tudo feito ao vivo, muita coisa improvisada. Com 
enormes dificuldades, a novela conquistou o público, revelando atores 
e atrizes. Alguns deixaram Goiânia em busca de novas oportunidades, 
como Osvaldo Mesquita, intérprete de Mister Brodie, outros ficaram 
como o humorista Phaulo Gonçalves e Magda Santos, ex-diretora 
artística da TV Anhanguera e apresentadora do programa O Mundo é 
das Crianças, sucesso na época. Como diretora e produtora da novela, 
Cici Pinheiro não ficaria livre da polêmica; novamente por causa de 
um beijo na telenovela foi chamada ao DOPS – Departamento de 
Ordem Política e Social para explicar ao delegado o que significava 
aquele beijo ao vivo na TV. Reconheceu depois que beijo nunca lhe 
dera sorte. Os transtornos não a abateram, continuou firme com seu 
trabalho no teatro. Criou e dirigiu diversos espetáculos, revelou no-
mes que brilharam no cenário artístico nacional: Thelma Reston, João 
Bennio, Stepan Nercessian e outros. Convidada por Rosarita Fleury, 
em 1970, assumiu a cadeira número 12 da Academia Feminina de 
Letras e Artes de Goiás (AFLAG). Com seu grupo, inaugurou o Teatro 
de Arena da Universidade Católica de Goiás, com a peça Magistrália, 
da escritora Lena Castelo Branco. Convidada pelo SESI fundou o 
Teatro do Operário, fez diversas apresentações e ensinou com gosto. 
Criou um personagem chamado Goianinho, através do qual abordava 
os mais variados temas: higiene, saúde, bem estar etc. Com Goianinho 
a tiracolo, percorreu dezenas de escolas e palcos de Goiânia e interior. 
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Cici Pinheiro despediu-se do teatro com a peça Gimba, o Presidente dos 
Valentões, em 1989, que foi encenada no Teatro Goiânia. Depois disso, 
nunca mais foi ao teatro, preferiu dedicar o tempo livre às palavras-
-cruzadas e aos jogos de cartas com amigos e familiares. Garantia não 
guardar mágoa no coração. “Não dou confiança para elas (mágoas). 
Minha luta no teatro foi muito desigual. Fui perseguida, massacrada, 
mas saí inteira”. Morreu no dia 10 de abril de 2002. Tem escola e 
prédio com seu nome. O teatro de bolso da antiga Casa das Artes, que 
levava seu nome, foi demolido. Sua vida e obra está registrada no livro 
Memória do Teatro Goiano – A Cena na Capital, do dramaturgo, profes-
sor e diretor do Grupo Exercício, Hugo Zorzetti, publicada em 2005, 
pela Editora da UCG.

AUTORA

• Francisca Valbene Bezerra: Graduada em Jornalismo (UFG); 
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Floracy Artiaga Mendes (1912-1978). Floracy Artiaga Men-
des nasceu na Cidade de Goiás, antiga capital do estado, no dia 20 de 
julho de 1912 e faleceu em Brasília no dia 30 de maio de 1978. Era 
Filha de Zoroastro Artiaga e Aracy Monteiro Guimarães. Sua mãe é 
descrita como uma mulher leal, corajosa, inteligente, companheira de 
muitas lutas. Por sua vez, Zoroastro Artiaga foi um importante inte-
lectual goiano que teve intensa atuação como jornalista, historiador, 
geógrafo, professor, advogado e escritor. Ele inclusive empresta seu 
nome a um museu localizado no centro histórico de Goiânia. Zoroas-
tro foi militante de causas progressistas, fundou alguns jornais no esta-
do e deixou uma preciosa obra sobre os aspectos históricos, culturais, 
geográficos e ainda acerca dos costumes da população goiana. Floracy 
Artiaga Mendes nasceu nesse ambiente de defesa das causas goianas. 
Acompanhando desde cedo diversas lutas interessou-se pela cultura, 
pelo jornalismo, pela educação e pela liberdade de imprensa. Estudou 
no Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, em Catalão/GO, mantido 
pela Congregação Agostiniana. No ano de 1926, tornou-se redatora 
do jornal Novo Horizonte da cidade de Catalão. Nessa cidade ainda 
colaborou com o jornal O Mosquito. Na Cidade de Goiás, a partir do 
ano de 1929, passou a ser redatora do jornal O Lar. Foi casada com 
o médico Luiz da Glória Mendes, um dos pioneiros no exercício da 
medicina na cidade de Goiânia, com que teve três filhos: Lucy, Luiz 
e Lucia. Mulher idealista, entusiasmada, escritora, redatora e pianista, 
Floracy Artiaga Mendes foi professora de Pedagogia e Psicologia na 
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Escola Normal Oficial de Goiás, e ainda dirigiu a Revista de Educação 
nesse estado. No ano de 1942, apresentou no VIII Congresso Bra-
sileiro de Educação, realizado em Goiânia, o trabalho “A Educação 
Primária Fundamental – Objetivos e Organização”, no qual afirma 
que o conhecimento da criança deveria ser o centro de todo o pro-
cesso educativo. Defensora dos ideais renovadores na educação, cita 
em sua exposição teóricos como Froebel, Pestalozzi, Rosseau, Ferrié-
re, Decroly, Dewey, Claparéde e Lourenço Filho. Assevera ainda que 
o sentido de orientação do professor deve ser “encontrar na própria 
vida uma finalidade humanitária, trabalhar na escola pela felicidade 
espiritual e material de um povo, demonstrando praticamente que 
‘educação é vida e viver é desenvolver-se, é crescer’” (ABE, 1944, p. 
125), o que evidencia uma identificação com a Pedagogia da Escola 
Nova. Entre os anos de 1942 e 1944, Floracy Artiaga Mendes, cola-
borou com a produção de artigos para a revista Oeste. É perceptível 
nesses escritos uma preocupação com a criança e a renovação do pro-
cesso pedagógico. Em um desses artigos, ela destaca que a Escola Nova 
destina-se a formar nas crianças os futuros cidadãos. Em outro artigo, 
citando Claparéde, assinala que uma tarefa fundamental para a modi-
ficação de práticas pedagógicas tradicionais deveria ter como foco a 
formação do professorado em moldes renovadores. Para a Revista de 
Educação e Saúde, periódico que colaborou para as discussões e difusão 
da psicologia escolanovista em Goiás, também redigiu vários textos. A 
partir do ano de 1946, tornou-se diretora dessa revista, sendo marcan-
te a interlocução do periódico, sob sua direção, com as teorias psico-
lógicas de cunho escolanovista. Nesse mesmo ano, é publicado nessa 
revista um fragmento do livro Introdução ao Estudo da Escola Nova, de 
Lourenço Filho, o qual realiza uma analogia entre a escola ativa e a 
escola tradicional. Dentre os diversos artigos escritos por Floracy nesse 
periódico, cabe citar um publicado em 1946 intitulado Instituições e 
Associações Escolares, em que ressalva que educar é preparar para a 
vida e que uma das finalidades da Educação na Escola Nova é o pro-
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cesso de socialização da criança. Como professora de Pedagogia e Psi-
cologia na Escola Normal Oficial, Floracy Artiaga Mendes procurou 
motivar seus alunos para o desenvolvimento de práticas alternativas 
ao modelo de educação tradicional. Defensora dos ideais renovadores 
na educação, procurava realizar em sala de aula investigações empíri-
cas, objetivando a formação do senso crítico do aluno e, ao mesmo 
tempo, fazendo com que eles se entusiasmassem e encantassem com 
as experiências escolares. A professora Floracy aposentou-se na década 
de 1950, ocasião em que se mudou com seu marido para o Rio de 
Janeiro e posteriormente para Brasília, cidade em que se dedicou à 
família e ao trabalho assistencial.
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Francisco Ferreira dos Santos Azevedo (Professor Fer-
reira, 1875-1942). Unanimidade. Sem dúvida, essa palavra é agrega-
dora de uma relatividade eternamente discutível. Mas, conduzindo-a 
para viver a história do professor Ferreira (Francisco Ferreira dos San-
tos Azevedo), sua semântica dá-lhe um resultado altamente próximo 
a sua essência. Daí, não há como discordar da maioria absoluta dos 
historiadores e pesquisadores da historiografia educacional goiana que 
aponta esse mestre como o mais importante educador goiano das qua-
tro primeiras décadas do século XX, de atuação nos limites dos ensinos 
do I e II Graus, dentro das salas de aulas e como gestor educacional. 
Com essa concordância me afino, há muito, essa é minha leitura do 
professor Ferreira. Sua pegada existencial em terras goianas começou 
a ser escrita num gesto santo, nobre, altamente humano, tutelador do 
seu tio-bisavó, Dom Francisco Ferreira de Azevedo, conhecido como 
o Bispo Cego, que chegou a Vila Boa, em 21 de outubro de 1824, 
para dirigir a prelazia da província de Goiás, trazendo consigo, na sua 
generosa bagagem humana, sua irmã, Maria do Monte Faleo (então 
recentemente enviuvada do seu cunhado, Antônio Pereira dos San-
tos), e a sua farta prole de onze rebentos: Antônio Ferreira dos Santos 
Azevedo, Francisco Ferreira dos Santos e nove filhas. Francisco Fer-
reira dos Santos Azevedo, de igual nome e avô do Professor Ferreira, 
ocupou relevantes cargos, na então província de Goiás; foi secretário 
da prelazia de Goiás, coronel da Guarda Nacional, primeiro provedor 
da Fazenda Provincial (secretário da Fazenda), secretário do Governo 
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e vice-presidente da província de Goiás, por três vezes. De 19.03.1842 
a 10.06.1842, 9.11.1842 a 17.10.1843 e de 29.03.1844 a 30.06.1844, 
assumiu a titularidade do cargo, na ausência do presidente José de Assis 
Mascarenhas. Aos 66 anos de idade, faleceu na Cidade de Goiás, no dia 
9 de novembro de 1876. Seu filho de mesmo nome, com apenas Jú-
nior acrescido à terminologia do sobrenome, pai do professor Ferreira, 
nasceu em 1847. A escritora Célia Coutinho Seixo e Britto, uma das 
fundadoras da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, conta 
em seu livro A Mulher, a História e Goiás, que Francisco Ferreira dos 
Santos Azevedo era

Alferes de Caçadores a Cavalo, herói da Guerra do 
Paraguai. Foi condecorado com hábito de Oficial das 
Rosas, que lhe dava honras de coronel, e foi agraciado 
também com a medalha de Aviz. O Marechal Deodo-
ro, quando ditador, lembrou-se de dar à sua viúva, hoje 
ainda viva, uma pensão de 30$000, como homenagem 
à memória de um dos mais bravos oficiais que servi-
ram sob seu comando no Paraguai. [...] Herói da Reti-
rada de Laguna, da Campanha da Cordilheira, onde se 
destacara, fazendo jus à confirmação no posto (alferes), 
após a batalha do Campo Grande (SEIXO, 1982, p. 26).

No dia 5 de junho de 1874, o alferes Francisco Ferreira dos Santos 
Azevedo Júnior casou-se com Rita Xavier Brandão, conhecida como 
Ricota (hexaneta do Anhanguera, filho), ela com 18 anos, e ele com 27. 
O casamento durou poucos meses. Faleceu o alferes Francisco Ferreira 
dos Santos Azevedo Júnior, no dia 25 de novembro de 1874, deixando a 
esposa grávida de cinco meses, carregando no ventre o futuro professor 
Ferreira. Rita Xavier Brandão, embora tão jovem, não mais contraiu ma-
trimônio, vindo a falecer em 1940. Filho que sequer pousou os olhos na 
face do pai, Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, o professor Ferreira, 
recebendo o mesmo nome do seu e pai, nasceu no dia 14 de abril de 
1875. Aos cinco anos de idade, em 1880, ingressou na escola primária da 
também histórica educadora Mestra Nhola (Pacífica Josefina de Castro, 
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1826/1933), idade incomum àqueles tempos para iniciar a alfabetização. 
Depois, como estudante do Colégio Lyceu, sua inteligência era nota-
damente observada, sobretudo, admirada. O professor Genesco Ferreira 
Bretas, em seu livro A História da Instrução Pública em Goiás, a propósito 
do desempenho estudantil do futuro professor Ferreira, revela:Quando 
se sentava diante de uma banca de examinadores, mostrava-se conscien-
te e tranquilo, isto é, não tremia. Ao contrário, era a banca que tomava 
todo cuidado para lhe fazer perguntas pertinentes e condignas, tal era a 
auréola de respeito que o cercava em razão das distinções já obtidas em 
exames anteriores. Dos seus últimos exames de preparatórios, ocorridos 
em janeiro de 1894, o jornal “Goyaz”, de 1º do mês seguinte, dá esta 
notícia: “Nos dias 29 e 30 do mês findo, prestou exames de geographia 
e arithmetica no Lycêo o alumno Ferreira de Azevedo. Foram exami-
nadores os Drs. Mathias da Gama e Bulhões, Dr., Alves de Castro, fiscal 
do Governo Federal e o Dr. Jeronymo de Moraes que presidiu a banca. 
Assistiram ao exame o presidente do Estado e o Dr. Director da Instruc-
ção. Informam-nos que em arithmetica foi approvado com distincção. 
Si há no Lycêo muitos alumnos como o Sr. Ferreira de Azevedo, aquelle 
estabelecimento de instrucção pode competir com os mais acreditados 
do Rio e São Paulo (BRETAS, 1991, p. 72).

Aos 15 anos de idade, paralelamente aos estudos no Colégio Ly-
ceu, intentou seguir a carreira militar, a mesma do pai que não conhe-
cera e de seus tios, Antônio e Melquíades. O jornal Goyaz, edição de 
19 de dezembro de 1890, publicou uma nota contando que ele passara 
nos exames promovidos pelo Quartel do 20, de sua terra natal. Nos 
primeiros dias de 1891, seguiu para o Rio de Janeiro para estudar na Es-
cola Militar do 11º Batalhão de Infantaria. Sem a vocação militar vivida 
por seu genitor e seus tios, nesse mesmo ano, retornou a sua terra natal. 
Tão logo regressou, por concurso ingressou no serviço público estadual 
como Praticante Effectivo do Thesouro Público, solicitando a sua de-
missão do cargo, em setembro de 1892. Ao final do mês de janeiro de 
1893, foi nomeado para trabalhar na agência dos Correios em sua terra 
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natal. Com a interferência do prestigiado político goiano, José Leopol-
do de Bulhões Jardim, no início de 1894, foi, a seu pedido, transferido 
para a cidade de São Paulo. O jornal carioca Gazeta de Notícias, edição 
de 27 de fevereiro de 1894, registrou “Diretoria Geral dos Correios: 
foram nomeados Praticantes Interinos dos Correios de São Paulo, o 
supplentodo de Goyaz, Francisco dos Santos Ferreira...”. Posteriormen-
te, intentou e conseguiu uma segunda transferência para o estado de 
Minas Gerais, para precisamente a cidade de Ouro Preto, onde passou a 
residir, trabalhar e a estudar Agrimensura, na Escola de Minas. Graças ao 
Decreto nº 9.827, de 31 de dezembro de 1887, assinado pela Princesa 
Isabel, pôde, no decorrer de alguns meses, prestar e passar por todas as 
matérias descritas no decreto e obter seu Diploma de Agrimensor, ex-
pedido no dia 17 de dezembro de 1895. De volta à cidade de Goiás, foi 
nomeado Agrimensor da Secretaria das Terras Públicas, com a especial 
missão de organizar a Carta Geográfica de Goiás, sendo o precursor da 
introdução do Quadrilátero Cruls, no mapa de Goiás, onde, décadas 
depois, haveria de nascer Brasília. Definitivamente, não parou por aí, 
fez muito mais. Basta citar a sua fantástica contribuição à língua portu-
guesa, com a publicação do seu Dicionário Analógico da Língua Portuguesa 
– Ideias afins, editado postumamente, em 1950, admirado pelos mais 
notáveis intelectuais brasileiros, cuja elaboração demandou décadas de 
sua existência, segundo depoimentos familiares. Em 1903, deu início a 
sua vida de educador, ao ser nomeado professor interino de Geografia 
do Lyceu. Por concurso, em 1907, foi efetivado à Cadeira de Geografia. 
Mais tarde, ocupou a Cadeira de Matemática. Foi professor, também, 
do Seminário Santa Cruz, Colégio Santana e da Escola Normal, sendo 
diretor do Lyceu, entre 1921 e 1929. Em 1930, assumiu a direção da 
Escola Normal. Recorrendo, novamente, ao livro do professor Genesco 
Ferreira Bretas, ele narra uma passagem bastante interessante do Pro-
fessor Ferreira, enquanto na direção da Escola Normal, envolvendo seu 
ex-aluno no Lyceu, o interventor Pedro Ludovico Teixeira:
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Em 1930, o Professor Ferreira deixou a direção do 
Liceu para assumir a da Escola Normal. Este estabe-
lecimento, destinado a formar mestres, não poderia 
prescindir da sua experiência. Mesmo depois que se 
inaugurou o regime discricionário em outubro de 
1930, ainda permaneceu na direção da Escola. Con-
ta-se que uma medida do governo atingiu a Escola 
Normal. Houve protestos generalizados. As alunas da 
Escola saíram às ruas em sinal de desagrado. O próprio 
diretor, Professor Ferreira, mostrou-se solidário com 
aquelas. O Interventor Federal Pedro Ludovico, ofen-
dido pelo fato de se tratar de pessoa que estava ocu-
pando cargo da confiança do governo, além de des-
contente por suas declarações “antimudancistas”, que 
não escondia, mostrou-se profundamente aborrecido 
com o “Ferreirão”. Bastou isto para que o Delegado 
de Polícia, ao ouvir a explosão de zanga do Interven-
tor, entendesse que devia mandar prender o “acintoso” 
professor, o que fez sem ordem expressa e sem pensar 
nas conseqüências. O Delegado não esperava uma rea-
ção tão forte: toda a cidade se levantou contra o ato do 
Governo. Das cidades vizinhas, amigos e parentes cor-
reram para a Capital, em defesa do velho, respeitado, 
admirado e querido Professor Ferreira. Se houve acin-
te, este foi do Governo. Prender o Professor Ferreira 
seria uma incompreensível ousadia. A própria mãe do 
Interventor, Dona Josefina, vizinha do Professor, foi ao 
Palácio e puxou as orelhas do filho. Tudo isso aconte-
ceu em poucas horas. O Governo, então, tomado de 
espanto, mandou soltar Ferreira. E tudo voltou à sere-
nidade. (BRETAS, 1991, p.76)

Na transferência definitiva da capital da Cidade de Goiás para 
Goiânia, embora tenha recebido convite para dirigir o Colégio Lyceu, 
construído por Pedro Ludovico, em Goiânia, fiel ao seu sentimen-
to antimudancista, preferiu permanecer na antiga capital, dirigindo a 
Escola Normal. Quando foi criada a sucursal, ou “outro Liceu, para 
atender aos reclamos dos vilas-boenses”, assim conta o professor Bre-
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tas, o notável mestre Ferreira, reassumiu a direção do Lyceu, função 
que manteve até sua morte, em 15 de novembro de 1942. Nas minhas 
andanças pela historiografia goiana, encontrei e entrevistei vários ex-
-alunos e ex-alunas do professor Ferreira. Todos, sem exceção, trans-
formavam o brilho dos seus olhares ao falarem do velho mestre, de ta-
manha admiração. Entre eles, o médico, ambientalista e escritor, Cesar 
Baiocchi, a quem tive a alegria de biografar, contou-me: “Quando o 
professor Ferreira se dirigia ao Lyceu, numa época em que os relógios 
não eram tão acessíveis, as pessoas, ao vê-lo, sabiam que hora era, e 
oportunizavam a sua passagem para acertarem seus relógios e deman-
darem seus compromissos”. O professor Ferreira foi casado com Vir-
gínia Carvalho (conhecida como Genita), com a geração de 11 filhos: 
José, Joaquim, Ana, Maria, Emanuel Ivan, Rita, Messias, Pedro, Paulo, 
João e Terezinha. Alguns deles seguiram as suas pegadas de educador. 
Joaquim de Carvalho Ferreira foi professor e diretor da Faculdade 
de Direito, da histórica Rua 20, Centro, Goiânia; Maria Ferreira Pe-
rillo, professora; Emmanuel Ivan e Pedro, professores em Pires do Rio 
(GO); Messias, professora; e Paulo que foi professor catedrático e di-
retor da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da USP. Pedro Ferreira 
de Azevedo, a quem dediquei meu primeiro livro, publicado em 1977, 
graduado em Direito (advogado dos pobres), recusou por duas vezes 
convite para assumir cadeira de desembargador, no Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás. Foi meu professor de Português, no colégio esta-
dual que leva o nome do seu irmão Emanuel Ivan. Brilhante orador 
e produtor de textos jurídicos que viraram peças de estudos dentro e 
fora Brasil, publicou, no final da década de 1970, no jornal O Popular, 
uma bela crônica memorial sobre o seu pai, reproduzida parcialmente 
a seguir, sem que, em momento algum, houvesse se revelado seu filho:

As lições de uma vida

Alto, porte ereto, aquele olhar fixo e infinito que ca-
racterizava seus momentos de distração, durante 39 
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anos desceu ele a Rua do Carmo em demanda do 
velho Liceu. Era a caminhada matinal que marcava a 
hora. De lá do interior de uma casa, uma voz: “Apresse, 
o Prof. Ferreira já passou... ”. Assim, distraído, vestido 
modestamente, gerações e gerações contemplaram o 
envelhecimento desse homem que, quotidianamente, 
atravessou esse mesmo cenário. A sua presença na sala 
de aula era infalível. Teorema de Pitágoras: a voz, clara 
e forte, ecoava pela sala não muito espaçosa. Havia um 
preâmbulo. Uma crônica. As galas de um velho lente 
de Ouro Preto que comparecia de cartola e fraque à 
aula, quando devia prelecionar o famoso teorema e a 
sua saudação bombástica de que tanto gostávamos: “Eis 
que surge no horizonte negro da lousa, o quadrado da 
hipotenusa”. E, deste modo, despertada a nossa curio-
sidade com essa reminiscência, como absorvíamos fa-
cilmente os artifícios da inteligência que se desdobra-
va entre a hipótese e a tese! Que clareza e facilidade 
de raciocínio! A conclusão, o quoderat demonstrandum, 
enchia-nos de orgulho por ter podido acompanhar o 
professor. Sentia-se que o professor Ferreira era um 
enamorado da arte de ensinar. Aulas sem grito nem 
ameaças, ministradas todas elas de pé, mesmo nos úl-
timos anos de sua vida, já com a saúde combalida. E 
sempre, em tudo, o bom humor. O aluno colocava 
mal a vírgula em um decimal e vinha sua advertência: 
“Com vírgula, mulher e pólvora, não se brinca”. Havia 
sempre tempo e oportunidade, para memorar alguma 
passagem histórica ou para alegrar a aula com uma 
anedota, caricaturando coisas do passado. 

Começou como professor de Geografia, para cuja ca-
deira foi nomeado em 1903. Teria iniciado nessa oca-
sião a confecção da 1ª Carta Geográfica do Estado de 
Goiás, editada em 1910. Entretanto, à medida que as 
necessidades do ensino se faziam sentir, ia dando sua 
contribuição em outras disciplinas: Matemática, Por-
tuguês, Inglês, Latim, Cosmografia e Ciências (natu-
rais). Há este provérbio chinês que veio até nós: “Se 
plantamos cereais, estamos trabalhando para um ano; se 
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plantamos uma árvore, estamos trabalhando para uma 
década; se ensinamos, planejamos para toda a vida”. As-
sim fez este Mestre.

O intelectual, professor Ferreira, poliglota, dominava o francês, o 
inglês, o italiano e o latim. Foi membro-fundador da Academia Goia-
na de Letras, Cadeira nº 18, membro-fundador e primeiro presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e autor das seguintes 
publicações: As datas do descobrimento da América e do Brasil, segundo o 
calendário gregoriano (1897); Carta geográfica de Goiás (1904); Anuário 
histórico, geográfico e descritivo do Estado de Goiás (1910); Considerações 
gerais sobre as quantidades negativas (1919); Dicionário Analógico da Língua 
Portuguesa – Ideias afins (1950). 
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Gabriel Roriz (1922-2009). Nasceu em 23 de maio de 1922, 
em São João Del Rey, Minas Gerais, filho de militar e de uma dona de 
casa. Estudou como aluno interno no Instituto Granbery em Juiz de 
Fora, escola criada pela Igreja Metodista Americana. Formou-se em 
Engenharia Civil em Juiz de Fora em 1947. Faleceu em Goiânia no 
dia 28 de janeiro de 2009. Recém-formado, no início de 1948, assu-
miu o cargo de engenheiro da Estrada de Ferro Goiás, que era federal, 
em Araguari-MG. Por não concordar com a precariedade da empresa 
de Araguari, procurou outro trabalho e em outubro do mesmo ano 
foi contratado para trabalhar na Estrada de Ferro Brasil Central, em 
Goiânia. Na jovem capital firmou-se como um profissional sério e 
competente, tendo dirigido a construção da Estação Ferroviária de 
Goiânia, o prolongamento da linha férrea até o bairro de Campinas 
e o projeto da construção do prolongamento da estrada de ferro de 
Goiânia para Mato Grosso. Na segunda metade da década de 1950, a 
capital de Goiás foi sacudida pelo nascimento de Brasília por ser uma 
importante base de apoio. Com a construção da nova capital brasi-
leira, estradas rasgaram Goiás e as obras mostravam a necessidade de 
engenheiros. O Clube de Engenharia de Goiás havia criado a Escola 
de Engenharia Brasil Central, que funcionava em salas cedidas pelo 
Colégio Liceu de Goiânia. A expansão dos cursos superiores no Brasil 
e a necessidade de técnicos fizeram crescer o ideal de se construir uma 
universidade em Goiás. Na época, o estado contava com cursos supe-
riores isolados, como as faculdades de Direito, Farmácia, Odontologia, 
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Conservatório de Música e a precária Escola de Engenharia. E no ano 
de 1959 foi criada a Universidade Católica de Goiás – UCG (hoje 
Pontifícia Universidade Católica – PUC) e em 1960 a Universidade 
Federal de Goiás – UFG. A criação das duas universidades em Goiás 
não ocorreu de uma forma tranquila. Está amplamente documentado 
o clima tenso existente entre os “a favor” e os “contra” a criação da 
UFG, pois a igreja Católica defendia a tese de que só era necessária 
a criação da UCG e que Goiás não comportaria duas universidades. 
Gabriel Roriz, que defendia a criação da UFG, foi chamado para as-
sumir a direção da Escola de Engenharia quando ela foi federalizada 
em 1960. Sua escolha aplacou um pouco a briga existente, tendo sido 
assim o primeiro diretor da Escola de Engenharia da UFG. A preca-
riedade da Escola, com engenheiros dando aula como “bico”, chocou 
o novo diretor. Como um profissional competente e sério, sabia que 
o ensino tinha que melhorar e foi buscar ajuda. Enquanto isso, es-
tudou muito para ser um bom professor, preparando bem suas aulas 
de Mecânica Racional e Topografia. Por outro lado, exigia muito de 
seus alunos, sendo considerado um professor rígido, porém justo, pois 
acreditava que a formação de um bom técnico requeria muito estudo 
e dedicação. Assim, assumiu integralmente, até o final de sua vida, o 
papel de educador. Na busca da melhoria do curso de engenharia, 
o professor Gabriel foi ao encontro do que melhor havia no ensino 
brasileiro na área e foi no Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA 
que conseguiu orientação. Um dos criadores do ITA, o professor Oli-
veira Júnior, indicou o Diretor do Departamento de Física do ITA, 
Paulus Pompéia, para orientar o professor Gabriel. O ITA defendia 
a criação de Institutos Básicos de Física e Matemática, formados por 
profissionais das áreas afins, trabalhando em tempo integral, para da-
rem uma base sólida para os alunos enfrentarem com maior rendi-
mento o ensino profissional propriamente dito. O professor Gabriel 
passou a ser um defensor ardoroso da criação dos Institutos Básicos e 
lutou muito para implantar o Instituto de Matemática e Física – IMF 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

237

na UFG. E parte da luta foi trazer profissionais das áreas de matemá-
tica e física para Goiás. Além de poucos profissionais competentes 
disponíveis, enfrentava a resistência dos que não queriam perder seus 
“bicos”, que seriam possíveis em uma universidade compartimentada 
em escolas profissionalizantes. Depois de muitas idas e vindas a São 
Paulo, muitas viagens sendo pagas de seu bolso, o professor Gabriel 
conseguiu, por indicação do professor Paulus Pompéia, que o pro-
fessor Willie Alfredo Maurer, então diretor da Faculdade de Filosofia 
da Universidade Mackenzie, um respeitado matemático, assumisse o 
projeto de formatação e formação do Instituto de Matemática e Físi-
ca, sendo o seu primeiro diretor. A sabedoria do professor Gabriel em 
não querer assumir a direção do IMF, criado em novembro de 1963, 
facilitou sua consolidação, pois a competência do professor Willie, seu 
conhecimento do ensino universitário, sua formação acadêmica e sua 
didática incontestável abafaram as vozes dos opositores. Depois. outros 
professores se incorporaram ao IMF, entre eles o professor Juarez Mi-
lano, de São Paulo, um excelente professor de matemática, que ajudou 
a completar o caráter de seriedade do ensino no Instituto. Mas algu-
mas lamentáveis perdas aconteceram: o físico João Martins, também 
indicado pelo professor Paulus Pompéia, sofreu tanta pressão das “pra-
ta da casa” que acabou voltando para São Paulo. Remexendo no con-
texto da época, temos que reconhecer a imensa dificuldade para trazer 
profissionais do eixo Rio-São Paulo, tanto pela precariedade da UFG, 
como pela resistência local, explicitada em campanhas através da im-
prensa. O golpe civil-militar de 1964 trouxe muitos problemas para o 
professor Gabriel e para o IMF, e para todas as universidades brasileiras. 
Ex-professores da Engenharia que perderam suas “cátedras” para os 
físicos e matemáticos profissionais, a imensa maioria vinda de outros 
estados, não perdoaram Gabriel, que foi “dedurado” e detido como 
comunista, detenção essa que pouco durou, pois o professor Gabriel 
era um conservador e nada pôde ser provado contra ele. Mas os inqué-
ritos policiais-mlitares, os famosos IPMs da época, muito aborreceram 
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professor Gabriel. Também descontente com o clima, professor Willie 
Maurer retornou a São Paulo. Gabriel era de uma rigidez enorme, 
exemplo de retidão e seriedade, sério até quando brincávamos com 
ele. Profundamente respeitoso com seus colegas, transmitia a necessi-
dade de um ensino sério e, mesmo não fazendo pesquisa, reconhecia a 
importância da mesma para a Física, departamento em que ficou des-
de a criação do IMF. Seu grande legado foi o comprometimento no 
trabalho, o respeito à Universidade, o reconhecimento de que novas 
gerações deveriam estar mais preparadas para a pesquisa e a ética no 
trato com a coisa pública. Um grande educador, enfim.
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Genesco Ferreira Bretas (Professor Bretas, 1911-2007). 
Nasceu em Caldas Novas no dia 18 de novembro de 1911, filho de 
Josino Ferreira Bretas e Paulina Inácia Bretas. Com um ano de idade 
transferiu-se com seus pais para a cidade de Anápolis, onde iniciou sua 
vida escolar aos oito anos, numa escola fundada por seu pai. Fez o 
curso primário, tendo por mestre o pai que, às vésperas do primeiro 
dia de aula lhe disse: “Você vai frequentar a minha escola. Já está pas-
sando da idade de começar. Para isto lhe comprei esta cartilha. Vai 
começar pelo ABC. Todos os seus colegas já leem um pouco. Você vai 
sentar-se no último banco porque é iniciante, vá observando e veja se 
aprende alguma coisa. Nas horas vagas vou dar-lhe algumas lições”. 
Essas lições prometidas nunca aconteceram, o que o levou a ser auto-
didata desde cedo, pois o pai lhe pareceu impaciente como mestre de 
primeiras letras e não lhe serviu nem de estímulo e nem de modelo. 
Sua segunda professora foi Mestra Belmira, com quem aprendeu mui-
to e de quem sempre falava com saudade e admiração. Porém, essa boa 
fase logo passou, porque a escola de Dona Belmira fechou e nova-
mente o aluno ficou sem escola e sem professor por mais de um ano. 
A experiência de ter o pai como professor se repetiu mais tarde no 
curso secundário no Instituto de Ciências e Letras de Anápolis, assim 
comentada: “Como professor de gramática, meu pai me pareceu mui-
to diferente do mestre de primeiras letras que conheci. Usava o qua-
dro-negro o tempo todo, explicando, comparando, exemplificando 
com abundância tudo o que expunha. Parecia comprazer-se em ensi-
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nar a matéria”. Foi nessa época, com treze anos de idade, que o ado-
lescente se entusiasmou pelo estudo, principalmente pela leitura con-
tínua das gramáticas de língua portuguesa disponíveis na época. 
Entretanto, por questões políticas, seus pais decidiram voltar para Cal-
das Novas, interrompendo assim o ciclo de escolaridade do menino 
Genesco na cidade de Anápolis, embora ele já estivesse profundamen-
te influenciado pelos estudos. O prazer pela leitura abriu-lhe novos 
horizontes, novas perspectivas e desse período em diante nunca mais 
deixou o hábito de ler tudo que lhe caía nas mãos: jornais, revistas, 
documentos, livros teóricos, mas principalmente a literatura clássica 
mundial que passou a devorar nos vários idiomas que aprendeu sozi-
nho e que dominava muito bem, sobretudo o alemão, inglês, francês e 
espanhol. Ao regressar para sua cidade natal, ajudou o pai na constru-
ção do grupo escolar da cidade, obra que Mestre Bretas pegou por 
empreitada e da qual o filho saiu pedreiro e muito contente com o 
ofício. Em 1927 foi convidado a exercer a função de Secretário do 
Intendente (prefeito) da cidade, o que o obrigou a redigir e registrar 
todos os documentos da pasta. Vendo-se forçado a escrever bem e a 
não cometer nenhum deslize gramatical, intensificou seus estudos de 
gramática, mandando vir aos poucos pelos correios, do Rio de Janeiro 
para Caldas Novas, todas as gramáticas publicadas no Brasil e em Por-
tugal na época. Leu não só os gramáticos, mas também os linguistas, os 
filólogos, chegando a entender e analisar grandes e consagradas obras 
clássicas da literatura mundial, como Os Lusíadas, de Camões, por 
exemplo. Seus estudos e conhecimentos lhe valeram uma vaga como 
professor substituto no grupo escolar que tinha ajudado a construir, 
iniciando então sua carreira no magistério, em 1931. Com dedicação 
e esforço, desejoso de um dia obter um certificado de curso secundá-
rio completo, ou mesmo de um curso superior, no ano seguinte segue 
para o Rio de Janeiro com o objetivo de concluir seus estudos e tra-
balhar, pois na pequena cidade de Caldas Novas já não havia pessoas 
com nível mais elevado que o seu que lhe pudessem ensinar. Mudou-
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-se para o Rio com coragem e determinação, numa época em que 
apenas os filhos de coronéis e pessoas abastadas do interior tinham tal 
privilégio e ousadia. Ao chegar nessa cidade, ficou conhecido como 
“o goianinho que sabe gramática como ninguém”, fazendo com que 
grupos de estudantes se juntassem a ele para aprender gramática e 
aperfeiçoar suas noções de língua portuguesa. Os conhecimentos acu-
mulados durante anos pelo jovem autodidata lhe renderam vários alu-
nos particulares (inclusive o famoso comediante Oscarito, para quem 
lecionou por cinco anos) e lhe permitiram também prestar um con-
curso para os Correios, em que foi aprovado. Na capital federal con-
cluiu o curso secundário, pelo sistema Madureza, e foi o primeiro 
colocado na seleção para o curso de Letras Anglo-germânicas, na Fa-
culdade Nacional de Filosofia. Permaneceu naquela cidade pelo pe-
ríodo de dez anos, lecionando em várias escolas e trabalhando como 
postalista na empresa de Correios e Telégrafos. Mesmo tendo passado 
a pão com manteiga e café com leite por um bom tempo, o professor 
Bretas nutria pela Cidade Maravilhosa uma grande admiração e apre-
ço, contando muitas histórias do tempo em que lá morou. Todavia, a 
saudade da família e o desejo de fazer carreira em Goiás fizeram com 
que ele retornasse a Goiânia em 1942, como Chefe do Tráfego Postal 
e Diretor dos Correios e com o título de Bacharel e Licenciado em 
Letras. A nova e promissora capital, recém-inaugurada, era um atrativo 
a mais para o jovem professor que pretendia ficar mais perto da famí-
lia. Paralelamente às funções desempenhadas na empresa de comuni-
cação, aos poucos foi também consolidando a carreira de professor, 
lecionando nos maiores e mais importantes colégios de Goiânia. Em 
sua carreira do magistério exerceu as seguintes funções: professor do 
Colégio Dom Bosco (1943-1948); Colégio Santo Agostinho (1944-
1952); Instituto de Educação de Goiás (1948-1966); Liceu de Goiânia 
(1944-1969); Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de 
Goiás (1949-1962); Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni-
versidade Federal de Goiás (de 1962 até a sua aposentadoria no ano de 
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1983). Ocupou também o cargo de diretor nos seguintes estabeleci-
mentos: Instituto de Educação de Goiás (1948-1951), Colégio de 
Aplicação da UFG e Liceu de Goiânia (1966-1969). Por seu caráter 
pacificador e por apresentar pulso firme nas decisões que tomava, foi 
escolhido como diretor do Liceu de Goiânia e do Colégio Nestório 
Ribeiro de Jataí, em momentos difíceis e delicados pelos quais passa-
vam esses dois estabelecimentos de ensino. Ambos enfrentavam depre-
dações, badernas, greves estudantis, ausência de alunos e professores 
pelo medo, descrédito perante os pais e a população. Ouvindo as rei-
vindicações dos estudantes e atendendo-as na medida do possível, re-
forçando o processo pedagógico das escolas e desviando a atenção dos 
alunos para o esporte, as apresentações culturais e os concursos de 
bandas marciais, o professor Bretas conseguiu devolver ao Liceu de 
Goiânia e ao Colégio Nestório Ribeiro o prestígio e a credibilidade 
de que antes desfrutavam. Esses episódios emprestaram ao educador a 
fama de grande conciliador e lhe deram ainda maior respeitabilidade 
no ensino em Goiás. Enquanto militava na direção das escolas goianas 
fundou, juntamente com outros colegas, a Associação Goiana de Edu-
cadores, no ano de 1960, e foi aclamado como seu primeiro presiden-
te. Também foi presidente regional do Partido Democrata Cristão, 
PDC, enquanto militou na política, experiência da qual não carregava 
boas recordações, pela grande decepção que teve na sua primeira in-
vestida como candidato a deputado estadual. Representou o estado 
em muitas comissões e missões educacionais, foi Secretário Municipal 
de Educação no governo Hélio de Brito e membro do Conselho Es-
tadual de Educação. Recebeu também os seguintes diplomas honorí-
ficos: Professor Emérito da Universidade Federal de Goiás, em 1983, 
sendo o primeiro docente da UFG a recebê-lo pelo alcance de sua 
posição eminente em atividades exercidas nessa instituição e pelo re-
conhecimento ao seu trabalho de educador ao longo dos 54 anos em 
que lecionou. Ao fazer a apresentação do professor Bretas em nome da 
comunidade acadêmica, discursa o Prof. Joel Pimentel Ulhôa: “A sim-



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

243

plicidade é uma questão de ética, de maturidade e de generosa modés-
tia: é uma forma tão profunda de amor pela verdade que apaga-se es-
pontaneamente para que só a verdade brilhe, na sua cristalina pureza, 
na sua inteligência e compreensão do maior número; é um modo 
superior de respeitar e cultuar a humanidade e a vida no que elas têm 
de essencial. É um modo admirável de ser educador [...] porque quem 
conhece o Prof. Bretas sabe que uma de suas características mais mar-
cantes é justamente a simplicidade, a modéstia, a fecunda e despreten-
siosa compreensão que ele tem da vida, cultivadas numa larga e muito 
bem assimilada experiência que faz de cada gesto ou palavra seus atos 
marcados por sua entranhada vocação de educador.” Comendador da 
Fundação Pedro Ludovico Teixeira. Foi membro do Instituto Históri-
co e Geográfico de Goiás. Além de artigos e trabalhos sobre Educação, 
escreveu e publicou os livros A história da instrução pública em Goiás, em 
1990, obra resultante de anos e anos de pesquisa cuidadosa, sendo 
ainda o mais importante e completo relato da historiografia goiana no 
que diz respeito à institucionalização da escola pública em Goiás. Du-
rante os três períodos contemplados no livro – Colônia, Império e 
República, o pesquisador revela os acontecimentos mais importantes, 
aponta os nomes mais relevantes e cita a criação dos principais estabe-
lecimentos de ensino do estado e das leis vigentes no país e sua reper-
cussão para o ensino em Goiás. Seu segundo livro, Memórias de um 
botocudo, publicado em 2001, quando completou 90 anos de idade, é 
um agradável passeio pela história, visto que o autor presenciou inú-
meras revoluções, acompanhou as duas guerras mundiais, participou 
de importantes fatos e protagonizou vários acontecimentos importan-
tes para o estado de Goiás, sobretudo na área da educação. Esses fatos 
são relatados com minúcia e fidelidade, num estilo marcado pelas ca-
racterísticas de um historiador nato, de um verdadeiro contador de 
“causos”, como muitos o conheciam. Questionado muitas vezes sobre 
sua escolha da carreira do magistério, o professor Bretas sempre res-
pondia que a culpa era da gramática, revelação que fez questão de 
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apresentar no seu discurso proferido quando recebeu o título de Pro-
fessor Emérito da Universidade Federal de Goiás, em 1983: “Não en-
trei para o magistério atendendo a um chamamento interior, a uma 
tendência inata, àquilo que costumam chamar de vocação. Não fui 
forçado a isso por ninguém, nem por circunstâncias imperiosas. Quem, 
na realidade, me encaminhou ou desencaminhou para o magistério 
foi a gramática! Sim, senhores, quem me fez professor foi a Gramática! 
[...] Pelo sim, pelo não, viva a Gramática!!”. Em 1979, prestes a se apo-
sentar, o professor Bretas volta novamente para a sua cidade natal, 
Caldas Novas, quando finalizou a elaboração do seu primeiro livro e 
iniciou a escrita do segundo, que queria deixar como recordação para 
os netos. Conseguiu ainda, por vinte e três anos, usufruir da tranquili-
dade da vida interiorana e de um sítio que cuidava com dedicação e 
alegria. Em 2002, atendendo aos pedidos dos filhos, volta a viver no-
vamente em Goiânia, onde veio a falecer em 18 de setembro de 2007, 
cercado do carinho e da gratidão da família, parentes, amigos e de 
milhares de ex-alunos. Após sua morte recebeu a homenagem da Se-
cretaria de Estado da Educação, que emprestou seu nome ao Colégio 
Estadual Professor Genesco Ferreira Bretas, estabelecimento recém 
construído e que fica na região Noroeste de Goiânia, no Setor Re-
canto do Bosque e atende em período integral alunos de 6º ao 9º ano 
e de ensino médio. 
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Giuseppe Confaloni (Frei Nazareno Confaloni – 1917-
1977). Em 1954, Goiânia esteve em festa com a inauguração da Esta-
ção Ferroviária, última edificação construída em estilo Arte Decó na 
capital e projetada para ser a mais moderna do planalto central. Loca-
lizada onde hoje é o cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida 
Independência, o prédio se destacava com uma torre de 25 metros de 
altura, um saguão de 12 por 15 metros e um vistoso relógio de 3 me-
tros de diâmetro. Em suas paredes, foram pintados dois painéis tendo 
como tema “Os Bandeirantes: antigos e modernos”, nos quais ficou 
registrada a chegada do progresso, representado pela imagem de traba-
lhadores na construção de ferrovias, na comunicação e expansão eco-
nômica de Goiás. Entre embarques e desembarques, os usuários da-
quela inovadora edificação em estilo Arte Decó, poderiam apreciar 
aqueles afrescos que coroavam a maturidade artística do seu autor e o 
estabelecimento dos pilares da pintura moderna em Goiás. Com aque-
le trabalho, que ele considerava o mais importante da sua carreira, 
Giuseppe Confaloni, Frei Nazareno Confaloni ou apenas Frei Confa-
loni, ficava publicamente consolidado o deslocamento da abordagem 
de temáticas sacras para temas profanos, no papel também de bandei-
rante da cultura goiana. Ficava para trás o tempo de “pintor louco” na 
cidade de Goiás, quando a sua arte não era ainda de todo compreen-
dida. O itinerário percorrido até ali teve seu começo no outro lado do 
Atlântico. Filho de Luigi Confaloni e Antonia Marabottini, Giuseppe 
Confaloni, artista, filósofo e teólogo, homem de muitas facetas, nasceu 
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na Itália, em 23 de janeiro de 1917, na cidade Grotte di Castro. Com 
cinco anos, ingressou no primeiro ano da Escola Elementar e em 
1928, por manifestar o precoce desejo de ser padre, é transferido para 
a Escola Domicana Apostólica Santo Antônio, em San Miniato. Por 
manifestar também precoce talento para desenho, passou a receber 
aulas particulares com a professora Briccola. Em 1935, vai para o con-
vento de San Domenico, em Fiesole, onde inicia os cursos de Filosofia 
e Teologia e produz o que é considerado como o seu primeiro quadro, 
uma reprodução de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em óleo 
sobre tela. Quatro anos depois, com permissão especial do Papa Pio 
XII por ser ainda muito jovem, é ordenado frei, celebrando a primei-
ra missa na sua cidade natal, e realizando também pela primeira vez 
trabalhos de xilogravuras e pinturas de paisagens. Em 1940, é transfe-
rido para o convento de San Marco, em Florença. Naquele cenário 
que transpirava arte, inicia estudos na Academia de Belle Arti de Fi-
renzi, cometendo o que depois denominaria de “pecado da juventu-
de” – a reprodução da clássica pintura de Nossa Senhora e o Menino 
Jesus. No ano seguinte, aos 23 anos de idade, vai frequentar a Acade-
mia de Belas Artes de Florença, estreitando relações com vários pinto-
res. Aproveitando o suporte da rede de conventos, em 1941 passa al-
guns meses em Milão, frequentando o Instituto Beato Angélico de 
Pintura. A seguir, realiza estudos na Universidade de Brera, frequen-
tando depois a Escola de Pintura Al’Michelangelo, em Roma. Suas 
habilidades garantiram participações e prêmios em salões e exposições 
de pinturas. Em Roma, participou do Salão Minerva de 1948. Em 
Milão, participou de uma coletiva realizada em 1949, e conquistou o 
segundo lugar em concurso realizado pela Galeria Ieda de Florença, 
no ano de 1972. Com o passar do tempo, a dualidade de religioso e 
pintor ganha realce incômodo. Aferrado às suas convicções sacerdo-
tais, as obras que Frei Confaloni pretendia realizar seriam de viés ex-
clusivamente sacro. Por orientação e influência de Primo Conti, pro-
fessor titular da Academia de Belas Artes de Florença e um dos 
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membros do movimento futurista, ele deu o salto interpretativo, pas-
sando a considerar que “a pintura de um céu tempestuoso, das mãos 
fartas de um lavrador ou de uma mulher carregando seu filho poderia 
ser (...) mais sacra, mais dotada de sentimento religioso que a pintura 
de uma Nossa Senhora...”. (SILVEIRA, 1991, p. 25) Contudo, o in-
centivo decisivo veio do Padre Domenico Acerbi, que acompanhava 
de perto o conflito vivido pelo jovem frei pintor. Depois de convidá-
-lo para realizar afrescos na Capella dell ‘Orfanatrofio de Fontanellato, 
o confortou de vez, ao afirmar que “pintura não lhe seria um obstá-
culo, mas uma ajuda para suas realizações no apostolado” (SILVEIRA, 
1991, p. 27). O impasse estava equacionado. E foram o apostolado e a 
encomenda de pintar afrescos os motivos da sua mudança para o Bra-
sil. Frei Confaloni chegou à cidade de Goiás no dia 27 de outubro de 
1950, com a tarefa de decorar a Igreja do Rosário, empreitada que foi 
considerada pela crítica como a primeira obra de pintura moderna em 
Goiás. O missionário dominicano e pintor passou a dar vazão ao de-
sejo de realizar uma obra original, ainda que ao preço da quebra de 
paradigmas, o que causaria um misto de admiração e desconforto en-
tre muitos. Comentando os primeiros anos em Goiás, em entrevista 
concedida a uma revista, revelava: “o entusiasmo era muito, mas o 
ambiente muito hostil a qualquer renovação, à nova estética, ao verda-
deiro sentido da arte. As reações foram incríveis. Pouca gente, mas 
pouca gente mesmo, aceitou a nova arte que estava sendo mostrada” 
(SILVEIRA, 1991, p. 36). O bandeirante italiano – ora sob a condição 
de missionário, ora na condição de artista – iria se deparar com uma 
terceira e desafiadora incumbência: ser também educador em terras 
goianas. E não foi fácil. Em 1951, quando foi apresentado o primeiro 
afresco dos catorze projetados para a igreja do Rosário, Frei Confalo-
ni deparou-se com um certo mal estar de parte dos fiéis ao ver a figu-
ra de “Nossa Senhora daquele jeito, com as mãos soltas como que 
num gesto teatral ou de dança (...)” (Silveira, 1991, p 43). Ele se man-
tinha firme nas suas convicções religiosas, estéticas e artísticas, chegan-



Diane Valdez (Org.)

248

do a momentos de desabafo – “estas pessoas não entendem nada de 
arte”. Elas “olhavam os afrescos e não conseguiam entender as figuras 
grotescas pintadas nos mistérios (passagens bíblicas) por aquele padre 
que não bastando ser pintor, andava pela cidade sem a batina” (VIGÁ-
RIO, 2010, p. 50). A novidade estética que era apresentada demandaria 
tempo para ser assimilada por todos que observassem aquelas descon-
certantes pinturas.   Num esforço pedagógico, dentro da dualidade 
padre e artista, buscando levar aos moradores da cidade as referências 
da arte moderna, chegou a ministrar aula de pintura no Colégio 
Sant’Ana, sem obter grandes resultados, diante da falta de entusiasmo 
por parte dos alunos. Por outro lado, Frei Confaloni não passou indi-
ferente pela experiência de missionário italiano e pintor em terra es-
tranha – “Logo seus sentidos foram estimulados pelas cores, pelo chei-
ro e sabor da comida goiana, das frutas do cerrado, da paisagem da 
natureza, pelas práticas sociais”. Ele também passou pelo aprendizado 
de “lidar com a diferença, o costume, a comida, a natureza, os hábitos 
de vida de um modo geral. Seria impossível não se sentir afetado pelo 
costume da gente dos trópicos” (VIGÁRIO, 2010, p. 41). Em todo o 
período vivido por essas paragens, Frei Confaloni não escapou “dos 
seus duplos: o religioso e o professor, o padre e o artista, o estrangeiro 
e o goiano, o regional e o universal enfim, o homem que mudou a 
história da arte em Goiás” (ROSA, 2012, p. 75). Na sua obra, a duali-
dade manifestava-se como no caso do afresco pintado na igreja da 
cidade de São José dos Bandeirantes. A figura clássica, universal, de um 
São José com o menino Jesus foi ali produzida tendo o Rio Araguaia 
como segundo plano, contemplando o componente regional, tão im-
portante no conjunto da sua obra. Considerada realizada sua missão na 
cidade de Goiás, consegue transferência para Goiânia em 1952, ini-
ciando novas empreitadas. Como missionário da arte e da fé, como 
bandeirante moderno, foi o primeiro padre da linhagem dominicana 
a se instalar na capital, assumindo a tarefa de construir a Igreja de São 
Judas Tadeu, no Setor Coimbra. Idealizada e projetada sob os seus cui-
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dados, apresentava traços arquitetônicos que lembravam as formas 
modernas do pensamento de Le Corbusier, implantadas no Brasil pelo 
arquiteto Lúcio Costa na década de 1930. Como artista e educador, 
foi personagem de relevo em vários movimentos intelectuais na nova 
capital, assumindo a condição de ativista cultural e exercitando um 
“magistério ampliado” (ROSA, 2012, p. 81). Como observou Dom 
Fernando Gomes: “(Confaloni) veio para Goiânia onde encontrou o 
campo aberto e propício aos anseios do seu gênio” (SILVEIRA, 1991, 
p 36). Num ambiente menos provinciano, teve maiores oportunidades 
de levar em frente seu projeto de realizar afrescos em diversos espaços, 
como o afresco As Comunicações, realizado na loja Eletromecânica, 
na Avenida Goiás, e o da Estação Ferroviária, já comentado. Porém, o 
projeto de maior envergadura no qual teve envolvimento decisivo foi, 
sem dúvida, a criação da primeira escola de artes de Goiás, a Escola 
Goiana de Belas Artes, em 1953, instituição que seria responsável pelo 
surgimento de um ambiente favorável para novas sensibilidades poéti-
cas. Por meio dela, rompia-se com uma visão tradicional dos pintores 
goianos, cujas temáticas estavam voltadas para pinturas de paisagens. 
Essas experiências modernas entusiasmaram os artistas, dando início a 
uma nova fase da iconografia goiana.  A EGBA nasceu como fruto de 
iniciativa extra-oficial, movida pelos vínculos que os articuladores ti-
nham com a arte, como era o caso do Frei Confaloni, Luiz Curado e 
outro estrangeiro em Goiás, Gustav Ritter (ver verbete). Como pro-
fessor de arte por mais de vinte anos, Frei Confaloni contribuiu deci-
sivamente para a atualização da sociedade goiana no campo das artes 
visuais e foi o responsável pelo “aparecimento de jovens que forma-
riam as primeiras gerações de artistas, entre os quais: Isa Costa, Amau-
ri Menezes, Roosevelt, Laerte Araújo e Siron Franco” (GOYA, 1998, 
p.148). O pintor Siron admitiu o profundo significado da atuação 
pedagógica do Frei – “todos aprenderam vendo o trabalho dele. Sem 
perceber interferia nos trabalhos dos alunos, isto de uma maneira afe-
tiva, o que fazia com que os alunos o assimilassem, havia uma porção 
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de freizinhos” (FRANCO, 1982, p. 82). A dualidade entre o pintor e 
o professor de arte também se manifestava: “muitas vezes frustrava os 
seus alunos, com aquela intromissão, mas o fato era que o professor 
tinha mesmo era vontade de pintar” (SILVEIRA, 1991, p. 37). A pin-
celadas – foi assim que ele foi assimilado pela cultura do lugar: “À 
medida que ia realizando as pinturas, ele se tornava parte integrante da 
sociedade que o admirava, e também partícipe da recém-inaugurada 
história artística goianiense” (SILVEIRA, 1991, p. 40). O bandeirante 
havia se transformado num natural do lugar. Depois de 27 anos vivi-
dos em Goiás, quando morre com sessenta anos, em 03 de julho de 
1977, havia um pertencimento recíproco entre ele e a terra que veio 
esteticamente desbravar. Nada mais razoável que fosse sepultado no 
Santuário da Igreja São Judas Tadeu, uma de suas obras. O homem – 
padre, artista, educador – deixava de existir, mas permaneciam os des-
dobramentos dos seus feitos, registrados de diversas maneiras. Siron, 
por exemplo, registrou a herança do seu aprendizado – “aprendi mui-
to com o Frei, sua pintura me falava muita coisa e ele me dizia muito 
sobre sensibilidade e cor, nesse aspecto aprendi muito com ele” 
(FRANCO, 1982, p. 83). A historiadora Jacqueline Siqueira Vigário, 
coautora deste verbete, que, quando criança, ia à missa aos domingos 
na Igreja que Frei Confaloni havia construído e se deixava levar pelo 
estranhamento que os afrescos provocavam, fez o acerto de contas 
com aquele passado, depois de adulta, na academia, pesquisando e pro-
duzindo uma dissertação em história sob o título “Nazareno Confa-
loni: olhares, trocas e sensações: uma abordagem da história da Cultu-
ra Visual”. Em sentido mais ou menos aproximado, Denilson Pereira 
Rosa, coautor também deste verbete, produziu dissertação em educa-
ção, intitulada “Arte, educação e Literatura: o regionalismo universal 
de Eli Brasiliense e Frei Confaloni”. No âmbito institucional, em 
1991, o artista é tema de Concurso de Monografia, promovido pela 
então Universidade Católica de Goiás, sob o tema “Frei Nazareno 
Confaloni: vida e obra do bandeirante da Arte Moderna em Goiás”, 
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do qual resultou o livro Conhecer Confaloni, de PX Silveira. Do mes-
mo autor, em parceria com Antonio Segatti, foi produzido o vídeo 
intitulado O Bandeirante da Arte Moderna. Aquele italiano que havia 
se tornado goiano por escolha própria; que pintou com todas as cores 
e autenticidade os principais aspectos que representam a cultura goia-
na; o frei, o artista e o professor, que havia sido sujeito de ação na arte 
e na educação, por reconhecimento da importância da sua obra, as-
cendia à condição de objeto de estudo, como referência estética e 
humana.
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Graciema Machado de Freitas (Grace Machado, 1906-
1985). Nascida no oitocentista Arraial do Córrego de Jaraguá, hoje 
Jaraguá, no início do século XX, Graciema Machado de Freitas ocu-
pou lugares “ousados” em tempos que, para o sexo feminino, eram 
reservados os papéis de esposa, mãe, dona de casa, promotora de atos 
caritativos e, no máximo, professora. Com o nome encurtado para 
Grace Machado, pseudônimo literário, a professora, diretora, escritora 
e feminista – dentro do tempo em que viveu – é nome de rua e de 
uma Fundação de Assistência Social em sua cidade natal. Criada nos 
anos oitenta do século XX, a Fundação de cunho filantrópico atua na 
área social, cultural e outras. Apesar de seu nome ser falado e conhe-
cido por levar o nome de rua e de instituição, pouco existe de registro 
da educadora, jornalista, escritora e defensora dos direitos femininos, 
como o direito ao voto. Sétima filha do casal Manoel Ribeiro de Frei-
tas Machado e Leonor Gomes Machado, Graciema, provavelmente, 
fez o curso primário em uma das escolas domésticas de sua cidade 
natal, pois o primeiro Grupo Escolar da cidade data de 1927, confor-
me registrou Santos (2004, p. 117) “[…] antes da criação do Grupo 
Escolar havia em Jaraguá escolas em casas particulares, gratuitas para os 
alunos, mas pagas pelo município. Para as meninas e as moças havia a 
Escola da Dona Luísa Augusta Machado, auxiliada pela Dona Nicota 
e, mais tarde, a Escola Dona Sinhá, de Venância Velasco.” Já o curso 
Normal foi feito no Colégio Sant’Anna, estabelecimento privado, fe-
minino e religioso, criado pelas missionárias francesas da Congregação 
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Dominicana de Nossa Senhora de Monteils, inaugurado no ano da 
implantação da República (1889) na primeira capital do estado, Cida-
de de Goiás (antes Arraial de Sant’Anna e Vila Boa de Goiás). A Esco-
la Normal de caráter público, foi criada em Goiás no início da segun-
da metade do século XIX, entre rompimentos e fechamentos, persistiu 
e se afirmou no princípio do século XX. As duas instituições citadas 
eram responsáveis pela formação de professoras normalistas para as 
escolas primárias de Goiás; no entanto, o Colégio Sant’Anna, em re-
gime de internato, abrigava filhas da elite goiana, como a jaraguense 
Graciema. Segundo Duarte (2004), Jaraguá, fundada sob o prisma do 
período mineratório, constitui-se de uma elite resultante da minera-
ção e do processo de imigrações no século XX, como a família Ribei-
ro de Freitas, de origem lusitana, branca e escravocrata, que teve par-
ticipação determinante na constituição da vida política, econômica e 
social da cidade. Aristocracia e poder do parentesco não estavam (ou 
não estão) atrelados somente em Jaraguá, assim como não parece ser 
característica de cidades pequenas onde a elite rural se reveza no po-
der (nem sempre com harmonia). Era o caso da família Castro e da 
família Freitas de Graciema, que se revezavam no poder a custa de 
disputas próprias do coronelismo agrário, como o casamento intrafa-
miliar, prática seguida pela nossa biografada, que casou com seu primo 
e político Clotário de Freitas e tiveram dez filhos. O Colégio Sant’An-
na mantinha uma proposta de educação feminina sustentada por prin-
cípios religiosos, morais e sociais visando formar jovens educadas, po-
lidas, cultas, caridosas e obedientes, com a ressalva de que nem sempre 
o esperado é o resultado. Vale pesar que foi este eolégio que, além de 
garantir a fluidez do francês de Graciema, incentivou-a sua entrada no 
mundo literário. Vale ressaltar que passaram por este colégio outras 
meninas da elite goiana que, com o diploma de normalista, assumiram 
postos em colégios, escolas e outros espaços de educar. Um diploma 
de normalista nos anos vinte, do século XX, tinha uma acepção valo-
rosa no mundo feminino, pois significava a saída da mulher do am-
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biente doméstico para o mercado de trabalho. Foi o caso de Grace, 
que se formou no colégio da antiga capital no ano de 1920 com 
quatorze anos de idade e, diplomada, exerceu a função de professora 
em escolas primárias na cidade de Pirenópolis até se tornar a primeira 
diretora do Grupo Escolar de Jaraguá, assumindo este posto no ano de 
1927, com idade de vinte e um anos de idade. O terreno que abrigava 
o Grupo Escolar foi doado pelo seu pai, que foi prefeito por três man-
datos (1901; 1909 e 1922), o coronel Manoel Ribeiro de Freitas Ma-
chado. Neste processo, certificou-se do uso do terreno somente para 
fins educacionais conforme registrou Santos (2004). No ano de 1933, 
o Grupo Escolar passou a se chamar Ruy Barbosa e, em 1936, recebeu 
o nome do doador do terreno: Manoel Ribeiro de Freitas Machado, 
prática que, segundo Santos (2004, p. 120): “é, também um indício de 
existência de uma prática política, bastante disseminada na cidade, de 
nomear prédios públicos com o nome de políticos e seus familiares, 
em geral, pessoas associadas aos antigos coronéis que, em Jaraguá, per-
tenciam, principalmente as duas famílias: os Castro e os Freitas.” O 
Grupo Escolar reuniu alunos de várias escolas isoladas existentes na 
área rural e urbana da cidade e tinha professoras formadas nomeadas 
para o cargo. Além de Graciema Machado, pode-se citar as normalistas 
Alice Santiago, Ester Campos e Dulce Gomes Pereira da Silva, rarida-
de na época. Santos (2004), baseando-se em depoimentos e escritos 
memorialistas, concluiu que a criação deste estabelecimento de ensi-
no foi determinante para a cidade. Apesar de já contar com escolas, 
estas eram escolas domésticas que funcionavam na casa da professora, 
como já foi explicitado. O Grupo Escolar de Jaraguá, de acordo com 
a documentação levantada por Santos, exprime parte da história dos 
grupos escolares criados no final do século XIX, somado ao método 
baseado no que se considerava mais avançado das teorias da Escola 
Nova para uma organização moderna do ensino primário. Além do 
prédio próprio destinado ao ensino primário, contava com salas seria-
das e agrupadas por idade, ensino intuitivo (concreto), educação sem 
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punição, ensino centrado na criança, cuidados com as diferenças indi-
viduais e de faixa etária, promoção de festas cívicas, professoras forma-
das e outros. Graciema, no lugar de professora e diretora, fez diversos 
cursos de aperfeiçoamento, principalmente no tocante à pedagogia 
escolanovista. Foi diretora do referido grupo até 1930, quando, por 
conta da Revolução de Trinta, que, de uma forma ou de outra, mudou 
os rumos dos poderes políticos do país e, consequentemente, do esta-
do de Goiás. Essas mudanças atingiram diretamente os cargos escola-
res, pois, apesar da Lei n. 631, de 1918, prever, juntamente com a 
criação de Grupos Escolares, concurso para prover o cargo de direção 
desses estabelecimentos, as indicações políticas predominavam, fazen-
do desse lugar constante movimento de nomeações e trocas de dire-
toras, professores e outros cargos públicos. Ao destacar a prática edu-
cadora de Grace, não é possível ignorar os outros lugares de educar de 
sua atuação, pois se sabe que a escola não é um espaço privilegiado de 
educar. Desde os anos vinte, Grace escrevia crônicas, matérias e outros 
para a imprensa. Em Goiás, era colaboradora de jornais como O ltabe-
ray, O Lar, O Paratodos, O Jornal, além de revistas cariocas e jornais de 
São Paulo. Escrever para a imprensa, seja em revistas ou periódicos, era 
privilégio do mundo masculino, no entanto, em silêncio, as mulheres 
ocupavam esses espaços muitas vezes assinando com pseudônimos 
para evitar identificação; é o caso de Ana Lins Guimarães Bretas, que 
assinava seus primeiros escritos na imprensa goiana, adotando o nome 
de Cora Coralina. Na então capital do estado, outras mulheres se des-
tacaram como jornalistas e escritoras, como Maria Paula Fleury de 
Godoy, Leodegária de Jesus e Genezy de Castro e Silva, e outras que 
estão para ser investigadas. Grace não se limitava a escrever o que era 
delegado às mulheres de sua época, como temas culinários, religiosos 
e familiares. Era uma escritora dinâmica, lúcida e atualizada. Falava 
sobre política e outros temas considerados próprios do mundo mascu-
lino. No ano de 1929 uma crônica de Grace, sobre o Cavaleiro da 
Esperança, Luis Carlos Prestes, líder da Coluna Prestes (1925-1927), 
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ganhou primeira página de um jornal no Rio Grande do Sul e refe-
rências na imprensa nacional. Escrever uma crônica a respeito da po-
lêmica Coluna Prestes, que havia passado pelo sertão de Goiás nos 
anos de 1926 e 1927, mostra o quanto Grace se ocupava de temas 
diversos e atuais. Não se sabe qual era o teor deste escrito, porém vale 
destacar o tema e o reconhecimento nacional da escritora. Temas po-
lêmicos pareciam ser uma bandeira desta jaraguense, pois a mesma, 
acompanhada de Maria Paula Fleury de Godoy, foram as duas primei-
ras mulheres goianas, nos anos de 1920, a escreverem sobre a necessi-
dade e importância do voto feminino. Mais tarde, ainda na mesma 
década, esse direito foi pleiteado por outras mulheres como Almerin-
da Magalhães Arantes, da cidade de Formosa, e Benedita Chaves Ro-
riz Villa Real, de Luziânia. Em favor do sufrágio feminino, levantou 
sua voz e sua escrita acompanhando o movimento nacional liderado 
pela bióloga Bertha Lutz, cientista que, movida pelos movimentos fe-
ministas internacionais, foi uma das precursoras das bandeiras feminis-
tas que defendiam o sufrágio feminino, direito conquistado na Cons-
tituição de 1934. Grace Machado mantinha correspondência com o 
intelectual, político, escritor e historiador Antônio Americano do Bra-
sil, trocando opiniões literárias e políticas. Sua participação na impren-
sa goiana rendeu elogios e reconhecimentos de homens públicos da 
época, como do próprio Americano do Brasil e muitos outros que 
apreciavam o formato ousado da escritora. Suas produções se movi-
mentavam em direções diversas, seja no campo histórico, econômico, 
político e social. Não se tratava de uma “moça romântica e sonhadora” 
que vivia em uma cidade do interior de Goiás nos anos de 1920; cer-
tamente que pela sua dinamicidade, também escrevia produções em 
prosas vazadas em terno romantismo, não um romantismo piegas, con-
vencional, mas sim construído em linguagem rica, impregnada de fi-
gurações seguras, como nas crônicas escritas no jornal O lar, veículo 
da imprensa goiana dirigido por Oscarlina Alves Pinto. Reconhecida 
no mundo da literatura feminina, de 1969 a 1985, Grace Machado, a 
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convite das escritoras Rosarita Fleury, Nelly Alves de Almeida e Ana 
Braga Machado Gontijo, ocupou uma das cadeiras da Academia Fe-
minina de Letras e Artes de Goiás (hoje sua cadeira é ocupada pela 
escritora Augusta Faro Fleury de Mello) e da Academia Trindadense 
de Letras, Ciências e Artes. Uma professora dinâmica, movida pelo 
interesse nas letras em um mundo que parecia não lhe caber, mas que 
se fez caber. O caminho trilhado por Grace Machado não deve ter 
sido fácil e harmônico, pois viver em uma cidade do sertão goiano 
nesse tempo não era fácil, só mesmo com muita argúcia, ousadia e 
insistência era possível romper os muros tão bem edificados pelos ho-
mens de sua época. Como Grace, há outras pioneiras da escrita, da 
opinião e do feminino em Goiás. Estão escondidas em alguma fonte, 
algum documento, alguma obra memorialista, com vontade de apare-
cer e mostrar que a história é feita por todas as gentes. Ao buscar dados 
nos relatos de memorialistas da cidade onde Grace viveu, o que se 
encontra em destaque é um mundo masculino que parecia, e parece, 
ser definidor da vida política, econômica, social e religiosa do lugar. 
Homens, destacados como vultos ilustres, nobres, magnânimos, notá-
veis, exímios, distintos, insignes, eminentes e outros, reinam sobrepon-
do-se às desconhecidas e ignoradas mulheres, como Grace Machado e 
tantas outras. Apesar de fazer parte da elite da cidade, seu anonimato 
na história não é coincidência, mas sim resultado de uma junção de 
fatores históricos que cristalizaram em torno do suposto poder mas-
culino, contrapondo-se com a suposta fragilidade e submissão femini-
na. O Dicionário do Escritor Goiano, organizado por Teles (2000) não faz 
nenhuma menção ao nome de Grace, algo de se estranhar diante da 
projeção que esta teve. Na obra Parceiros da história: Jaraguá, obra finan-
ciada pela prefeitura de Jaraguá, o organizador Soares (2008), destaca 
perfis de políticos, patronos e vultos ilustres da cidade, quase cem por 
cento quadros masculinos. O pai de Graciema é um deles, na parte 
reservada para sua família incluem-se os oito filhos; ela, a sétima filha, 
é descrita por meio do marido e dos filhos. Nenhuma palavra sobre 
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sua atuação na literatura, vida política ou social. Grace Machado resi-
diu em Jaraguá até o ano 1954 quando seu esposo foi eleito Deputado 
Estadual e tiveram que mudar para Goiânia, onde, aos setenta e nove 
anos, a professora atuante em diferentes lugares, faleceu, no dia 12 de 
julho de 1985. Ao concluir esse verbete, nota-se que está faltando, na 
história local, uma pesquisa mais rigorosa sobre Graciema/Grace Ma-
chado, pois não parece ser coincidência a tentativa de reduzir sua his-
tória ao anonimato.

AUTORES

• Bento Alves Araujo Jayme Fleury Curado: Graduado em 
Letras (UFG); Mestre em Letras/Linguística e Geografia 
(UFG); Doutor em Geografia (UFG). Professor do Institu-
to Aphonsiano de Ensino Superior, da Rede Municipal de 
Educação de Trindade e Goiânia. E-mail: <bentofleury@
hotmail.com>. 

• Diane Valdez: Graduada em História (UCDB); Mestra em 
História (UFG) e doutora em Educação (História da Edu-
cação – Unicamp). Professora da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: <ufg.val-
dez@gmail.com>.

REFERÊNCIAS 

DUARTE, Lyz Elisabeth Melo. Identidade e tradição em Jaraguá: 
permanências e mudanças. In: FREITAS, Lúcia Gonçalves de (Org.). 
Cenários da memória e identidade goiana: o caso de Jaraguá. Goiânia: 
AGEPEL, 2004. p. 15-56.  

FREITAS, Lúcia Gonçalves de (Org.). Cenários da memória e identidade 
goiana: o caso de Jaraguá. Goiânia: AGEPEL, 2004.



Diane Valdez (Org.)

260

SANTOS, Maria Lícia dos. Se não me falha a memória: representa-
ções da experiência escolar em Jaraguá. In: FREITAS, Lúcia Gonçal-
ves de (Org.). Cenários da memória e identidade goiana: o caso de Jaraguá. 
Goiânia: AGEPEL, 2004, p. 113-146.  

SOARES, João Luiz das Graças (Org.) Parceiros da história. Goiânia: 
Kelps, 2008. TELES, José Mendonça. Dicionário do Escritor Goiano. 
Goiânia: Kelps, 2000.



261

Haydée Jayme Ferreira (1926-1999). Haydée Jayme Ferreira 
nasceu no dia 29 de junho de 1926 na cidade de Anápolis-GO, filha de 
Jarbas Jayme, historiador e genealogista, e de dona Maria Dinah Cris-
pim Jayme, uma cantora lírica e poetisa que adorava receber amigos 
nas tardes dominicais e recitar suas poesias e discutir política. Casou-se 
com Odir da Costa Ferreira em abril de 1947, do casamento vieram 
três filhos, Leandro, Leonardo e Lúcia da Costa Ferreira. Foi sepultada 
no Cemitério São Miguel, no dia 2 de janeiro de 1999 aplaudida por 
autoridades da cidade, ex-alunos e familiares. Deixou um legado que 
tem seu início no Colégio Auxilium de Anápolis, onde fez o ensino 
primário e o ginasial. Formou-se professora na cidade de Bonfim (Sil-
vânia) quando concluiu o ensino normal no Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora com as irmãs Salesianas. Praticava o jornalismo por meio 
de colunas informativas no jornal local chamado O Annapolis discu-
tindo assuntos da cotidianidade anapolina, falando de culinária, reci-
tação de poesias e da agenda religiosa. Poetisa, historiadora, incentiva-
dora cultural, apaixonada pela literatura, administradora, conferencista, 
membro da União Brasileira de Escritores de Goiás, da Academia Fe-
minina de Letras e Artes de Goiás, da Associação Goiana de Imprensa, 
onde também foi conselheira no ano de 1977, integrante do grupo 
de pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, onde 
colaborou com o censo de 1948, muito importante enquanto do-
cumento estatístico para pesquisadores interessados nessa década na 
cidade de Anápolis e no em Goiás em geral.  Haydée se empolgava 
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mesmo é com o título de professora, “educadora brasileira”, “edu-
cadora anapolina” e fazia questão de ser chamada assim em público 
e em documentos. Foi professora do ensino primário no município 
de Anápolis no Grupo Escolar Antensina Santana, no qual também 
foi diretora. Lutou em defesa da merenda escolar, à época chamada 
de “sopa das crianças”, junto ao Conselho Municipal de Educação e 
Assistência Social. Isso também fazia parte da suia formação, que, era 
uma das suas formações, pois Haydeé havia feito em 1944 um curso 
intensivo de Assistência Social em São Paulo no Colégio Santo Agos-
tinho, que a deixara transbordando ações dessa envergadura.  Além do 
Grupo Escolar Antensina Santana, a professora organizava mutirões1 
para a reforma das escolas isoladas da cidade, como a Escola Isolada 
de Corumbá, Escola Isolada da Vila Góis e a reforma do muro do 
Grupo Escolar Municipal Padre Casteli em 1950,. Ddesdobrando-se, 
assim, suas ações assistencialistas tanto na zona urbana quanto na zona 
rural. Especialmente voltadas para educação. Outras áreas também re-
ceberam a contribuição da professora Haydeé, uma delas foi no seg-
mento da cultura. Por meio de uma parceria com o governo inglês 
e estadunidense,  juntamente com o médico fundador do primeiro 
hospital da cidade, James Fanstone, Haydée coordenava feiras cultu-
rais no município, tornando a cidade conhecida mundialmente. O 
nome “Manchester Goiana” teve grande contribuição da educadora, 
que colocou a cidade no fluxo cultural daquela época. A professora 
praticava uma educação humanizadora e assistencialista, quando ficou 
viúva, em 1972, se concentrou em participar da política e escrever 
sobre a vida do povo anapolino, o que se tornouderivou, em 1981, em 
sua obra mais citada em trabalhos acadêmicos, “Anápolis, sua vida, seu 
povo”, que demarca um espaço na historiografia anapolina e  goiana 
considerável. O livro aborda os aspectos sócio-culturaissocioculturais 
dos habitantes da cidade, narrando de forma poética a cotidianidade 
e vivências de um povo que tem seu mito de criação aos pés de uma 
santa no séc. XIX. Prefaciado por Adhahyl Lourenço Dias, o livro de 
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Haydée costura elementos da trivialidade de um carnaval em 1922 
com a posse do prefeito em 1954. Haydée narra em seu livro aspectos 
curiosos, como os nomes e dados de figuras importantes da cidade de 
Anápolis, falecidas entre o ano de 1907 e 1954, conta também com 
uma coletânea de fotos da cidade, a Igreja Santana, o Grupo Escolar 
Antensina Santana, praças etc. Seu livro, considerado pela própria pro-
fessora como seu legado final e de maior importância foi publicado 
em 1981 e até hoje se configura como um dos arsenais de pesquisa 
para estudiosos e interessados pela história de Anápolis. O livro, ao 
ser usado como fonte, necessita de apurada análise crítica e sensível 
observação a partir dos postulados teórico-metodológicos da Análise 
do Discurso;, assim, os dados históricos que caracterizam o período 
empreendido pela pesquisa da autora podem ser um arsenal e tanto 
para pesquisa.  Outras obras também são de Haydée, como “Fogo no 
Bambual”(1988), “Nuanças de Mim” (1987) e “Canto do Cisne” (1996), 
além, é claro, das produções em colunas de jornais, incontáveis poesias 
e reflexões acerca da educação municipal encontradas em atas e pa-
receres de projetos de leis do Legislativo anapolino. Informações que 
acentuam o papel fundamental da professora Haydée Jayme Ferreira 
na construção da sociedade anapolina, principalmente no tocante àa 
educação primária no município e a ações assistencialistas. Vale desta-
car que as décadas em que a professora viveu e militou pela educação 
eram momentos de muito desprestígio para as mulheres, fazendo do 
ato de ser professora uma bandeira de luta, libertadora.   
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Hélio Seixo de Britto (1909-2003). Hélio Seixo de Britto 
nasceu na Cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás, no dia 
7 de novembro de 1909. Filho de Amâncio Seixo de Britto e Maria 
Bárbara Couto de Britto, Hélio estudou no Liceu de Goiás e pos-
teriormente foi para o Rio de Janeiro, onde se formou médico pela 
Faculdade Nacional de Medicina, em 1935. Foi residente no Hospital 
Nacional de Alienados, tendo sido aluno e amigo do médico psiquia-
tra Henrique de Brito Belford Roxo. Casou-se com Célia Coutinho 
Seixo de Britto, que nasceu na Cidade de Goiás, estudou no Colégio 
Sant’Ana e posteriormente realizou o curso de Belas Artes na Univer-
sidade Católica de Goiás. O casal teve 4 filhos, Hélio Júnior, Regina 
Célia, Maria Alice e Ronaldo. Foi colaborador eventual da revista A 
Informação Goyana, que circulou entre os anos de 1917 e 1935, objeti-
vando ser um periódico de divulgação das potencialidades econômi-
cas e culturais do estado de Goiás. Durante sua vida atuou como mé-
dico, escritor, administrador público e participante de várias entidades 
ligadas à medicina. Em seus primeiros anos como médico, Hélio Seixo 
de Britto clinicou nas cidades de Leopoldo de Bulhões e Inhumas, 
tendo ainda em Goiânia atuação destacada no exercício da medicina, 
dedicando-se principalmente ao atendimento da população necessi-
tada. Foi um dos fundadores da União Democrática Nacional(UDN) 
na cidade de Anicuns. Tornou-se Secretário de Educação e Saúde no 
governo estadual de Goiás, durante o mandato de Jerônimo Coimbra 
Bueno, entre 1947 e 1951. Nessa época, colaborou para a constru-
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ção do primeiro hospital de doentes mentais de Goiânia, o Hospital 
Psiquiátrico Adauto Botelho. No campo educacional, foi responsável 
durante sua gestão pela criação, construção e início das atividades de 
diversas escolas estaduais, assim como colaborou para a melhoria dos 
serviços de saúde e dos hospitais em Goiânia. Teve importante parti-
cipação no processo de transformação da Escola Normal em Instituto 
de Educação, inicialmente alugando um sobrado na Rua 4, esquina 
com a Rua 8, para abrigar o estabelecimento de ensino, que desde 
a transferência da capital funcionava provisoriamente no fundo das 
dependências da Faculdade de Direito, situada à Rua 20. Após a rea-
lização de estudos pelo diretor do Ensino Normal, a pedido do Dr. 
Hélio, foi criado o Instituto de Educação de Goiás em substituição 
à Escola Normal. Em 1949, contribuiu para a criação da Divisão de 
Expansão Cultural e da Biblioteca Nacional Padrão, ambas subordina-
das à Secretaria de Estado da Educação. A Biblioteca Nacional Padrão 
deveria fomentar nos alunos o hábito da leitura, o interesse pelo livro 
como instrumento cultural e provocar ou promover o interesse do es-
tudante pela ciência. Teve importante participação na vida política em 
Goiás, tendo sido deputado estadual, presidente de diretórios políticos 
estaduais e municipais, e prefeito eleito de Goiânia, no período de 
1961 a 1966. Acerca desse período organizou a obra Histórico de uma 
Administração: prestação de contas ao povo. Em sua gestão foi estabe-
lecido um novo ordenamento administrativo para o funcionamento 
do município e foram criadas novas Secretarias. O seu governo teve 
Francisco de Brito como Secretário de Gabinete, Leon Nicolau No-
gueira Borba como Chefe do Serviço de Relações Públicas, José Luiz 
Bittencourt como Secretário de Administração, Orlando de Morais 
Lobo dirigindo a Secretaria de Viação e Obras Públicas e Antônio 
José de Oliveira como Secretário da Fazenda. A professora Terezinha 
Valadares de Castro ocupou o cargo de Diretora do Departamento de 
Educação contribuindo para a reforma do ensino primário municipal 
e, posteriormente, o professor Genesco Ferreira Bretas a substituiu, di-
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rigindo a Secretaria de Educação e Cultura. Na gestão de Hélio Seixo 
de Britto foram ofertados aos professores leigos cursos de aperfeiçoa-
mento e extensão cultural, os quais objetivavam melhorar a qualidade 
do ensino em Goiânia. Seu governo foi marcado ainda por criação 
de diversos cursos de alfabetização de adultos, de escolas e grupos 
escolares, dentre os quais se pode citar a escola Rui Barbosa, o grupo 
escolar Getulino Artiaga e o grupo escolar Brasil Ramos Caiado. Em 
sua administração, o Serviço de Merenda Escolar foi valorizado, sen-
do ampliando o número de escolas que ofertavam a merenda escolar. 
O seu governo contribuiu para o desenvolvimento e modernização 
de Goiânia sendo marcado pela pavimentação de ruas, construção de 
avenidas, ampliação da iluminação pública e construção de galerias 
pluviais. Hélio foi ainda Superintendente da Organização do Estado 
de Goiás (OSEGO), no período de 1968 a 1971. Faleceu em Goiânia 
no dia 1 de julho de 2003.
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Henning Gustav Ritter (1910-1979). Um alemão, marcenei-
ro e escultor em Goiás – isso não é conversa de pescador na beira do 
Araguaia? Para sorte das artes plásticas, da cultura e da educação goia-
na em geral, felizmente não se trata de lorota de pescador. De fato, 
Gustav Ritter foi um marceneiro alemão que se tornou escultor e 
assentou pouso em Goiânia, sendo um dos precursores da Arte Mo-
derna em solo goiano. Depois de alguma andança pelo mundo, tra-
zendo na bagagem a referência estética do abstracionismo, influenciou 
gerações de escultores, como artista, arquiteto e principalmente como 
educador que também foi. Henning Gustav Ritter nasceu no dia 10 
de março de 1904, na Alemanha, em Geesthacht, distrito de Hambur-
go, como filho do médico Johannes Ritter e de Marie Witte Ritter. 
Teve sua formação na Alemanha, no período entre guerras. De 1921 a 
1924, estudou marcenaria no curso de Preparação Artística, na Escola 
de Artes Livres e Aplicadas, em Hamburgo. Em 1922 já trabalhava 
como estagiário em marcenaria na fábrica de móveis Fittje Flossbach. 
Em 1925 veio para o Brasil, estabelecendo-se no Rio Grande do Sul, 
em Estrela, cidade onde monta uma marcenaria e onde foi agraciado 
com o Prêmio para Mobiliário, na Primeira Exposição daquele muni-
cípio. Quatro anos depois, retorna à Alemanha e completa seus estu-
dos em artes na mesma escola de Hamburgo. Estudou Arquitetura 
com o professor Hermann Maetzig e Escultura com o professor 
Johann Bossard. Em 1932, foi aprovado nos exames de Maestria na 
Câmara de Artes, adquirindo o direito de lecionar no Ensino Técnico 
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Alemão. No ano seguinte, Hitler assume o governo e “promove uma 
devassa no circuito cultural alemão, fechando escolas de arte e conde-
nando a atividade dos modernistas como arte degenerada” (UNES, 
2009, p.25). Para fugir desse ambiente, ingressou na marinha mercan-
te alemã como marujo marceneiro. Em 1934, por se opor ao nazismo, 
deixou a Alemanha, indo para a Inglaterra, de onde parte para Brasil 
– primeiro Belém, no Pará; depois Manaus, de onde vai para a cidade 
de Iquitos, na Província de Loreto, no Peru, residindo ali por dois 
anos. Em 1936, retorna ao Brasil, passando a viver em Fortaleza. No 
ano seguinte, atuando como arquiteto, conquista o primeiro lugar no 
concurso público para o projeto da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Federal do Ceará. Em 1939, por exigência do Estado Novo, 
mudou-se para o interior, passando a morar em Belo Horizonte, onde 
vai atuar na iniciativa privada como desenhista de projetos. Entre 1940 
e 1948, exerceu o cargo de desenhista arquiteto da Secretaria de Obras 
Públicas de Minas Gerais. Naturalizado brasileiro em 1947, pisará o 
solo goianiense somente dois anos depois, quando foi nomeado pro-
fessor da Escola Técnica Federal de Goiás, onde vai lecionar a discipli-
na Desenho de Mobiliário. Depois de algum tempo, será protagonista 
de movimentos culturais de envergadura para as artes goianas. Em 
1952, juntamente com Luiz Curado e Frei Confaloni, teve decisiva 
atuação no surgimento da Escola Goiana de Belas Artes (EGBA), na 
qual será professor das disciplinas Escultura e Modelagem. No mesmo 
ano, realiza a sua primeira exposição individual, em Araxá. Em 1954, é 
um dos organizadores do 1º Congresso Nacional de Intelectuais em 
Goiânia, realizado entre 14 e 21 de fevereiro. Para Amaury Menezes 
(2009, p. 8): “com 23 anos de atraso, essa foi a nossa Semana de Arte 
Moderna e o ponto de partida para a aceitação, pelo público, das novas 
tendências artísticas” . No evento, expôs suas obras dentro da Exposi-
ção Nacional de Artes Plásticas e participou dos debates acerca da 
concepção de um museu goiano de artes plásticas, que se tornou rea-
lidade anos depois. A atuação de Gustav Ritter como artista, professor 
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e intelectual não cessa. Em 1958 é nomeado cônsul honorário da 
Republica Federal da Alemanha em Goiás e participa do 1º Congres-
so Brasileiro de Arte, realizado em Porto Alegre, no qual profere con-
ferência intitulada “A iniciação artística desde o jardim de infância”. 
Em 1963, é nomeado professor titular da cadeira de Escultura do Ins-
tituto de Belas Artes de Goiás, logo anexado à Universidade Federal 
de Goiás, compondo o que viria a ser a Faculdade de Artes e, depois, 
o Instituto de Artes da UFG. Em 1965, foi o responsável pelo projeto 
de transformação do Bosque do Botafogo em Parque Público da Ci-
dade de Goiânia, onde hoje está o Parque Mutirama. A partir de 1966, 
fez várias viagens ao Araguaia e a outras regiões, iniciando a produção 
de aquarelas que manifestavam “o acurado sentido de observação des-
se alemão, que o levou a perceber paisagens que passavam despercebi-
das aos olhos dos goianos, que não sentiam a riqueza temática do 
nosso Cerrado e dos nossos rios” (MENEZES, 2009, p. 32). Segundo 
depoimento de um dos seus filhos, em entrevista ao jornal O Popular, 
“Ritter adorava Goiás. Dizia que aqui era seu lugar. Goiânia foi a sua 
cidade” (TEIXEIRA, 2011, p. 43). Como observa Liselotte de Maga-
lhães, “(...) ao deparar-se com o Cerrado goiano e a paisagem tropical 
do Brasil, sua sensibilidade imediatamente deixou-se transparecer em 
aquarelas e pinturas (...)” (UNES, 2009, p. 29). O alemão havia incor-
porado a goianidade à sua vida e à sua arte. Como coroamento de sua 
carreira, participa, em 1971, da XI Bienal Internacional de São Paulo, 
expondo no Pavilhão Ciccilio Matarazzo um conjunto das esculturas 
mais representativas da sua obra. No ano seguinte, no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, participa da importante exposição Panorama 
da Arte Brasileira. Entre 1975 e 1977, viaja para o seu país natal onde 
produz várias esculturas utilizando madeiras brasileiras. A sua última 
exposição individual ocorreu no ateliê des Heidekatens, em Jesteburg, 
Alemanha, em 1977. A sua última participação em amostra coletiva foi 
na exposição inaugural da Galeria do Clube Jaó, em Goiânia, em 1979, 
ano em que morreu no dia 21 de outubro. Foi sepultado em Goiânia, 
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no Cemitério Jardim das Palmeiras. Henning Gustav Ritter viveu em 
Goiânia por três décadas, aproximadamente. Ao longo desse período, 
aplicando seus conhecimentos de marceneiro, escultor, arquiteto e 
professor, conseguiu intervir nas artes plásticas produzidas em Goiás, 
abrindo novas perspectivas, com maestria e personalidade. E os ensi-
namentos deixados foram de toda ordem. Ritter trouxe em seu currí-
culo informações de uma escola modernista, expressionista e bauhau-
siana. Como professor, nas aulas de escultura e modelagem, cobrava 
dos alunos o exercício de desenho de observação, insistindo em que o 
escultor devia saber desenhar e, como qualquer artista, saber observar. 
Para ele, “só quem observa é capaz de perceber e o aprimoramento da 
percepção é o caminho para o desenvolvimento da sensibilidade” 
(MENEZES, 2009, p. 39). Desde a década de 60, passou a produzir 
esculturas não figurativas, pesquisando caminhos que o levariam à 
criação de “esculturas abstratas, de grande presença plástica e intensi-
dade poética, explorando com originalidade o universo expressivo da 
madeira” (TEIXEIRA, 2011, p. 62). O viés abstracionista provavel-
mente foi o principal traço da obra de Gustav Ritter, o qual se desdo-
brou na produção de outros escultores em Goiás, como é o caso de 
três de seus alunos: Maria Guilhermina, Angelo Ktenas e Neusa Mo-
raes. “A partir desses três artistas e professores, temos a continuidade da 
linha formal iniciada por Ritter, tanto em suas produções artísticas, 
quanto na propagação das ideias do mestre em seus ensinamentos na 
academia” (TEIXEIRA, 2011, p.72). O legado mais desejado, porém, 
talvez seja o modo como ele vivenciava o exercício criativo – “o ato 
de criar, para o professor Ritter, era puro deleite e um instante de 
fantasia” (MENEZES, 2009, p. 42). No âmbito das instituições de en-
sino, a presença do escultor alemão ainda se faz presente no currículo 
e nas práticas acadêmicas dos cursos de artes plásticas. Contudo, o re-
conhecimento do significado do seu trabalho se manifesta simbolica-
mente na existência de uma escola pública de artes que leva o seu 
nome: o Centro Cultural Gustav Ritter, instalado no bairro de Cam-
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pinas, no fundo da Igreja da Matriz. Na movimentação daqueles cor-
redores, crianças e adultos disputam vagas para assistir aulas de música, 
dança e teatro. Uma instituição escolar homenageando um persona-
gem que saiu lá da Alemanha para viver em Goiás e contribuir decisi-
vamente para o destino das artes plásticas goianas.
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Hugo de Carvalho Ramos (1895-1921). Nasceu na capital 
do Estado de Goiás, a Cidade de Goiás, às 22h, na residência da fa-
mília na Praça Primeiro de Junho (Praça do Chafariz), no dia 22 de 
maio de 1895. Hugo Juvenal Ramos, como consta no livro de registro 
de nascimento do Cartório de Registro e Tabelionato de Notas da 
Cidade de Goiás (Certidão nº 279) é filho da vilaboense Marianna 
de Loyola Ramos e do Baiano Manuel Lopes de Carvalho Ramos. 
O pai, nascido na então freguesia de Santo Antônio de Jacobina, Co-
marca de Bonfim na Bahia, após estudar na Faculdade de Direito de 
Recife retornou à sua cidade natal para advogar e lecionar; em seguida 
mudou-se para a Comarca de Goiás, casando com Marianna no dia 
08 de novembro de 1891. No ano seguinte, exatamente no dia 10 de 
novembro de 1892, é nomeado Juiz de Direito da 1ª. Vara da então 
capital. Além de juiz, Manuel Lopes era um grande poeta, escrevendo 
e publicando entre outras a obra Goyania que, mais tarde, no ano de 
1942, inspiraria o nome dado para a nova capital de Goiás em um ato 
conhecido por Batismo Cultural. O nascimento de um dos filhos do 
casal, Hugo Ramos, é marcado no ano de 1895 pela publicação de 
Manuel, Os Gênios, fato que nos leva a pensar que não podia ter sido 
diferente a paixão de Hugo pela literatura, em especial pelas narrativas 
do sertão, embrião primário de seus escritos, onde acompanhava as 
idas e vindas de seu pai pela comarca de Goiás, passando por boiadas 
e pousos. Provavelmente, deve ter ouvido muitos causos e lendas em 
noites iluminadas por fogueiras, sendo tudo registrado e transformado, 
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por Hugo, em uma grande obra que mais tarde levaria o nome de 
Tropas e boiadas que, para Gilberto Mendonça Teles: “(…) é um con-
junto plástico da natureza rude do sertão. É o sertão visto e sentido de 
dentro de uma grande alma criadora” (2007, p. 54). Segundo o irmão 
mais velho de Hugo, Victor de Carvalho Ramos, talvez o irmão mais 
próximo devido a terem apenas um ano de diferença de idade, ele foi 
um menino como todos, um tanto mimado, principalmente pelo pai. 
Hugo era daqueles que “(…) não levava desaforo para casa”, brigava 
na rua com os colegas que o apelidavam ou falavam coisas que o de-
sagradavam, brigava e depois anotava tudo em seu caderno, chegava 
em casa e se divertia com os nomes que os meninos falavam nas ruas. 
O menino Hugo lia e ria com sua avó materna Mãi Chi que morava 
na Rua Treze de Maio, praticamente em frente à casa da primeira pro-
fessora de Hugo, a professora Silvina Ermelinda Xavier de Brito, mais 
conhecida como Mestra Silvina. Na pequena sala da Escola Domés-
tica, além do irmão Vitor, entre outros, Hugo estudava com a colega 
Ana Lins dos Guimarães Peixoto – Cora Coralina. Em seu primeiro 
livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias mais, Cora registrou um poe-
ma em homenagem a sua mestra e seus colegas: “A escola da Mestra 
Silvina”, na qual ressaltou: 

(…) Sempre que passo pela casa 
me parece ver a Mestra, 
nas rótulas. 
Mentalmente beijo-lhe a mão.
“–bença, Mestra”.
E faço a chamada de saudade 
dos colegas:
Juca Albernaz, Antônio, 
João de Araújo, Rufo.
Apulcro de Alencastro,
Vítor de Carvalho Ramos.
Hugo de Tropas e Boiadas.
(CORALINA, 1965, p. 21)
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Em sua infância, Hugo, ao contrário de Cora, não teve dificul-
dades para aprender a ler; possuía uma rebeldia que vinha de sua ge-
nialidade, gostava de ler o que queria. Desde os dez anos lia os clássicos 
da literatura, obras em francês, tendo como predileção as aventuras de 
Dom Quixote. E isso fazia com que ele não saísse bem nas matérias 
escolares, pois, nas suas assíduas visitas ao Gabinete Literário da então 
capital, só lia o que lhe dava prazer. Durante o ensino secundário, no 
Lyceu de Goyaz, com o pai enfermo, a família resolveu mudar para 
o Rio de Janeiro, então capital do país, para melhores condições de 
tratamento do pai e estudo para os filhos. Hugo, que ainda não havia 
concluído o ensino secundário no Lyceu, permaneceu em Vila Boa 
de Goiás com a avó Mãi-Chi, sem a presença do pai, que o inspirava, 
e do irmão amigo Vitor; fechou-se em um mundo solitário e triste. 
Neste período, dedicou-se ainda mais as suas leituras e escritos. Assi-
nando com as iniciais H. R., começou a publicar ensaios e contos nos 
periódicos da cidade. Dentre eles citamos Lágrimas e Risos,ensaio 
que fez muito sucesso e lhe proporcionou uma seção intitulada “Si-
lhuetas” na imprensa goiana, na qual passou a assinar os seus escritos 
com o pseudônimo de João Bicudo. Entre os contos publicados na 
imprensa, como era comum neste período, nos anos de 1910 a 1912, 
encontramos: Saci, Pelo Caiapó Velho, Conto da Roça e outros. Hugo era 
metódico; à noite no “sobradinho”, como chamava seu quarto que 
ficava no ponto mais alto da casa, acompanhado de seus inseparáveis 
charutos, lia e escrevia até altas horas da madrugada. Pela manhã ia ao 
Lyceu ou ao Gabinete literário e à tarde caminhava até o alto da igreja 
Santa Bárbara e por lá ficava até o pôr do sol; às vezes ficava horas 
a observar as águas do Rio Vermelho. Os vilaboenses olhavam para 
Hugo e viam nele uma pessoa estranha, um maluco: “A loucura é um 
estado em que se fecham os olhos a um mundo, para abri-los a um 
outro. Daí a incoerência dos atos do iluminado em relação ao mundo 
que deixou.” (RAMOS, 1950, p. 56). No ano de 1911 prestou con-
curso público para a Secretaria de Finanças de Goiás e foi aprovado; 
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assumiu o cargo, mas não chegou a exercer a função. Com a morte 
do pai em 9 de novembro do mesmo ano, seus problemas de saúde se 
agravam e Hugo tem licença concedida para tratamento fora do esta-
do. Permaneceu em Goiás até o ano seguinte 1912, quando, em meio 
à tristeza e agonia, mudou-se para o Rio de Janeiro para ficar junto à 
família; contudo, na capital, agravaram-se ainda mais seus problemas 
emocionais; na época, esses problemas foram diagnosticados como 
neurastenia. Hugo quase não saía de casa e as poucas vezes que ia ao 
centro do Rio eram para ir às livrarias ou para tomar ar e conversar 
com seus poucos amigos na Quinta da Boa Vista, lugar predileto. De-
sejava frequentar as rodas literárias junto aos escritores que admirava, 
mas a timidez não lhe permitia, tanto que dedicou o conto A bruxa 
dos marinhos a João do Rio (jornalista, cronista, tradutor e teatrólogo 
brasileiro) que publicou este conto no importante periódico Gazeta 
de Notícias e também convidou-o para visitar e conhecer o periódico, 
mas Hugo não teve coragem de ir e continuou escrevendo na sua so-
lidão. O escritor publicou seus contos em vários jornais e na famosa 
revista Fon-Fon. Assim, foi sendo conhecido não somente na capital 
federal, mas em todo o país, sobretudo em Goiás e em Minas Gerais, 
na cidade de Uberaba, onde vivia seu irmão Vitor. No ano de 1915 
matricula-se na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Aos vinte e 
dois anos de idade, em fevereiro de 1917 publicou, por meio da edi-
tora da Revista dos Tribunais, Tropas e Boiadas, sua grande e única obra 
publicada em vida. Ao publicar esta obra, encontrava-se escrevendo 
e reescrevendo uma nova obra no meio de crises depressivas que o 
levavam a rasgar e a queimar tudo: 

Quantas vezes quebrei a minha pobre caneta juran-
do solenemente não mais escrever uma linha sequer, 
quantas vezes atirei-me com febre de iconoclasta aos 
meus míseros escritos reduzindo-os todos a cinzas, e 
quantas vezes – Oh miséria das fraquezas humanas – 
momentos após, me apanhei curvado sobre o papel, 
com a mão febril, os olhos acesos e o gesto breve e 
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veloz, a escrever furiosamente, desatinadamente! (RA-
MOS, 1950, p. 212)

A última crise ocorreu em um momento que estava muito de-
bilitado, o pouco que dormia era sob as vistas da família que tentou de 
tudo, consultando diversos profissionais psiquiátricos, principalmente 
os do Hospício Nacional de Alienados Dom Pedro II, o primeiro do 
Brasil e o segundo da América Latina, conforme as notas da imprensa 
que noticiaram a morte trágica de Hugo. Segundo as descrições de Vi-
tor de Carvalho Ramos, em Nota Biográfica sobre Hugo, presente na 
5º edição de Tropas e Boiadas, no fim da vida, Hugo: “(…) quase não 
falava, numa tristeza profunda, ensimesmado” (RAMOS, 1965. p. 23). 
Na madrugada do dia 12 de maio de 1921, mais uma vez, queimou 
todos os escritos que formariam a nova obra guardada em segredo e 
revelada apenas para a irmã Ermelinda (Nenén), em carta datada de 1º 
de janeiro de 1912: 

(...) Só a ti confio este segrêdo – uma como apoteo-
se da vida do sertão, não como Euclides da Cunha 
a escreveu, mas mais suave, com cambiantes de luz e 
sombras leves a lilás, à elegia, ao ditirambo, à epopeia 
e ao idílio... Mas isto é um sonho, um simples sonho 
meu e irrealizável: falta-me tudo, até a fé e a obstinação 
que são as grandes alavancas do mundo (RAMOS, p. 
1950, p. 211).

Quando amanheceu o dia 12 de maio de 1921, seu corpo de 
vinte e seis anos de idade foi encontrado dependurado na escápula 
da rede que dormia. Rede que havia levado de Goiás. Neste dia, os 
jornais do país noticiaram sua morte, ressaltando que havia morrido 
um bacharel, ignorando seu principal ofício, o de escritor, um escritor 
especialista em regionalismo, seu principal veio. Além de contista e 
cronista, Hugo também era poeta, escreveu alguns versos que as cha-
mas queimaram; o que restou ficou com seus familiares. Esses textos 
literários, acompanhados de cartas e textos de crítica e jornalísticos, 
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foram publicados em jornais e outros meios. Vitor de Carvalho Ra-
mos reuniu tudo em uma obra que ele chamou de Obras Completas e 
publicou-a em 1950, com apenas trezentos exemplares. Vitor, o irmão 
que cuidou de Hugo em vida, após sua morte, tratou de cuidar da 
história e da memória do irmão; Vitor reeditou, antes de sua morte 
(1976), a obra-prima Tropas e Boiadas. A obra de Hugo influenciou 
diversos escritores que beberam de sua fonte, dentre eles o goiano 
Bernardo Élis e o mineiro de Grande Sertão: Veredas João Guimarães 
Rosa. Segundo Gilberto Mendonça Teles:

[Acrescento, entre colchetes, o que ouvi de Guimarães Rosa, 
numa visita que lhe fiz em 1967, no Itamaraty, levado pelo seu secre-
tário Willian Agel de Melo. Depois de dizer-lhe que eu via no Grande 
sertão: veredas algumas marcas de livros regionalistas como pelo sertão, 
Tropas e boiadas e Ermos e Gerais, o autor de Tutameia tomou a palavra 
e durante quase uma hora falou sobre as suas leituras e da sua dívida 
para com os dois autores goianos, destacando as qualidades literárias 
de Tropas e Boiadas. (TELES, 2007, p. 58) 

Tropas e boiadas é uma obra composta de contos que na 
sua rusticidade inova a prova regionalista sendo uma 
escrita rústica e elegante, mas ao mesmo tempo com 
uma complexidade gigantesca trazendo palavras e ex-
pressões do sertão goiano do início do século XX, sen-
do então fonte de um rico material lingüístico. Meu 
caro, o que escrevo, não é às cegas e instintivamente; 
tenho a responsabilidade e a probidade dos meus pro-
cessos literários; levo mesmo o meu escrúpulo até cer-
tas ráias, de que só quem possui o segrêdo do metier e 
está a par da estrutura íntima dêsse Gênero de compo-
sições poderá avaliar o alcance. (RAMOS, 1950, p. 45)

Hugo é um mestre imortalizado de nosso estado, sua obra lite-
rária mostrou ao Brasil um Goiás inaudito até então, a sua literatura 
contribuiu para a reconstrução de um fazer literário grandioso, levan-
do Goiás para o mundo, colocando Tropas e Boiadas ao lado de obras 
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grandiosas da literatura nacional. Os escritos de Hugo nos ensinam, 
de forma literária, sobre um sertão de gente, sem julgamentos e aná-
lises pejorativas. Um sertão que foi do autor, conhecido nos passos 
de suas andanças familiares, chão regional que Hugo, ao meio de suas 
tormentas e genialidades nos deixou para não esquecermos nossas 
origens que sustentam nossas histórias. 
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Irmhild Wüst (1945-2014). Irmhild Wüst nasceu em 27 de 
outubro de 1945 na cidade de Erlangen, Alemanha, e faleceu em 17 
de junho de 2014, em Goiânia, cidade que escolheu como sua casa e 
onde viveu toda a sua vida adulta. Veio para o Brasil ainda muito jo-
vem, no final da década de 1960, com as irmãs Franciscanas da Tercei-
ra Ordem Seráfica, que possuía sede na Alemanha e que haviam fun-
dado o Colégio Coração Imaculado de Maria, em Itaberaí, Goiás. De 
natureza inquieta abandonou a ordem seráfica e mudou-se para Goiâ-
nia em 1970, quando iniciou o curso de Serviço Social na Universi-
dade Católica de Goiás, formando-se em 1973. Ainda no inicio da 
graduação, com dinheiro obtido com traduções, resolveu fazer sua 
primeira incursão por esta grande incógnita que era o Brasil. Nesta 
viagem experimentou seu primeiro contato com os índios brasileiros, 
os Apinayé, no norte do Tocantins. Esse contato provocou profundas 
reflexões e repercutiu em toda a sua vida acadêmica.  Segundo ela 
“(…) nunca me senti tão pouco à vontade na minha vida como na-
quela aldeia de Mariazinha, todos semi-nus e eu com uma roupa ridí-
cula de uma calça laranja e de uma camisa estampada. Tratava-se de 
uma simples visita de um turista, mas que deixou marcas profundas no 
inconsciente. Neste ano a comunidade havia deixado de plantar as 
roças para fazer enfeites a serem vendidos aos turistas, mas a reclama-
ção de fome era muita”. No ano seguinte, fez especialização em An-
tropologia de Sociedades Complexas, na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, onde se envolveu definitivamente com a Arqueologia, 
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através do Programa de Pesquisas coordenado por Pedro Ignácio Sch-
mitz. Em 1974, antes de a Etnoarqueologia ser uma prática no Brasil, 
Irmhild realizou de forma intuitiva, seu primeiro trabalho, entre os 
índios Karajás de Aruanã-GO. Ainda estudante, buscou, através do 
convívio na aldeia, perceber se havia relação entre os sítios arqueoló-
gicos do Alto-Araguaia e os ancestrais dos índios Karajás. A experiên-
cia vivenciada e os ensinamentos de Lydia Karajá mostraram-lhe que 
essa ciência poderia subsidiar uma melhor compreensão sobre as so-
ciedades do passado, indo muito além dos estudos de tecnologia da 
cerâmica arqueológica. Com esta experiência e uma imensa frustração 
com a natureza descritiva da arqueologia brasileira da época e as pró-
prias limitações interpretativas que estava desenvolvendo em sua dis-
sertação de mestrado, em andamento na Universidade de São Paulo, 
estava decidida a dedicar-se à Etnoarqueologia, com a qual acreditava 
ser possível estabelecer uma ponte entre o passado e o futuro das na-
ções indígenas brasileiras especialmente da região do Brasil Central. O 
entusiasmo pela Etnoarqueologia a levou a trabalhar com os Xavantes 
e depois a iniciar um de seus mais extensos projetos, entre os Bororos, 
na bacia do Rio São Lourenço, MT. O projeto com os Bororos pro-
longou-se por dez anos; nessa parceria com os indígenas foram iden-
tificados 147 sítios arqueológicos, os resultados estão em sua tese de 
doutorado, defendida na Universidade de São Paulo em 1991. Para 
além da experiência científica do tempo vivido entre os Karajás e os 
Bororos restaram laços familiares. Acolhida no seio dessas famílias in-
dígenas tão brasileiras, Irmhild seguiu como uma boa filha, acolhendo 
seus parentes em sua casa em Goiânia e auxiliando-os em tudo o que 
necessitavam. Foi uma das maiores especialistas em grupos indígenas 
ceramistas dentre os arqueólogos no Brasil e uma incansável estudiosa 
das teorias arqueológicas em âmbito internacional. Introduziu no 
Brasil a perspectiva da análise espacial inter-sítios e intra-sítio focando 
nos indivíduos e grupos por trás dos artefatos, buscando entender as 
relações sociais desses grupos e o processo de ocupação do Brasil Cen-
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tral. Realizou amplas pesquisas sobre padrões de assentamento regio-
nal nos estados de Goiás e Mato Grosso, trabalhando de forma inte-
grada os dados etnoarqueológicos, ambientais e históricos. Sua 
trajetória como pesquisadora resultou em grandes avanços para a ar-
queologia brasileira, seus estudos etnoarqueológicos deram uma di-
mensão histórica e antropológica à arqueologia regional. Uma de suas 
citações prediletas era: Arqueologia é Antropologia! Sua carreira como 
docente e pesquisadora teve início nos quadros do Instituto Goiano 
de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás, 
até 1987. Depois tornou-se professora titular do Departamento de 
Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás; de 1987 a 1998, 
fez parte do quadro de pesquisadores do Museu Antropológico, onde 
desenvolveu suas pesquisas e orientou inúmeros alunos. Foi professora 
convidada na Pós-graduação da Universidade de São Paulo, em 1997. 
Atuou como professora e pesquisadora visitante na Universidade Es-
tadual de Goiás, entre 2000 a 2006. Defensora do patrimônio arqueo-
lógico do Centro-Oeste, atuou em parceria com o Instituto de Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional em diversos projetos, sendo 
responsável pelo Inventário dos sítios arqueológicos dos estados de 
Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Distrito Federal, realizado em 1995. 
Irmhild possuía uma natureza apaixonada, determinada, crítica e rigo-
rosa, características marcantes pelas quais era reconhecida e respeitada 
pelos colegas e alunos. Em 1992, deu início ao Projeto de Pesquisa e 
Extensão Sítio Escola Guará, que ela mesma considerava loucura, para 
o qual abriu as portas de sua sala no Museu Antropológico e recebeu 
12 graduandos de 1º e 2º anos de História e Ciências Sociais da Uni-
versidade Federal de Goiás, selecionados entre dezenas de candidatos. 
Iniciava-se o único, entre todos os sítios escola do Brasil, em que os 
alunos participaram ativamente de todas as fases de uma pesquisa ar-
queológica: concepção, levantamento de campo, seleção e escavação 
do sítio, entrevistas com os moradores, levantamento de dados am-
bientais, análise dos dados em laboratório, leitura e discussão intensiva 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

283

de bibliografia nacional e internacional, produção e publicação dos 
resultados. Foi a primeira vez em que um sítio arqueológico lito-ce-
râmico foi objeto de coleta total de superfície, o que possibilitou uma 
análise espacial intra-sítio com segurança. Segundo ela, só com 12 
alunos trabalhando em laboratório seria possível se dar a esse luxo. O 
Projeto Sítio Escola Guará tornou-se exemplo de sítio escola na ar-
queologia brasileira e foi concluído em 1996. Os resultados tornaram-
-se referência em análise espacial para arqueologia brasileira. Aposen-
tou-se em 1998, por motivos de saúde. Após a aposentadoria resolveu 
aceitar o desafio de enveredar pelos caminhos da arqueologia do pe-
ríodo histórico brasileiro, como orientadora de mestrado de ex-alunas 
do Sitio Escola Guará e depois como consultora do projeto de acom-
panhamento e resgate arqueológico nas obras de implantação da rede 
de esgoto e fiação subterrânea no sítio histórico da Cidade de Goiás 
durante a candidatura da cidade a Patrimônio Mundial. Participou 
ativamente na criação do Núcleo de Arqueologia da Universidade 
Estadual de Goiás, contribuindo com diversos cursos de formação em 
arqueologia para os alunos, assim como participando das escavações 
no centro histórico. Foi responsável pela formação de muitos profis-
sionais atuantes na arqueologia brasileira através de cursos e orienta-
ções pessoais, as quais ela nunca deixou de fornecer a quem lhe soli-
citasse. Porém, com uma disciplina alemã o aprendizado deveria ser 
uma via de mão dupla: ela oferecia suas inquietações, seu conheci-
mento, debate, discussão e o candidato a aprendiz também deveria 
demonstrar real interesse e dedicação ao aprendizado, pois não havia 
tempo a perder com brincadeiras e desatinos. Pensadora incansável, 
deixou uma intensa produção bibliográfica publicada nacional e in-
ternacionalmente. Fazia questão de manter um diálogo constante com 
pesquisadores que trabalhavam mundo afora. Sabia das pesquisas que 
estavam em andamento, das mais novas abordagens teórico-metodo-
lógicas mundiais, dava consultoria para pesquisadores, lia com prazer 
as teses e trabalhos dos ex-alunos e colegas, não poupava ninguém de 
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suas duras e extremamente embasadas críticas, mas recebia com cari-
nho, boa comida, geleias, picles caseiros e cerveja gelada, como boa 
alemã, ex-alunos, colegas e amigos em seu refúgio, a Chácara Akiriguru, 
em Pirenópolis, para onde se mudou após a aposentadoria, porque 
segundo ela era impossível pensar em meio ao barulho infernal da 
construção civil em Goiânia.
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Jarbas Jayme (1895-1968) Jarbas Jayme, filho de Sisenando 
Gonzaga Jayme e Eugênia Goulão, nasceu em 19 de dezembro de 
1895, na fazenda “Água Limpa”, no município de Pirenópolis e fa-
leceu em 21 de julho de 1968, no Hospital Evangélico de Anápo-
lis. Iniciou seus estudos em Pirenópolis com os professores Joaquim 
Propício de Pina (Mestre Propício), José Avelino e Ana das Dores 
Brandão. Sua formação secundária foi realizada no Seminário de San-
ta Cruz, no arraial de Ouro Fino, município de Goiás, antiga capital 
do estado. Enquanto esteve no Seminário, sob a influência do bispo 
Dom Prudêncio Gomes da Silva, chegou a cogitar a possibilidade de 
ser padre, mas a vocação sacerdotal não se confirmou. Em 1923, mo-
rou na cidade de Anápolis, onde inicialmente, trabalhou no comércio, 
abandonando tal atuação para dedicar-se a atividades mais próximas 
ao seu preparo intelectual. Durante mais de dez anos, foi professor e 
exerceu inúmeras funções públicas relevantes no município de Aná-
polis. Além disso, foi Fiscal Geral do Município, e professor no Giná-
sio Arquidiocesano Anchieta no município de Bonfim, atual Silvânia. 
Após sua passagem pelos municípios de Anápolis e Bonfim/Silvânia, 
Jarbas Jayme retornou a Pirenópolis, onde exerceu funções importan-
tes na Prefeitura e lecionou na extinta Escola Normal Padre Gonzaga. 
Ocupou, ainda, os cargos de Secretário da Prefeitura e de Prefeito 
Municipal da cidade de Mataúna, hoje Palmeiras de Goiás. Nesta ci-
dade também lecionou na Escola Normal Gercina Borges Teixeira. 
Em 1951, mudou-se para Goiânia, e foi nomeado Chefe de Polícia 
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do Estado, cargo correspondente, hoje, ao de Secretário de Segurança 
Pública, tendo permanecido neste cargo por mais de três anos. Ao 
longo de sua vida Jarbas Jayme ocupou cargos públicos, foi professor 
e jornalista. Exerceu a profissão de jornalista por mais de 40 anos, 
tendo escrito para jornais goianos e mineiros. Foi sócio e conselheiro 
efetivo do Instituto Genealógico Brasileiro e membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás. A Academia Goiana de Letras, após 
sua morte lhe prestou homenagem, instituindo a cadeira nº 34, da qual 
Jarbas Jayme é patrono. Jarbas Jayme foi autor de vários livros e em 
vida publicou: Cinco Vultos Meiapontenses; Do Passado ao Presente; Ane-
dotário Meiapontense e Vale Seis. Após o falecimento de Jarbas Jayme, 
seu filho e herdeiro intelectual, José Sizenando Jayme publicou como 
obras póstumas os livros: Esboço Histórico de Pirenópolis (volumes I 
e II) e Famílias Pirenopolinas (volumes I a VI). Ainda dessa pareceria 
entre pai e filho, resultaram os livros: Pirenópolis – Casas de Deus, Casa 
dos Mortos e Pirenópolis – Casas dos Homens. O trabalho realizado por 
Jarbas Jayme de pesquisa nos arquivos públicos e particulares de Pi-
renópolis resultou em obras que retrataram a história de sua cidade 
e também de Goiás, através de estudos biográficos, genealógicos e 
históricos Em paralelo a esta produção, Jarbas Jayme manteve intensa 
correspondência com amigos e parentes, colegas de imprensa, histo-
riadores, linhagistas e políticos, de Goiás e de vários pontos do País, 
conforme atestam seus arquivos particulares. Jarbas Jayme dá nome a 
uma Escola da Rede Municipal de Goiânia, situada no Setor Sudoeste. 
Foi inaugurada como Grupo Escolar em 12 de agosto de 1981, numa 
conjuntura nacional de redemocratização política. Inicialmente a es-
cola foi destinada a atender aos estudantes da 1ª fase do ensino funda-
mental (1ª a 4ª série), nos períodos matutino e vespertino; entretanto, 
devido ao grande número de crianças e adolescentes não atendidas 
pelo sistema educacional e à escassez de professores habilitados para 
essa etapa de ensino, a Secretaria Municipal de Educação implantou 
o curso de magistério na escola, com o objetivo de transformá-la em 
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uma escola formadora de professores para a 1ª fase do 1º Grau. Assim a 
escola foi transformada em Colégio Municipal Jarbas Jayme, em 25 de 
outubro de 1982, Lei nº 5961. O colégio desenvolveu as funções pelas 
quais foi criado por 17 anos. No decorrer desse período foi aprovada 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB nº 9394/96 que esta-
belece no Art. 11 que o município deve “oferecer a educação infantil 
em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando es-
tiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de compe-
tência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino”. 
Diante das definições da LDB, a Secretaria Municipal de Educação 
resolveu rever as atribuições do Colégio Jarbas Jayme. Assim o ano 
de 1999 marca a extinção do curso de Magistério, com a formatura 
da última turma, a criação do Centro de Formação dos Profissionais 
da Educação e, por fim, o retorno da configuração original da escola 
de 1981, como escola destinada ao ensino da 1ª fase do Ensino Fun-
damental. Atualmente a escola incorporou em seu atendimento os/
as educandos/as da Educação Infantil. Jarbas Jayme, portanto, além 
de ocupar cargos públicos de relevo, foi um jornalista de destaque e 
robusto estudioso da história de seu município natal e do estado de 
Goiás. Ademais atuou como docente em curso Normal por longos 
anos de sua vida, colaborando assim com a formação de professores 
no estado de Goiás. 
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JOÃO GOMES MACHADO CORUMBÁ (1805-1850). 
João Gomes Machado Corumbá, conhecido pelo apelido de “Dr. Co-
rumbá”, foi um dos mais excêntricos integrantes da elite política e 
intelectual goiana da primeira metade do século XIX. Nasceu na Vila 
de Santa Cruz, no ano de 1805, onde o seu pai, Pedro Gomes de Ma-
chado, era comerciante e criador de gado. Corumbá faleceu no dia 29 
de maio de 1850, na cidade do Rio de Janeiro. Viveu apenas 45 anos, 
mas o suficiente para se destacar como político e professor na Provín-
cia de Goiás. Sua importância para a educação transcendeu à época 
em que viveu, pois deixou em testamento toda a sua considerável 
fortuna para a cadeira de Geometria da Cidade de Goiás. A formação 
educacional de Corumbá foi resultado da visão avançada de seu pai, 
que nunca mediu esforços para propiciar aos seus filhos a melhor edu-
cação disponível em sua época. Quando Corumbá ainda era um ado-
lescente, mudou-se de Santa Cruz para a Cidade de Goiás, para que os 
filhos pudessem ter aulas particulares com o padre José Antônio da 
Silva e Souza, para ingressar na prestigiosa Universidade de Coimbra 
(MOREYRA, 2015, p. 115). Numa sociedade, de raízes bandeirantes, 
em que a espada era muito mais importante do que a pena, a atitude 
da família Gomes Machado demonstra uma percepção estratégica de 
mudanças no sistema colonial, que propiciariam espaço para acomo-
dar as ambições políticas da elite nativa e, logicamente, bons empregos 
para os seus filhos. O irmão mais velho de Corumbá, Pedro Gomes 
Machado Júnior, iniciou os estudos em Coimbra no ano de 1819. 
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Corumbá matriculou-se em Filosofia e Matemática no ano de 1822. 
Não foi fácil para o seu pai bancar o estudo dos dois varões. Corumbá 
terminou os seus estudos em Coimbra no ano de 1827. Quando en-
trou, era um rapazonte de 17 anos e saiu um homem feito com 22 
anos. O período de seus estudos em Portugal foi conturbado, por 
causa dos ânimos acirrados por parte dos brasileiros e portugueses nos 
conflitos que resultaram na Independência. Corumbá deve ter penado 
nas mãos dos portugueses, o que explicaria, tempo depois, o seu an-
tilusitanismo em Goiás. Foi ainda em Portugal, no ano de 1827, que 
adotou o nome de guerra “Corumbá”, seguindo a moda nativista vi-
gente entre os brasileiros, de preferir nomes indígenas aos nomes eu-
ropeus (VIEIRA, 2007, p. 58). Apesar das relações dificultosas com os 
portugueses, Corumbá cumpriu satisfatoriamente os seus estudos em 
Coimbra, conseguindo o título de bacharel em Filosofia e Matemáti-
ca. Poderia ter ficado mais um ano para receber o título de “doutor”, 
mas Corumbá preferiu voltar ao Brasil. José Murilo de Carvalho 
(1996) ressalta que a elite brasileira que estudou e se conheceu na 
Universidade de Coimbra exerceu um importante papel na consoli-
dação da identidade nacional brasileira. Corumbá foi um desses brasi-
leiros que se sentiam responsáveis por construir um novo país. Instiga-
do por esse senso de responsabilidade e por suas ambições pessoais, 
procurou assumir uma cadeira de Geometria no Rio de Janeiro, mas 
o lugar já estava saturado de egressos coimbrenses. Conseguiu, no en-
tanto, a nomeação para a Província de São Paulo, mas não tomou 
posse, porque o Presidente da Província não foi recebê-lo (BRETAS, 
1991, p. 197). O que para os tempos atuais soa um absurdo – recusar 
um emprego de ponta por causa de um orgulho pueril – é um indi-
cativo daquilo que Norbert Elias (2001) denominou de sociedade da 
corte, na qual o prestígio social dos rituais de etiquetas valia mais do 
que o prestígio pela posse dos bens materiais. Além de seu orgulho de 
classe, Corumbá devia saber que um homem com a sua formação não 
teria dificuldades de conseguir ocupações condizentes com seu status. 
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Ainda, no ano de 1828, no Rio de Janeiro, conseguiu ser nomeado 
para o cargo de Escrivão Deputado da Junta da Real Fazenda da Pro-
víncia de Goiás, recebendo o salário de 1 conto de reis por ano. To-
mou posse do cargo em 17 de dezembro do mesmo ano, sendo que 
desta vez foi recebido pessoalmente pelo Presidente da Província e 
pelas outras principais autoridades da Cidade de Goiás (VIEIRA, 
2007, p. 70). Esse cargo colocava-o como um dos 13 representantes do 
Conselho Geral da Província, uma assembleia responsável por delibe-
rar sobre os assuntos mais importantes da província. Corumbá teve 
uma atuação de destaque, servindo como examinador de matemática 
e propondo a criação de leis e regulamentos. Uma de suas propostas, 
no âmbito da educação, foi a alteração das férias dos alunos, de dois 
para apenas um mês, sob a justificativa de que “férias só servia para o 
estudante vadear”. (VIEIRA, 2007, p. 35). Esse estoicismo pedagógico 
era coerente com o estilo de vida de Corumbá, um homem solitário 
cuja rotina diária se resumia ao comparecimento ao trabalho e à igre-
ja (BRETAS, 1991, p. 201). Em agosto de 1831, Corumbá se envolveu 
diretamente nos conflitos entre os brasileiros e portugueses que, em 
Goiás, culminou na deposição do português Miguel Lino de Morais 
da presidência da província. O movimento, liderado pelo coronel Fe-
lipe Cardozo e pelo vice presidente da Província, padre Luis Bartolo-
meu Marques, contou com o apoio da “tropa” e do “povo”, promo-
vendo a demissão sumária de todos os portugueses que ocupavam 
cargos públicos na capital. A sedição não foi aprovada pelas autorida-
des regenciais, que nomearam José Rodrigues Jardim, um moderado 
simpático aos portugueses, para o cargo de Presidente da Província 
(COSTA, 2013, p. 135). Corumbá, como membro do Conselho Geral 
da Província, apoiou a deposição de Lino de Morais e a demissão dos 
portugueses dos cargos públicos. Com o fracasso do movimento, Co-
rumbá e seu pai, alegando ameaças, refugiaram-se na fazenda da famí-
lia, até o ano de 1832, quando as coisas se acalmaram (MOREYRA, 
2015, p. 118). Depois disso, voltou a assumir as suas funções no cargo 
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de Escrivão Deputado, sendo que, inclusive, foi um dos dois deputados 
representando a província nas cortes regenciais (MOREYRA, 2015, 
p. 120). Em meio a todo esse envolvimento com a política, Corumbá 
teve uma atuação relevante no âmbito da educação pública. Compro-
meteu-se, em 1831, a ministrar no que, até onde se sabe, foi o primei-
ro curso de formação de professores em Goiás (VIEIRA, 2007, p. 82). 
O curso, com duração de seis meses, era destinado a aprimorar os 
conhecimentos matemáticos dos interessados em concursos na área 
educacional. Corumbá se comprometeu a ministrar o curso gratuita-
mente, mas exigiu materiais novos e um local adequado. Inclusive, 
parece ter sido o primeiro a exigir a “tábua preta”, o famoso quadro-
-negro, como material didático em Goiás. O curso iniciou-se no dia 
1º de setembro, com uma aula solene assistida pelas principais autori-
dades provinciais que assumiram o poder após a deposição de Lino de 
Morais. Contudo, no dia seguinte, ao avaliar o desempenho de seus 12 
alunos como insatisfatório, fechou a escola, alegando que propunha 
“ensinar moços inteligentes e não a burros” (BRETAS, 1991, p. 128). 
É possível que Corumbá estivesse atemorizado das eventuais represá-
lias das autoridades centrais ao seu envolvimento na sedição do mês 
de agosto. Logo depois, foi se refugiar na fazenda o pai. Corumbá teve 
uma experiência um pouco mais longeva como professor, quando 
assumiu a cadeira de Geometria em 12 de agosto de 1839. Como 
bacharel, ele poderia assumir a cadeira sem a necessidade de concurso, 
recebendo o salário de 600 mil réis anuais, uma quantia considerável 
para a época, mas bem inferior ao 1 conto de réis que recebia como 
deputado (BRETAS, 1991, p. 133). Nos relatórios provinciais após 
1840 não consta nenhuma referência a Corumbá como professor, o 
que indica que ele não completou um ano no cargo. A maior contri-
buição de Corumbá à educação goiana se deu com a sua morte, no 
ano de 1850, quando doou toda a sua respeitável fortuna à Nação 
Brasileira, recomendando que o espólio financiasse uma ou duas ca-
deiras de Geometria em Goiás. Pelo caráter idiossincrático do testa-
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mento, vale a pena conhecê-lo: “Julgando preciso fazer agora o meu 
testamento, declaro que não tenho pae nem mãe nem filhos, sim dois 
irmãos, dos quaes a femea, D Anna Maria, reconheço por tal, e o ma-
cho Francisco Gomes Machado, desconfio ser menino trocado. A ne-
nhum lego obrigações e ao macho devo aversão, porque reconheço 
ter sido o opressor de todo o indivíduo da família [...] Instituo a Na-
ção brasileira por minha universal herdeira. O cabedal que houver será 
entregue ao Ministro do Imperador; e o Imperador macho ou femea 
somente, nunca de Regentes, o qual Ministro fôr da instrucção publi-
ca, e será constituído capital em renda e esta aplicada para a propaga-
ção da geometria na província de Goyaz ou n’esta capital, cidade ou 
villa de Santa Cruz, onde nasci e podendo ser em ambas as partes.” (In: 
LAEEMMERT, 1909, p. 377). Após a confecção do testamento, Co-
rumbá viveu por mais seis anos, “em condições de penúria, não que-
rendo gastar o que possuía, pois já o destinara à propagação da Geo-
metria na Província de Goiás” (FREITAS, 2014). Os bens apurados 
no testamento constavam de duas casas e uma quantia apurada de mais 
de 23 contos de réis, equivalente ao preço de mais de 100 escravos ou 
ao de 6 mil cabeças de gado (OLIVEIRA, 2011, p. 621-622). Tamanha 
fortuna não se explica apenas pela notória avareza de Corumbá. Como 
seu pai, ele deve ter multiplicado seus rendimentos com empréstimos 
a juros, atividade bem rentável no contexto de parca circulação mone-
tária. Numa época em que era quase universal doar parte considerável 
da fortuna para a Igreja, a atitude de Corumbá se configura como uma 
notável exceção. Contudo, como o seu espólio ficou sob a responsa-
bilidade do governo central, a burocracia e a falta de sintonia com o 
governo provincial dificultaram o cumprimento das determinações 
testamentárias. O governo goiano só conseguiu autorização do cen-
tral para a utilização das duas casas de Corumbá para a instalação do 
Liceu no ano de 1857, mas no ano seguinte o Exército Imperial re-
quisitou o imóvel para a hospedagem das tropas que iam para o Mato 
Grosso. Somente, a partir de 1867 é que o Liceu pode retornar aos 



Diane Valdez (Org.)

294

imóveis doados por Corumbá. O curioso é que no acordo para a uti-
lização do imóvel, a Província de Goiás teria que pagar o aluguel das 
salas utilizadas nas disciplinas que não fossem Geometria, sob a justifi-
cativa de que o espólio deveria ser utilizado exclusivamente para essa 
disciplina(BRETAS, 1991, p. 228). Não se encontrou evidências con-
cretas da utilização dos 23 contos de réis para o financiamento da ca-
deira de Geometria em Goiás. Um decreto de 21 de outubro de 1866, 
do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, autori-
zava a criação de uma cadeira de Geometria na Vila de Santa Cruz, 
financiada com os rendimentos do espólio (BRASIL, Decreto, 21 out. 
1866). Contudo, isso parece não ter sido efetivado, pois outro decreto 
de março de 1877, do mesmo ministério, informa que os rendimentos 
serão utilizados na manutenção de uma cadeira de Geometria na Ci-
dade de Goiás (BRASIL, Decreto, 13 mar. 1877). Segundo a pesqui-
sadora Vanda Vieira (2007, p. 138), depois de algumas divergências en-
tre as autoridades provinciais e imperiais, o professor e engenheiro 
Joaquim Rodrigues de Morais Jardim assumiu, a partir de 1890, a 
cadeira de Geometria, com rendimentos pagos pelo espólio de Co-
rumbá.  Tudo estaria resolvido, se não fosse um decreto do Presidente 
da República de novembro de 1919, que autorizava o Ministério da 
Fazenda a comprar “apólices da divida publica, para o fim de custear, 
com os seus juros, uma aula de geometria em Goyaz, em cumprimen-
to das disposições testamentarias do Dr. João Gomes Machado Co-
rumbá” (BRASIL, Decreto, 26 nov. 1919). Se já havia sido criada a 
cadeira no século XIX, por que criá-la novamente? A coisa ainda fica 
mais estranha com uma publicação do Ministério da Fazenda, no Diá-
rio Oficial do ano de 1921, informando que a criação da referida ca-
deira foi negada pela Justiça (BRASIL, DOU, 03 fev. 1921). Depois 
disso, não se encontrou nenhuma documentação que fornecesse uma 
informação sobre o paradeiro desse dinheiro. Espera-se que a vontade 
patriótica de Corumbá tenha sido cumprida e o seu suado dinheiro 
não tenha se perdido nos meandros da burocracia. De qualquer forma, 
a falta de preparo do Estado brasileiro em aproveitar efetivamente a 
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doação na área educacional diz muito sobre o atraso pedagógico do 
País. Corumbá foi uma personalidade controversa, difícil de ser avalia-
da em fórmulas simples. O pesquisador Genesco Bretas (1991, p. 195) 
viu nele poucas qualidades: “esse goiano ficou famoso na Capital da 
Província, não por feitos notáveis nem por serviços relevantes, mas 
pelo tipo curioso que era, pelo inusitado do seu comportamento e 
pela arte de ocupar postos importantes sem produzir nada de útil”. Já 
o pesquisador Sérgio Paulo Moreyra (2015, p. 115) foi mais condes-
cendente: “em relação a ele, seu temperamento, suas idiossincrasias, 
tem-se dito muitas coisas, muitas delas injustas e caricatas e por isso 
muitos equívocos passam hoje por coisa real [...]. Ele foi levado a sério 
pelos homens de seu tempo e parece importante recuperar a sua me-
mória”. Foi um membro da elite brasileira, orgulhoso de sua superio-
ridade intelectual e de classe, o que explica um de seus projetos de lei 
que propunha castigar o que se considerava como “vadios” em Goiás. 
Por outro lado, a ele foi endereçadA uma carta, de 1836, de Maria 
Nunes dos Reis, uma forra, que denunciava que seus três filhos eram 
mantidos escravos de modo ilegal pelas altas autoridades goianas, o 
que demonstra que o povo confiava nele (MORADO; DUARTE, 
2014). Para A educação, só o fato de ter introduzido o quadro-negro 
já mereceria ser destacado. Fez muito mais: com certeza, foi o maior 
matemático de Goiás da 1ª metade do século XIX e, talvez, até da 
segunda. Não gostava muito de ensinar, é verdade, mas a sua doação 
testamentária permitiu que muitos ensinassem e aprendessem. Quem 
dera houvesse mais uns dez Corumbás em Goiás!
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Joaquim Resende Costa (1941-2012). Joaquim Resende 
Costa é natural de Jataí-GO; nasceu em 02 de março de 1941. Aos 
18 anos foi a Goiânia, onde fez o segundo grau no Lyceu de Goiânia. 
Fez vários cursos com o objetivo de aprimorar-se e fazer arquite-
tura, mas mudou de ideia ao ver a chamada para o primeiro vesti-
bular para Educação Física, o qual prestou e foi aprovado, fazendo 
parte da primeira turma de Educação Física da Escola Superior de 
Educação Física de Goiás (ESEFEGO), recém-inaugurada pelo então 
governador Mauro Borges, quem, ao instalar as praças de esportes 
para o povo em Goiânia (Vila Nova, Setor dos Funcionários e a de 
Macambira – hoje Pedro Ludovico), percebeu que não havia profes-
sores de educação física suficientes para atuar nestes lugares. A partir 
desse fato, Mauro Borges transforma a Praça de Esporte de Vila Nova 
em uma Faculdade de Educação Física para resolver as demandas das 
políticas recém-implantadas. A criação da ESEFEGO deu-se em 1962, 
sendo o primeiro curso de Educação Física de Goiás e do Centro-
-Oeste brasileiro. O professor Joaquim foi o administrador por alguns 
anos da Praça de Esportes de Macambira, onde angariou respeito da 
população, uma vez que não se restringia a administrar o local, mas 
também dava atendimento à população do ponto de vista da saúde, 
desde crianças até adultos. Esta preocupação com as condições da po-
pulação fez dele uma referência para aquela comunidade. Logo de-
pois de formado tornou-se professor da ESEFEGO. Nesta instituição 
ministrou aulas de várias disciplinas, entre elas as diferentes ginásticas, 
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treinamento desportivo e fisiologia do esforço (atualmente, fisiologia 
do exercício) com muita competência. Desta última foi o primeiro 
professor de educação física a ministrar a disciplina, haja visto que 
tradicionalmente a mesma era ministrada por médicos. O professor 
Joaquim Resende Costa ensinou muitos profissionais de Educação 
Física deste estado e de outros do Centro-Oeste brasileiro, incluso 
os autores deste verbete. Também trabalhou durante anos no Colé-
gio Estadual Dom Abel, no Setor Pedro Ludovico, onde desenvolveu 
um trabalho histórico com alunos desta instituição na modalidade de 
Ginástica Olímpica. Foi o professor Joaquim quem desenvolveu com 
muita repercussão em Goiás a Macro Ginástica, com a qual envolveu 
coletivos enormes de pessoas, inclusive no Estádio Serra Dourada nos 
anos 1970, incentivando a prática de ginástica e outras atividades cor-
porais. Em 1973, casou-se com Maria Barsanulfa e teve três filhos, os 
quais, com o incentivo dos pais, conseguiram cursar o ensino superior. 
Marcelo é formado em Engenharia e Educação Física (foi aluno de 
seu pai), Anelena em Educação Física e Ana Flávia em Fisioterapia, 
sendo que a formação dos dois primeiros em Educação Física acon-
teceu na própria ESEFEGO. Durante o período da ditadura militar, 
envolveu-se com os movimentos de esquerda, que eram contrários ao 
governo militar, o que lhe custou um dia de prisão em Brasília. Este 
envolvimento custou-lhe uma participação como Vice-Diretor da 
ESEFEGO, porquanto o mesmo tinha registro nos órgãos oficiais de 
segurança pública sobre o seu envolvimento. Especializou-se no início 
da década de 1980 em Fisiologia do Exercício, na UnB, e por causa 
de sua formação foi um dos responsáveis pela criação do laboratório 
de fisiologia do exercício da ESEFEGO. Elaborou várias apostilas para 
as suas disciplinas, considerando que, nos anos 1970 e 1980, o acesso à 
literatura científica no estado de Goiás era bastante limitado e difícil. 
O professor Joaquim, também possuía título de equivalência, o que 
lhe possibilitava ministrar aulas em cursos de Especialização (Lato sen-
su), mesmo não tendo feito mestrado. Um dos cursos em que atuou, 
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inclusive como membro de banca da monografia final, foi o de Trei-
namento Esportivo, oferecido pela ESEFEGO entre 1993 e 1995. Na 
ESEFEGO foi coordenador de curso por muitos anos, coordenador 
pedagógico e vice-diretor, tendo dado muitas contribuições nas refor-
mulações curriculares do curso de Educação Física. Também fez parte 
de grupos de ginástica e de dança na instituição; a sua participação no 
grupo de dança, como registrado por Fátima; Lemos e Lima (2002), 
contribuiu de forma decisiva com projetos de extensão, como escolas 
de iniciação esportiva e colônias de férias, e cursos de formação de 
professores em todas as regiões do estado de Goiás, atuando inclusive 
em cidades que hoje fazem parte do estado do Tocantins. Nas ati-
vidades de lazer sempre contou com a parceria do amigo, professor 
Dalmo Teixeira. Com Darci Cordeiro e Eglaci Cocenza se empenhou 
na criação do Curso de Fisioterapia, em especial no projeto curricular, 
matéria que dominava pelo longo acúmulo que seu interesse e moti-
vação, que sempre alavancaram muitas apropriações do conhecimento 
acadêmico. O professor Joaquim foi o articulador, na área da Educa-
ção Física, dos cursos de licenciatura parcelada implantados pela UEG 
no início de suas atividades, procurando dar uma formação pela gra-
duação aos professores vinculados aos sistemas públicos de educação. 
Este projeto teria grande significado social para a Educação em Goiás, 
não fosse que logo após o início das primeiras turmas não tomasse 
caminhos menos qualitativos que passou muito mais a certificar os, 
então, chamados de “leigos”, do que propriamente dar-lhes os instru-
mentos pedagógicos para uma transformação social. Esta alteração de 
rumo fez o professor Joaquim afastar-se do processo. O projeto Inicial 
foi apresentado como trabalho oral no XI Congresso Brasileiro de 
Ciências do Esporte (XI CONBRACE) realizado em Florianópolis 
em 1999, escrito em parceria com o professor Paulo Roberto Veloso 
Ventura (VENTURA; COSTA, 1999). Assim, o professor Joaquim 
se aposentou no início da primeira década do ano 2000, realizando 
atividades esporádicas relacionadas com a Educação Física a partir de 
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então. Concluindo, o professor Joaquim representou o pioneirismo 
e a qualidade da Educação Física em um momento que o acesso à 
produção do conhecimento e a formação eram incipientes. Tinha co-
nhecimentos tanto das relações humanas e pedagógicas, bem como 
das alterações fisiológicas e do treinamento, como poucos professores. 
Este era um dos grandes diferenciais deste professor, quem contribuiu 
de maneira significativa para o desenvolvimento deste campo de co-
nhecimento no estado de Goiás.
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Joaquim Vicente de Azevedo (1794-1886). A vida de Mon-
senhor Joaquim Vicente de Azevedo está intrinsecamente ligada à his-
tória da Instrução Pública de Goiás, no século XIX, período imperial. 
Foram mais de cinquenta anos de vida dedicados à educação goiana e 
a diversas outras atividades da província e da Igreja. Joaquim Vicente 
de Azevedo nasceu em 24 de abril de 1794, na Vila de São José do 
Tocantins, atual cidade de Niquelândia, situada ao norte do estado de 
Goiás. No início do século XIX, era costume da época que as crianças 
ingressassem nos seminários da Igreja Católica na idade propícia à fase 
escolar, conhecida como estudo de primeiras letras. Provavelmente, 
ainda meninote, Azevedo iniciou seus estudos seminarísticos, possivel-
mente influenciado por um membro familiar, sua mãe, cuja vontade 
de ter um filho padre entre seus rebentos era um desejo comum para 
as famílias católicas daquela época. Dada a longa ausência de um semi-
nário na Prelazia e em toda a Província de Goiás, os candidatos eram 
encaminhados para o Seminário de São José, na Província do Rio de 
Janeiro. Outros eram enviados para a Província de Minas Gerais, em 
Mariana, ou ainda, para a Província de São Paulo. O seminário epis-
copal de Goiás só veio a ser erigido no ano de 1872. Após os estudos 
seminarísticos, tendo recebido o Sacramento da Ordenação, os padres 
goianos eram acompanhados por padres visitadores oriundos das Pro-
víncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo comumente avaliados 
sobre questões de teologia moral. O seu modo de vida era constante-
mente vistoriado/indagado através de entrevistas realizadas em “par-
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ceria” com a população da localidade em que residiam. Estes clérigos 
eram conhecidos como padres visitadores. Eles acompanharam a Pre-
lazia de Goiás por uma longa data, desde o ano de 1726 até o ano de 
1824, quando este território eclesiástico veio a conhecer o seu pri-
meiro bispo, Dom Francisco Ferreira de Azevedo. Foi dentro desta 
realidade que Joaquim Vicente de Azevedo construiu e desenvolveu a 
sua formação sacerdotal. Homem de grande talento intelectual desta-
cou-se na sociedade goiana como sacerdote, educador e político. Um 
fato peculiar da vida de Azevedo é que este sacerdote foi pai de um 
filho, Antonio Candido de Azevedo, nascido no ano de 1865, cuja 
genitora foi Dona Messias Xavier de Barros. No ano de 1871, quando 
Antonio tinha a idade de seis anos seu pai-sacerdote lavrou uma escri-
tura de perfilhação de filhos junto ao cartório de Goiás, dando-lhe 
antecipadamente o direito à herança de um conjunto de casas, além de 
uma quantia significativa de dinheiro. Ao mesmo tempo, reconheceu 
esta paternidade sacrílega publicamente. A partir deste ato jurídico, 
Antonio foi legitimado como filho de um homem-sacerdote sendo a 
partir desta petição utilizado o termo “filho legítimo”, em detrimento 
da terminologia “filho natural”, isto é, quando não há o nome paterno 
na certidão de batismo. Todavia, este fato deve ser interpretado à luz 
do modelo de sociedade e de eclesialidade da época. A Igreja pelo 
regime do padroado concedeu ao monarca português e, mais tarde, ao 
imperador, o governo sobre os clérigos e sobre a ação eclesial em solo 
brasileiro. Sobre a atuação educativa do reverendo Joaquim Vicente de 
Azevedo cabe destacar que ele foi professor substituto de Gramática 
Latina, na Cidade de Goiás, desde o ano de 1831. Com a idade de 
quarenta e dois anos, no ano de 1832, postulou a regência desta cadei-
ra (aula), em substituição ao padre José Antonio da Silva e Souza, ir-
mão do cônego Silva e Souza, que fora jubilado e, por conseguinte, 
aposentado após longo exercício da função de professor de língua la-
tina. Esta cadeira foi criada no ano de 1788, por Carta Régia, por 
Dona Maria I de Portugal, sendo provida pela primeira vez pelo padre 
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Luiz Antonio da Silva e Souza (1788 a 1806) e, posteriormente, pelo 
seu irmão, o padre José Antonio (1807 a 1832). Em 15 de março de 
1832, ela foi considerada vaga e, diante de tal situação, o presidente da 
província de Goiás, José Rodrigues Jardim, abriu concurso público 
para preenchimento desta cadeira. Decorridos um pouco mais de 
trinta dias após o edital de concurso, lá estava o único opositor (can-
didato/concorrente) à Cadeira de Gramática Latina, o padre Joaquim 
Vicente de Azevedo. Sendo aprovado no exercício da função de pro-
fessor pelo Conselho da Província, ele entrou em exercício de suas 
atividades no dia 22 de junho de 1832, após lavrar em cartório a sua 
autorização de professor de Gramática Latina. Em 1833, o padre Aze-
vedo foi convidado para assumir o cargo de Secretário de Governo, 
deixando vaga novamente a Cadeira de Gramática Latina. Permane-
ceu neste cargo pelo menos até o ano de 1838. Com a criação do 
Liceu em 1846, e início das atividades deste instituto de instrução 
secundária, no ano de 1847, a cadeira de Gramática Latina foi anexada 
ao quadro de aulas desta instituição de ensino. Além da função de 
professor, o padre Joaquim Vicente de Azevedo assumiu inúmeras ou-
tras funções civis e eclesiásticas na província de Goiás, dentre elas: foi 
professor substituto de Gramática Latina no Liceu, substituindo por 
diversas vezes o professor titular, o padre José Ribeiro Dantas d’Amo-
rim. Este fato aconteceu intercaladamente durante dezessete anos. Por 
vezes, ele ou o padre Emídio Joaquim Marques eram os substitutos 
temporários da regência de Latim. Foi membro do Conselho Geral 
provincial entre de 1833 a 1835, vereador, deputado provincial (vários 
mandatos) e da Assembleia Geral, Juiz de Paz na Capital, Procurador 
Fiscal dos Feitos da Fazenda, Inspetor Geral da Instrução Púbica, Di-
retor do Liceu, encarregado do expediente da província, Juiz Munici-
pal e dos Órfãos e redator do Correio Official de Goyaz. Como clérigo 
atuou como professor do Seminário Episcopal, Vigário Geral do Bis-
pado, Promotor e Examinador Sinodal, Cura da Catedral, Juiz de Ca-
samentos, Governador do Bispado. Dadas as funções que assumia e a 
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sua alta capacidade intelectual sempre acumulava cargos na Igreja e na 
província de Goiás. A sua atuação como clérigo rendeu-lhe dois títu-
los: o de cônego e, posteriormente, o de monsenhor. Em 1868, o cô-
nego Azevedo foi nomeado para a função de Inspetor Geral da Instru-
ção Pública e Diretor do Liceu, com a idade de setenta e quatro anos. 
Apesar da idade avançada ele foi o inspetor geral que por mais tempo 
esteve à frente desta função, exercendo este cargo por mais de doze 
anos. Aqui cabe ressaltar a enorme contribuição dada por este homem 
e sacerdotes à instrução pública goiana. Ele era responsável direto pela 
organização de toda a educação que foi desenvolvida na província, 
durante o período que esteve à frente do cargo de inspetor geral. Sob 
a sua incumbência foram redigidos, controlados e avaliados relatórios, 
frequência de alunos e de professores, conteúdos ministrados em salas 
de aula, ofícios, remoções, nomeações, transferências, cartas, dentre 
outros inúmeros documentos. Os longos mandatos dos inspetores da 
instrução pública contribuíram para que estes homens pudessem or-
ganizar a educação no período imperial. Eles foram extremamente 
zelosos no cumprimento de suas obrigações. O cônego Azevedo acu-
mulava a função de Diretor do Liceu, Inspetor Geral da Instrução 
Pública e, por várias vezes, professor de Gramática Latina. Desde ano 
de 1831, Azevedo assumiu inúmeros cargos públicos. Por várias vezes, 
teve de licenciar-se para assumir outras funções que eram considera-
das incompatíveis com a função que exercia no Liceu e à frente da 
instrução pública, como por exemplo, de deputado provincial. Termi-
nado o impedimento, voltava para as funções que tivera de abdicar 
anteriormente. Perto de seus oitenta anos de idade, pediu afastamento 
das atividades que exercia por motivo de doença. Por inúmeras vezes, 
requereu sua aposentadoria por idade, por acometimento de doenças 
e por tempo de serviço. Esta só lhe foi concedida no dia 28 de dezem-
bro de 1879, assinada pelo Presidente da Província de Goiás, Aristides 
de Sousa Epínola. Nesta época, monsenhor Joaquim Vicente de Aze-
vedo tinha a idade de oitenta e cinco anos de idade. Mesmo aposen-
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tado atuou como professor e diretor do Seminário Episcopal de Goiás 
durante vários anos. Faleceu na capital da província, no dia 20 de julho 
de 1886, aos oitenta e nove anos de idade. Sua vida foi um exemplo 
de dedicação à história da educação em Goiás. Sua idade avançada 
nunca foi um empecilho na sua atuação como professor, diretor do 
Liceu e Inspetor Geral da Instrução Pública. Graças aos serviços pres-
tados por este sacerdote à província de Goiás, e de inúmeros outros 
inspetores gerais da Instrução Pública, pode-se ter acesso a um vasto 
material sobre a educação pública do século XIX. Esta documentação 
está salvaguardada nos vários arquivos da cidade de Goiânia/GO (Ins-
tituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central – IPEH-BC 
e Arquivo Histórico Estadual – AHE/GO), da Cidade de Goiás/GO 
(Arquivo Frei Simão, Museu das Bandeiras, Arquivo da Diocese de 
Goiás/GO) e do Rio de Janeiro/RJ (Biblioteca Nacional/Hemerote-
ca Digital). Ao contrário de muitas narrativas sobre a educação no 
Século XIX, a vida e a obra deixadas pelo monsenhor Joaquim de 
Azevedo revelam o quão foi valiosa, processual, paulatina e dinâmica a 
Instrução Pública Primária e Secundária em Goiás no período impe-
rial.
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Joiza Pereira de Oliveira Camilo (1942-2010). Joiza Pereira 
de Oliveira Camilo, nasceu em Goiânia, estado de Goiás, no dia 13 de 
julho de 1942, e faleceu em Inhumas no dia 03 de dezembro de 2010. 
Filha de João Pereira Alexandre e Izabel de Oliveira Alexandre resi-
diram por anos na antiga capital do estado de Goiás, onde viveu in-
tensamente os ares da apaixonante Goiás Velho. Ainda em tenra idade, 
a menina de comportamento inquieto e pensamento ágil se tornou 
uma assídua frequentadora da biblioteca da artista plástica Goiandira 
do Couto, de quem se tornou amiga. Envolvida pelo clima romântico 
da barroca cidade, integrou grupos de serestas e coral e foi membro da 
OVAT (Organização Vilaboense de Apoio as Artes e Cultura na cida-
de de Goiás). A sua primeira experiência como professora nasceu ain-
da na cidade de Goiás com a Escolinha da Magali, um projeto de sua 
iniciativa. Nos anos 1960, a família transferiu residência para Inhumas, 
terra de seus avós paternos, na qual passa a se dedicar integralmente à 
educação. Aproveitando as primeiras experiências nos alvores da ju-
ventude, quando obteve na primeira formação os rigores da educação 
religiosa pelas mãos das freiras do colégio Sant’Ana, somadas às exi-
gências da Escola Normal, a professora de caráter impoluto, intransi-
gente e perfeccionista, fora convidada por seus predicados a ministrar 
aulas no recém inaugurado Centro de Treinamento de Professores de 
Inhumas, um local para formação de professores criado nos anos 60 
durante o governo do presidente João Goulart. O objetivo do Centro 
de Formação de Professores, contando com apenas três unidades em 
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todo o Brasil, era direcionar para as relações de subjetividades uma 
nova configuração disciplinar, dotando de novos valores, novas iden-
tidades outras formas de interação social pela educação. Tratava-se de 
um dos três modelos no país funcionando em regime de semi-inter-
nato, apenas para moças, que abarcou a participação de vários países 
da América Latina (Argentina, Peru, Colômbia, Chile) e Joiza inte-
grou-se à equipe docente, situação que a obrigou a se especializar em 
didática de matemática e psicopedagogia além de a se tornar membro 
da Associação Brasileira de Psicopedagogia. No ínterim entre a car-
reira profissional e os estudos, casa-se como com o inhumense Vilmar 
Camilo Pereira com quem teve quatro filhos: Tatyana, Tacyo, Talles e 
Taynan. Dedicada à família, a jovem professora transpira trabalho, ao 
longo dos anos 1970 é convidada para ser coordenadora da escola 
Pequeno Príncipe, em Goiânia. Em 1975 funda em Inhumas, a Escoli-
nha da Mônica onde atuou como professora e diretora por 31 anos, na 
modalidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Determi-
nada, debruçou-se em estudos contínuos de pesquisa sobre métodos e 
processos de ensino aprendizagem, rastros de luz que a levariam a lei-
turas de Paulo Freire, provocando outras inquietudes, o desejo de ino-
var com um método de alfabetização de adultos, colocado em prática 
pela primeira vez com funcionários da antiga Centroálcool, empresa 
de produção de etanol de Inhumas e região, com grande demanda 
de trabalhadores braçais que acabam se tornando seus pupilos. Nos 
anos 1980, ajudou na estruturação da Cooperativa Pais de Inhumas – 
COPAI; foi a primeira diretora do colégio Zênite, acompanhado de 
sua amiga Sônia Seabra. Foi pessoa de fundamental importância para 
a educação de Inhumas. Era formadora nata de professores. Todos que 
passavam por suas mãos aprendiam o ofício de educar. Dedicava-se de 
corpo e alma à sua profissão, que sempre exerceu com muito amor, 
competência e dedicação. Logicamente não é possível que o soubesse 
tudo, mas a essência do conhecimento ensinado por ela transcendeu 
o amor que tinha por si, porque assim são as pessoas quando amam o 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

311

que fazem, transformam as demais, para que estas mudem o mundo. 
Joiza acreditava que se vencia na vida estudando, lia o mundo pela 
revelação da capacidade de quem o entendesse, porque a educação 
também é isso: espaços que se cria dentro e fora das pessoas, lugares de 
novas linguagens, comportamentos, valores e respeito, herança, o qual 
seus filhos e ex-alunos entendem perfeitamente bem. 
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José Balduino de Souza Décio (1888-1952). Nasceu na 
cidade de Posse, Goiás, em 25 de agosto de 1888 e faleceu em 07 
de agosto de 1952, em Formosa, Goiás. Filho de Balduino de Souza 
Décio e Inácia Pontes Leão. Seu pai era filho do Coronel José Baldui-
no de Souza, o qual foi deputado entre 1905 e 1909 na Bahia, além 
de grande proprietário de terras em Posse, atuando nos campos da 
política e educação. Consta que foi inspetor paroquial de Posse em 
1886, mas já detinha em 1866 o comando superior de um batalhão 
da Guarda Nacional na cidade. Embora as origens de José Baldui-
no de Souza Décio estejam mesmo na cidade Macaúba, na Chapada 
Diamantina, foi em Posse e Formosa que a família se estabeleceu e 
aprofundou suas raízes, atuando na produção agrícola, no comércio 
de gado e na política com o Partido Liberal. Aliás, a formação social 
de toda a região deve muito aos migrantes do Nordeste, sobretudo 
no século XIX, vindos principalmente da Bahia. Dentre esse con-
tingente, algumas famílias se destacaram, como a família Rangel, os 
Fernandes Pontes, a família Vieira de Brito e os Balduinos – cujas 
raízes se entrelaçam com outras famílias importantes e se estendem a 
Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Aos quarenta anos, por volta de maio 
de 1928, logo que terminou seu curso de Direito, na Bahia, mudou 
seu domicílio para Formosa, cidade que marcaria sua vida intelectual 
e profissional. Lá atuou como jornalista, advogado, promotor, juiz (até 
1949), quando ficou mais conhecido como o Dr. Décio; foi também 
prefeito e deputado estadual (de 1925 a 1928). E atuou também como 
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professor por vários anos. Como era o costume das famílias mais tra-
dicionais, sua família o enviou para o Rio de Janeiro, logo no início 
do novo século e José Balduino tentou fazer os estudos de Medicina, 
mas parou por falta de um certo entusiasmo o qual foi encontrar no 
Direito. Casou-se com Felicidade de Souza Ortiz, prima do escritor 
Monteiro Lobato, que passou a se chamar Felicidade Ortiz Baldui-
no de Souza. O casal teve uma numerosa e próspera prole. Entre os 
11 filhos que teve destacam-se o renomado poeta José Décio Filho 
(1918-1976), autor do livro Poemas e Elegias, publicado em 1953; e 
Paulo Balduino de Sousa Décio (1922-2014), mais conhecido como 
Dom Tomás Balduino, bispo diocesano da Igreja Católica, em Goiás, 
de 1967 a 1988, e criador da Comissão Pastoral da Terra. Outros fi-
lhos foram: Maria Aparecida; Anunciata; Márcia; Teresa; Izabel Cristi-
na; Maria de Lourdes; Ana Balduino; Zélia e o músico e compositor 
Álvaro Balduino. Além de suas atividades como funcionário público, 
atuou em diversas áreas sociais, tendo sido Presidente da Conferência 
de S. Vicente de Paulo, em Formosa; foi Presidente-regional da LBA, 
também em Formosa e participou ativamente do grupo que realizou 
os estudos prévios para a instalação da nova capital federal no cerrado 
goiano. Contribuiu também com vários escritos, entre poemas, crôni-
cas e contos no Jornal do Planalto, de Formosa, e participou com di-
versos contos na revista Oeste, publicada na década de 1940, em Goiâ-
nia; e fez parte da Antologia Ilustrada do Folclore Brasileiro, editada em 
São Paulo pela Edigraf, com contos e poesias. Como historiador, José 
Balduino de Souza Décio realizou estudos de sua cidade e estabeleceu 
a data de 1831 para a fundação de Posse, embora seja hoje um marco 
contestado, pois pesquisadores acreditam que tenha sido em data an-
terior. Segundo Dom Tomás, no depoimento dado no livro Intersecção 
Goiás-Bahia: estudo de levantamento cultural, de autoria do escritor 
Emílio Vieira, publicado em 1971 pela Editora e Gráfica Oriente, de 
Goiânia, José Balduino de Souza Décio era um sertanejo até a medula 
dos ossos, com muita afeição pelos animais e pela terra. E com esse 
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sentimento telúrico, foi um apaixonado pelo Cerrado goiano e gos-
tava de explorar as matas, os cursos d’água, as chapadas e as veredas de 
buriti. Gostava de ir à beira do córrego Passagem dos Gerais, bem no 
meio do que hoje é a microrregião do Vão do Paranã,  para sentir o 
cheiro da natureza. E embora meio anticlerical e descrente, para Dom 
Tomás seu pai se alimentou de uma cultura bastante sólida, além de 
uma sensibilidade humana profunda que permitiu que ele fosse gene-
roso, otimista e caridoso. Não apenas por atuar na Associação de S. Vi-
cente de Paulo, mas por ter lutado contra a intolerância. Dos poemas 
de sua lavra, destacamos o soneto Poeta:

POETA
(Um grande herói que sabe firmemente 
ocultar a verdade que sente)
Quem da amargura pode desfazer
O vinco que ela sem nós deixa gravado
Fingindo o gôzo alegre de viver
Quem se acha no mundo desprezado.

Dá exemplo de força e de poder
Mostra-se um grande herói predestinado;
Sabe amar, porque assim sabe vencer
Na vida a agrura do seu triste fado!

Ocultar a verdade do que se sente
Com essa força de viver cantando,
Eis o fim do poeta acrisolado

A cantar, a cantar constantemente,
Irá seu mal, depois, se dissipando,
Sendo, afinal, feliz, abençoado!

Dentre os contos, destaca-se Um tiro à meia noite, cuja leitura 
nos faz lembrar o livro Sagarana, de Guimarães Rosa, com suas histó-
rias da luta do sertanejo e das peripécias de sua sagacidade. Também 
lembra a escrita de Bernardo Élis ao qual se ajunta para denunciar os 
desmandos dos coronéis e o sofrimento do homem sofrido pelas vilas 
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e povoados do interior de Goiás. Por sua expressiva atuação no campo 
das letras, do direito e da educação, a cidade de Formosa e o Siste-
ma Estadual de Ensino homenagearam esse legítimo educador goiano 
dando seu nome a uma escola. Trata-se do Colégio Estadual Dr. José 
Balduino de Souza Décio.
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José da Silva Batista (1856-1910). Conhecido como Zeca 
Batista, nasceu em Meia Ponte no dia 1º de setembro de 1856 e fale-
ceu em Anápolis no dia 7 de dezembro de 1910, aos 54 anos de idade. 
Passou a residir na Freguesia de Santana das Antas em 1882, quando 
assumiu o cargo de professor nomeado pelo Governo Provincial em 
28 de fevereiro desse ano. Atuou na escola pública criada na localidade 
desde 1872. A função de magistério foi exercida até 22 de junho de 
1889, quando solicitou exoneração, sobretudo por encargos políticos 
(BORGES, 2011). Zeca Batista, ou mesmo coronel Zeca Batista, era 
comerciante e exercia atribuições de farmacêutico, ou até médico, na 
falta de profissionais qualificados (FERREIRA, 2011). Aquela patente 
conferida pelo governo e adquirida pelas pessoas de maior poder aqui-
sitivo advinha da Guarda Nacional, instituição criada em 1831 pelo 
padre Feijó durante o período regencial. Essa instituição era formada 
por civis que prestavam serviço voluntário ao governo, zelando pela 
segurança interna da nação brasileira e, durante a Guerra do Paraguai 
(1864-1870), combatendo adversários externos. Com o advento da 
República em 1889, a Guarda Nacional passou a figurar no cenário 
do país apenas como uma espécie de nobiliarquia, dada sua estrutura 
hierárquica e o status social e político que conferia ao seu detentor, 
cujos títulos eram de major, tenente, capitão e coronel. Este o mais caro 
e cobiçado deles. José da Silva Batista foi político atuante, considerado 
o “consolidador” do município em função de ter contribuído para 
a elevação de freguesia a vila em 1887, adquirindo sua emancipação 
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política em relação à Meia Ponte, hoje Pirenópolis, mas somente con-
cretizada em 10 de março de 1892, e para elevação de vila a cidade, 
que passou a se chamar Anápolis, ocorrida em 31 de julho de 1907. 
O segundo caso esteve atrelado ao primeiro, pois em 25 de fevereiro 
de 1892 foi o período em que Zeca Batista assumiu a presidência, 
por nomeação, da Junta Administrativa do Município, realizando outras 
funções políticas no decorrer do tempo, o que lhe garantiu prestígio, 
favorecendo assim o desenvolvimento do município (BORGES, 2011, 
POLONIAL, 2007). No cargo de presidente da Junta Administrativa se 
manteve até 1893, quando ocorreu a eleição para intendente. Na época 
o intendente eleito foi Lopo de Sousa Ramos. Zeca Batista foi ainda 
Deputado Estadual no período de 1895 a 1897 por Pirenópolis, Co-
rumbá e Antas e também juiz substituto em 1896, pois se licenciou do 
cargo legislativo nesse mesmo ano. De acordo com Ferreira (2011), em 
1909, deposto o vice-presidente do estado, coronel Francisco Bertoldo 
de Sousa, que se encontrava na chefia do executivo em decorrência 
de um movimento revolucionário organizado e dirigido pelo coro-
nel Eugênio Rodrigues Jardim e por Luiz Gonzaga Jayme e Antônio 
Ramos Caiado, foi entregue a direção do governo, em 12 de abril do 
citado ano, ao comendador Joaquim Rufino Ramos Jubé, presidente 
do Senado Estadual. No dia 1° de maio, esse cargo foi transferido ao 2° 
vice-presidente, Coronel Zeca Batista, que esteve na chefia da admi-
nistração estadual até o dia 24 de junho do ano seguinte. A atuação de 
Zeca Batista revela, portanto, seu alcance político. Ele é considerado o 
primeiro grande líder político de Anápolis com projeção estadual, afir-
ma Polonial (2007). Sobre ele recaem adjetivações diversas: cavalheiro 
perfeito, bom chefe de família, popular ao extremo, diplomata comple-
to, conciliador, de prestígio inabalável e outras. No jornal mineiro La-
voura e Comércio, de maio de 1929, o jornalista Hermógenes Monteiro 
afirma que: “Esse homem [Zeca Batista] era um cavalheiro tão perfeito, 
um diplomata tão completo, naqueles tempos bárbaros, que desarmava 
o adversário, cercando-o de considerações, e ativava o inimigo dando-
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-lhe superior importância – enquanto aos amigos, por mais pobres que 
fossem, tratava com intimidade e confiança de irmão. Popular ao extre-
mo, provocava palestra com todos: pretos, brancos, ricos ou pobres, que 
encontrava em seus passeios habituais. Nunca deixou de visitar o seu 
único e sistemático adversário político, o major Francisco de Bastos, a 
quem não perdia a oportunidade de provar a mesma e única conside-
ração de sempre” (Jornal Lavoura e Comércio apud FERREIRA, 2011, 
p. 36). A história de Zeca Batista está registrada em espaços públicos 
como logradouro: Rua Coronel Zeca Batista; escola pública: Colé-
gio Estadual Zeca Batista; e biblioteca municipal: Biblioteca Municipal 
Zeca Batista. Na casa construída por ele, em que a família residiu até 
1930, sendo também, naquela época, local de comércio, funciona o 
Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho. Essa casa, com estilo 
neocolonial, foi inicialmente doada para ser Museu Histórico no ano 
de 1971; tornou-se propriedade do município em 1985, e, pela Lei 
Municipal n. 1.824, de 03 de janeiro de 1991, juntamente com outros 
edifícios – Estação Ferroviária “Prefeito José Fernandes Valente”, Es-
cola de Artes “Oswaldo Verano”, Prédio do Antigo Fórum/ Prefeitura, 
foi considerada patrimônio tombado da cidade (CHIAROTTI, 2011). 
Duas grandes comemorações festivas marcaram a história anapolina: O 
Cinquentário, ocorrido em 1957, e o Centenário, ocorrido em 2007. 
Nelas, diversas produções retomaram o papel e asseguraram o lugar na 
história de Zeca Batista. Em Anápolis, a Aniversariante de hoje, editorial 
veiculado no jornal O Anápolis, em 31 de julho de 1957, é possível 
perceber isso: “A cidade de Gomes de Sousa Ramos e Zeca Batista, 
dois pioneiros goianos do século passado que deram o máximo de seus 
esforços para a emancipação de Santana das Antas, é hoje uma das mais 
importantes células do Brasil Central, cujo desenvolvimento se pro-
cessa com extraordinária rapidez, chegando mesmo a surpreender seus 
próprios filhos. De então para cá [desde a criação] a cidade começou 
a sua caminhada gloriosa para um futuro grandioso. Luz elétrica. Tele-
fone. Hospitais. Dentistas. Oficinas mecânicas. Chaminés. Roncos de 
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motores. Comerciantes. Jornais. Estradas de Ferro. Calçamento. Asfalto. 
Prédios gigantescos. As raízes do progresso se alastraram doidamente 
pelas férteis terras de Santana, regadas com o suor fecundo de seus fi-
lhos, num crescimento espantoso que levou o nome da cidade além das 
fronteiras do Estado”. Outra reportagem, presente no jornal O Anápo-
lis, de 28 de abril de 1957, anunciou a pretensão de criação do “Busto 
de Zeca Batista para a cidade: oportuno projeto do deputado Clotário 
de Freitas, nesse sentido”. Já em“Cinquentenária em marcha: presente 
que não pode faltar à cinquentona”, em O Anápolis, 2 de setembro de 
1956, aponta-se a necessidade, para o aniversário da cidade, de asfalto 
em ruas, dentre elas, a que leva o nome de Zeca Batista, pois “nessas 
ruas viveram muitos anos e terminaram os seus dias Gomes de Souza 
Ramos, José da Silva Batista [...] e muitas outras personalidades ilustres 
do passado”. No jornal Tribuna de Anápolis, de 3 a 9 de dezembro de 
2006, a matéria intitulada O Emancipador afirma que: “Dentre várias 
outras peculiaridades de sua história está a de Anápolis ter surgido do 
esforço de um dos primeiros estadistas modernos. Protótipo de político 
brasileiro da propaganda republicana, Zeca Batista formatou um mun-
do que se dividia entre o anseio de cosmopolitismo e a rusticidade do 
sertão”. Enfim, como afirma Barbosa (2001, p. 34), “cada época cons-
trói seus modelos” e as cidades criam seus mitos, seus heróis. É assim o 
histórico de José da Silva Batista. Homem lembrado pela amabilidade, 
pelos conhecimentos que tinha, pelo poder de oratória, pela relação 
que estabelecia com o povo, especialmente com adversários políticos. 
É uma história marcada por uma atuação política de prestígio, que deu 
visibilidade a um lugar, e que impactou, sobremaneira, à memória e à 
história do povo anapolino. 
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José J. Veiga (1915-1999). “Eu sou um homem do interior de 
Goiás”, assim se descreve José J. Veiga, que nasceu em 2 de fevereiro 
de 1915 em uma propriedade agrícola entre Corumbá e Pirenópolis 
e faleceu no dia 19 de setembro de 1999 no Rio de Janeiro, aos 84 
anos. Corumbá, para ele, era “um lugarzinho muito miúdo. Passei a 
infância lá, estudei. Tinha cinco irmãos, meu pai era pedreiro. Fazia 
muito frio lá, um frio de rachar. Minha mãe morreu quando o irmão 
mais velho tinha doze anos. Eu tinha dez. Meus tios eram pequenos 
fazendeiros, e cada um levou um de nós” (VEIGA, 1982, p. 3-4). Seu 
nome de batismo era José Pereira Veiga, o J. de Jacinto foi proveniente 
do nome materno, Maria Marciana Jacinto Veiga, e sugerido por Gui-
marães Rosa cuja amizade foi construída pela relação que os autores 
estabeleciam com gatos. Veiga justifica essa substituição afirmando que 
o J “foi inserido no meio do meu nome, para equilibrá-lo, na época 
em que estreei como escritor” (VEIGA, 1892, p. 3). O primeiro con-
tato com a literatura e outras produções ocorreu quando residia no 
sítio, ou roça como também era chamado tal lugar: livros de poesia, 
antologia portuguesa, revista Eu sei tudo, por empréstimo, e almana-
ques de finais de ano distribuídos por laboratórios. Em decorrência de 
seu interesse pela leitura, foi viver com parentes na Cidade de Goiás, 
já que “um menino que gostava tanto de ler não podia ficar na roça” 
(VEIGA, 1982, p. 4). A projeção de um outro lugar possível de for-
mação e de atuação iria, desse modo, percorrer a trajetória do autor. 
Tanto a roça quanto Goiás tornariam-se lugares, por ora, miúdos para 
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a projeção que Veiga alcançaria. A trajetória formativa do autor per-
correu a Cidade de Goiás. Lá formou-se no Liceu em 1933, aprendeu 
francês e inglês. Nesse período dois espaços de leitura eram por ele 
frequentados: o Gabinete Goiano de Leitura e a biblioteca do conven-
to dos padres dominicanos. Concomitantemente à formação no cur-
so secundário, clássicos brasileiros e portugueses, inclusive “autoras” 
destinadas à moças como Madame Delly, lidas pela prima, foram lidas 
por ele também (VEIGA, 1982). Em uma de suas entrevistas, o escri-
tor rememora esse período formativo: “havia o gabinete literário em 
Goiás que me possibilitou travar contato com os clássicos da literatura. 
Li muito Machado de Assis. Entre os estrangeiros modernos, fiquei 
entusiasmado com J. D. Salinger” (Jornal Opção Cultural, 1995). No 
decorrer de sua trajetória, outros autores foram por ele lembrados: “Li 
muito Guimarães Rosa, sem dúvida um grande criador, um gênio” 
(Jornal Opção Cultural, 1995), “Quando eu li a prosa do Érico Veríssi-
mo, aquele estilo de quem está conversando com a gente, eu falei para 
mim mesmo: eu quero escrever como esse sujeito! [...] Foi com ele que 
aprendi a escrever como quem está batendo um papo com o leitor” 
(Intempol, 2008); “No momento o escritor que está me satisfazendo 
como leitor é o português José Saramago. É o maior, digo, o mais 
importante escritor do momento no mundo” (SOUZA, 1987). Veiga 
formou-se em Direito em 1945 pela Faculdade Nacional de Direito. 
Nesse tempo já residia no Rio de Janeiro, mudou-se para lá aos vinte 
anos. Atuou como divulgador de produtos do Laboratório Científico 
São Jorge, foi locutor da Rádio Guanabara. No período de 1939 
a 1945 foi escriturário em repartição pública, emprego obtido por 
concurso público. Nova aprovação em concurso ocorreu em 1945, 
agora para jornalista da BBC de Londres, mudando-se, portanto, para 
a Inglaterra e atuando como comentarista e tradutor de programas 
da BBC para o Brasil (LIMA, 2016). Como ele mesmo afirma, nesse 
período: “Li demais, teatro, cinema, a guerra não parou a vida cultural 
inglesa” (VEIGA, 1982). Veiga participou ativamente da vida cultural 
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londrina, participava de debates sobre política mundial, iniciou 
estudos sobre arte cinematográfica, tornou-se leitor de Kafka (LIMA, 
2016), assegurando a influência que o escritor tcheco exerceu sobre 
ele: “Confirmo certa influência de Kafka, cuja descoberta acarretou 
um abalo em minhas concepções. Tive que rearrumar tudo para abrir 
espaço para ele, e um espaço muito amplo” (SOUZA, 1987). Nessa 
“reengenharia” o texto veiguiano, tal qual as obras mais pronunciadas 
do escritor tcheco, irrompeu contra as prisões que a verossimilhança 
e o realismo impunham à imaginação ficcional. Em 1950, retornou 
ao Brasil e atuou como redator de O Globo, de A Tribuna e da Seleções 
do Reader’s Digest. Neste cargo permaneceu por dezenove anos. Con-
comitante a ele realizou traduções e adaptações de livros publicados 
nos Estados Unidos. Entre 1952 e 1953 escreveu contos, mas não os 
publicizou. Não produzia “a sério”, mas era desde adolescente “escri-
tor amador secreto”, como ele mesmo diz (SANTANA, 2009, p. 130). 
Sua estreia como escritor ocorreu em 1958 publicando contos no Jor-
nal do Brasil (BOSI, 1997). Os cavalinhos de Platiplanto foi sua primeira 
obra. Isso em 1958. Com ela, recebeu o segundo lugar no Prêmio 
Monteiro Lobato no mesmo ano e, em 1959, o Prêmio Fábio Prado. 

Outras produções vieram em tempos posteriores: A Hora do Ru-
minantes em 1966, A Estranha Máquina Extraviada em 1968, Sombras 
de Reis Barbudos em 1971 (obra premiada pelo Instituto Nacional do 
Livro), Os Pecados da Tribo em 1976 (Prêmio Pen Clube do Brasil), De 
Jogos e Festas (Prêmio Jabuti e Prêmio Literário São Paulo do Centro 
Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho), O Professor Burrim e as Qua-
tro Calamidades em 1980, Aquele Mundo de Vasabarros em 1982 (Prêmio 
Jabuti), Torvelinho Dia e Noite em 1985, Tajá e sua gente em 1986, A 
Casca da Serpente em 1989, O Risonho Cavalo do Príncipe em 1993 
(Prêmio Jabuti), O Relógio Belisário em 1995, Objetos Turbulentos em 
1997. No entremeio a essas publicações, em 1972 assumiu inicialmen-
te cargo na redação de O Correio da Unesco e posteriormente a che-
fia na Editora da Fundação Getúlio Vargas, aposentando-se em 1985. 
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Dois anos antes de sua morte, recebeu o Prêmio Machado de Assis da 
Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra. Obras que 
foram reeditadas, traduzidas para outros idiomas (inglês, russo, servo-
-croata, italiano, espanhol, sueco), obras pelas quais críticos de outros 
países se debruçaram, como diz o autor: “publicar um livro é correr 
riscos, inclusive o de receber elogios” (SOUZA, 1987). Foi justamen-
te isso que aconteceu com sua primeira publicação, Os Cavalinhos de 
Platiplanto. Segundo Veiga “Quando passei a escrever a sério, eu não 
imaginava em que caverna estava me aventurando. Eu havia me prepa-
rado para receber bordoadas da crítica, e até reunido argumentos para 
justificar a mim mesmo: era o meu primeiro livro, uma experiência: 
eu não era escritor. Mas o que recebi foi uma chuva de elogios que 
me deixou estatelado” (SANTANA, 2009, p. 131-132). O reconheci-
mento do trabalho do autor mostra-se não apenas pela qualidade de 
suas produções, pelo alcance que elas adquiriram, mas também pelo 
debruçar que a crítica, os estudos literários e as pesquisas acadêmi-
cas têm feito sobre elas. Não são poucos os trabalhos científicos que 
elegem como objeto de pesquisa um dos livros do autor. Indubita-
velmente são as respostas dadas por Veiga pelos enquadramentos que 
suas produções têm recebido no âmbito dos estudos literários. Souza 
(1987, p. 3) flagra isso quando afirma que “desde sua estréia em 1959, 
os críticos têm procurado enquadrar o ficcionista nas linhas da ficção 
brasileira, sem chegarem a um acordo. O próprio Veiga não concorda 
com a denominação mais frequente por parte dos teóricos na con-
ceituação de fantástico. A obra de José J. Veiga pode contribuir para o 
redimensionamento dos conceitos desse gênero, se não for encontrada 
outra classificação” (SOUZA, 1987, p. 3). Como escritor, Veiga assegu-
ra que toda obra de arte é, com efeito, resultado de um fracasso entre 
a árdua tecedura de um texto e a leveza de um sonho, já que “escrever 
um livro (falo como ficcionista) é procurar traduzir em palavras aquilo 
que a mente sonhou” (SANTANA, 2009, p. 129). Ao refletir sobre o 
ato de escrever indaga: “Quem sabe se o escritor de ficção não é um 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

325

esconjurador, um mágico, um bruxo que tem de trazer para a clari-
dade do dia, em forma de livro, os diabinhos que se infiltram em sua 
mente e ficam lá tirando-lhe o sossego?” (SANTANA, 2009, p. 130). 
Pensar, pesquisar, cavar mais fundo é obrigação do escritor, continua o 
autor. Não sem razão seus “livros foram escritos para desassossegar, e 
achei que se mostrasse os oprimidos derrubando as bastilhas, o leitor 
fecharia o livro aliviado, e não desassossegado. Um livro pouco pode 
fazer para corrigir injustiças: se conseguir causar desassossego, já con-
seguiu alguma coisa! (SOUZA, 1987). Muitas de suas obras mapeiam 
o mundo rural, revivem, e revigoram, na cartografia interiorana as 
crendices populares, os dilemas cotidianos, tornando díspar o familiar, 
ensejando, com isso, uma reflexão acerca da “naturalização dos cos-
tumes”, da realidade como dada ou se fazendo no “curso natural” da 
vida. É, pois, na trilha do desassossego, da indagação profunda, da crí-
tica ao imobilismo e da negação a enquadramentos que sua produção 
tem se espraiado. Nessa seara, o estranho, o insólito e/ou absurdo não 
colidem com a torpeza que os rigores da ordem social apascentam ao 
humano, já de todo cerceado, mas demovem o normal e o sólito de 
sua couraça existencial.
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José Joaquim da Veiga Valle (1806-1864). Na década de 60, 
ocorreu no Brasil um forte movimento preocupado em integrar a arte 
ao processo educativo. Como resultado, várias escolas especializadas fo-
ram criadas pelo país. Em Goiás, quase ao mesmo tempo, foram funda-
das duas instituições com essa natureza. Em 1967, o governo estadual 
fundou, na capital, a primeira escola pública centrada no ensino das 
artes. No ano seguinte, a prefeitura da Cidade de Goiás tomou também 
a iniciativa de fundar uma escola municipal para formação de artistas. 
Resultantes do mesmo movimento, elas adotaram o mesmo patrono, 
assumindo a denominação igual de Escola de Artes Veiga Valle. Era o 
reconhecimento do legado artístico deixado pelo escultor mais famoso 
de Goiás. Contudo, não deixava de ser visível o contraste entre a natu-
reza das atividades desenvolvidas nos dois estabelecimentos de ensino e 
o processo de aprendizagem artística do homenageado. Desde o come-
ço, o cotidiano das duas instituições foi marcado pelo esforço de garan-
tir o aprendizado coletivo aos seus alunos do bê-a-bá do domínio de 
técnicas de desenhos, escultura, pintura e história da arte, numa articu-
lação entre teoria e prática. Com cursos de Arte-Educação, Música, 
Artes Visuais, Teatro e Dança, passou a ser oferecido à comunidade, por 
meio de professores com formação específica, o direito de aprender a 
dominar os fundamentos das artes, com atualização das metodologias 
empregadas. Para o “artista do Império”, ao contrário, o aprendizado da 
técnica de criar suas esculturas foi marcado pela solidão e isolamento, 
num esforço de autodidata, embrenhado no sertão goiano do século 
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XIX. José Joaquim da Veiga Valle nasceu em 09 de setembro de 1806 
no Arraial da Meia Ponte, atual Pirenópolis, onde viveu até os 34 anos. 
Filho de Joaquim Pereira Valle, Capitão de Ordenanças, e de Anna Pe-
reira da Veiga, iniciou muito cedo sua produção como escultor, com 
quatorze anos de idade. Devido aos laços familiares, porém, ao lado do 
aprendizado estético e das técnicas de escultura, ele teve participação 
política significativa. Em 1832, foi integrante da sociedade Defensora 
da Liberdade e Independência Nacional, nos desdobramentos do pro-
cesso da Abdicação de D. Pedro I. Em 1833, Veiga Valle entrou para a 
Irmandade do Santíssimo Sacramento, sociedade integrada pela elite 
local, responsável pela organização das festas religiosas e que tinha mui-
ta influência sobre a população. Além disso, essas irmandades financia-
ram artistas no Brasil durante o barroco, o que aconteceu com Veiga 
Valle e Mestre Valentim (MACHADO, 2014, p. 211). A década de 1830 
foi muito movimentada. Em Goiás, houve o movimento nacionalista 
que depôs o Conde dos Arcos, o português que presidia a província. 
Com o esgotamento das atividades de mineração, a pecuária se conso-
lida como referência econômica, ao tempo em que ocorre um cresci-
mento populacional e novas cidades surgem. Em 1830, havia sido fun-
dado o primeiro periódico da província – a Matutina Meyapontense. 
Mesmo sem vocação para a política, Veiga Valle tornou-se vereador em 
1837 e dois anos depois foi nomeado juiz municipal. Porém, foi por 
seus dotes artísticos que sua vida mudou de rumo, quando em 1841 
mudou-se para a Cidade de Goiás, com a tarefa de dourar os altares da 
Matriz de Sant’Ana. No mesmo ano, casa-se com a filha do ex-presi-
dente da província, vinculando-se a partir de então às duas famílias 
locais mais influentes e iniciando o salto da sua produção de escultor. 
Pelos laços familiares, no início da década de 1850 já era vereador e, em 
1859, já como deputado provincial, passa a integrar o conselho do júri 
da capital, além de ter sido agraciado com a patente de major da Guar-
da Nacional. A carreira política, como era esperado, comprometia suas 
atividades de escultor, fazendo com que o prazo de entrega das obras 
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dificilmente fosse respeitado. E a demanda pelas esculturas aumentava 
na medida em que passaram a ser sinal de status social, tendo que aten-
der pedidos também de outras províncias. Com destaque para a década 
de 1860, sua produção artística ocorreu entre 1820 e 1870, quando o 
ritmo de trabalho foi diminuindo devido a problemas de saúde. Veiga 
Valle morreu na capital da província, em 1874, com 68 anos incomple-
tos e dezenas de peças esculpidas e espalhadas em altares de igrejas e 
oratórios domésticos, servindo de rastro do seu talento singular. No 
centenário de sua morte, sua sepultura foi levada para o Museu de Arte 
Sacra da Boa Morte, que tem o seu acervo valorizado pela maior cole-
ção de esculturas do artista meiapontense. Entretanto, o significado 
estético e histórico da obra veigavalliana não teve a mesma estabilidade 
das peças que revelam sua autoria, pelos traços característicos “de estilo, 
forma e cor que singularizam a produção do artista, fugindo aos este-
reótipos que a sociedade conhece” (SALGUEIRO, 1983, p.57). Depois 
do longo silêncio experimentado por aquela obra artística produzida 
numa sociedade isolada, Veiga Valle foi redescoberto somente a partir da 
década de 1940, pelo pintor João José Réscala, que realiza na Cidade 
de Goiás sua primeira exposição, com 25 peças, que passaram a fazer 
parte do catálogo do barroco brasileiro. Em 1972, são organizados uma 
mostra e um simpósio sobre ele em Goiânia. Em 1978, o MASP e o 
Palácio das Esmeraldas, de Goiânia, fazem uma importante retrospecti-
va. A redescoberta vem acompanhada de investigações acerca da natu-
reza do processo criativo por ele adotado, quanto a influências, estilos, 
referências de aprendizado e seu possível e questionado autodidatismo. 
Réscala sustentou que Veiga Valle inicialmente aprendera com o padre 
português Manoel Amâncio da Luz, superando-o posteriormente. Para 
Luís Palacín, Veiga Valle, embora com “um grau de instrução mínimo, 
demonstrou grande estudo e conhecimento de estética, de equilíbrio e 
da anatomia, dando aos seus trabalhos formas leves e esvoaçantes nos 
panejamentos drapejados em suaves movimentos. Nas feições de suas 
peças, destaca-se o fino acabamento da carnação, com traços delicados 
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e angelicais”. (PALACÍN; MORAES, 2004, p.73). Para o pesquisador 
Elder Camargo de Passos, “Veiga Valle foi um autodidata que, durante 
a sua formação artística, observou, estudou, experimentou várias for-
mas e meios de dar vazão a sua ânsia artística, perscrutando as imagens 
existentes em Meia Ponte e em várias igrejas da redondeza” (PASSOS, 
1984, p.147). Efetivamente, a observação parece ter sido uma das prin-
cipais fontes de inspiração e aprendizado veigavalliano. As esculturas da 
Matriz de Nossa Senhora do Rosário, além dos livros de preces, de 
devoção e as Bíblias ilustradas constituíram o que pode ser considerado 
como o substrato da sua aprendizagem iconográfica. Isso poderia ex-
plicar, também, o fato de ele ter se tornado um escultor que adotava 
mais de um estilo, imprimindo numa mesma peça “a dualidade har-
mônica dos estilos Barroco e Neoclássico com traços do Rococó” 
(MACHADO, 2014,p. 217). “O certo é que o trabalho de Veiga Valle se 
constituiu em ‘uma arte que recebe a marca do extemporâneo’” (SAL-
GUEIRO, 1983, p.85). Ele realizou o feito de deixar demarcado o 
barroco no sertão goiano oitocentista. Para o artista Amaury Menezes, 
“a atração pela arte foi maior para Veiga Valle do que a honraria de 
cargos públicos. Veiga Valle é a maior referência da arte sacra goiana e o 
mais importante artista de Goiás até o século XIX” (MACHADO, 
2014, p.219). Utilizando principalmente a madeira do cedro, ele assu-
mia todas as etapas de feitura de cada peça, incluindo o preparo das 
misturas, tintas, colas e banhos. E o resultado era uma obra com traços 
de preciosismo: “um santeiro singular, devido ao zelo que ele tinha ao 
fazer suas esculturas, os detalhes nos desenhos, o cromatismo, o acaba-
mento, as expressões das imagens. As imagens trazem, em si, a marca da 
subjetividade do artista. O artista primava pela doçura e serenidade nos 
semblantes das suas imagens sacras” (MACHADO, 2014,p. 221 INDI-
CAR PÁGINA). Como defende uma pesquisadora, a singularidade 
veigavalliana residiria nas técnicas e soluções pessoais encontradas pelo 
artista mais do que no fato de ele ter sido um escultor marcado pelo 
isolamento de uma província na periferia do Império brasileiro (SAL-
GUEIRO,1983, p.93). Nas comemorações do bicentenário de seu nas-
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cimento, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN realizou a exposição intitulada Portal da Fé, com trabalhos de 
artistas da Cidade de Goiás. Significativamente, o evento ocorreu na 
antiga Escola de Artes Plásticas Veiga Valle. Em 2011, o XII Festival 
Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA homenageou o 
artista meiapontense como o escultor mais importante na imaginária 
religiosa em Goiás. Registros merecidos: Veiga Valle não difundiu so-
mente uma linhagem estilística – fez mais: garantiu uma ancestralidade 
estética de enorme significado para a cultura de Goiás, vinculando-nos, 
de algum modo, à história da arte no Ocidente.
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José Lopes Rodrigues (1908-1990). Foi professor em diver-
sas instituições de ensino na cidade de Goiânia. Além disso, atuou 
como produtor cultural, administrador, ativista, pesquisador e advoga-
do. Membro da Academia Goiana de Letras, onde ocupou a Cadeira n. 
8, foi um escritor de vários gêneros literários: jornalista, cronista, con-
tista, poeta, ensaísta, memorialista, ficcionista. Pensador de grande ca-
pacidade intelectual, José Lopes Rodrigues demonstrava enorme en-
tusiasmo pela vida. Dedicação e capricho eram suas características em 
todas as funções exercidas e tarefas assumidas. Devido a sua caligrafia 
invejável, por muitas décadas, foi o secretário da Academia Goiana de 
Letras, onde produziu centenas de atas históricas com belíssima letra. 
Nasceu no dia 1º de dezembro de 1908, na cidade de Almas, na época, 
distrito de Natividade, situada no antigo Norte goiano, hoje estado 
do Tocantins, filho de Florindo Lopes dos Santos e Maria Rodrigues 
Pinheiro. Faleceu em Goiânia, no dia 08 de agosto de 1990, com 82 
anos de idade. De origem humilde, realizou os primeiros estudos em 
sua terra natal (GOIÁS, SEDUC, [s.d.]). Com a ajuda de um tio, mu-
dou-se para Salvador, na Bahia, a fim de cursar o ensino secundário, 
no Colégio Nossa Senhora das Vitórias, então dirigido pelos Irmãos 
Maristas, onde foi colega de Jorge Amado. Entretanto, as dificuldades 
da vida o fizeram retornar a Natividade, em 1926. Convocado para o 
Serviço Militar, em 1930, Lopes Rodrigues se incorporou ao Sexto 
Batalhão, na Terceira Companhia Isolada, na Cidade de Goiás. Termi-
nado o serviço militar, em 1931, retornou a Natividade, onde passou 
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a trabalhar como Escrivão da Quinta Delegacia Regional. Com o ob-
jetivo de continuar os estudos, em 1933, voltou à antiga capital e ma-
triculou-se na terceira série do Lyceu de Goiás. Para custear suas des-
pesas, trabalhava como Guarda Civil (MARTINS, 2007) e residia na 
Pensão Manduca, espécie de “Consulado” nortense na antiga capital, 
dirigido por Manuel José Hermano (Manduca) e sua esposa Archân-
gela Pereira Hermano. Nesta cidade, José Lopes Rodrigues começou 
sua carreira docente, atuando, simultaneamente, como professor e fun-
cionário público. Como era guarda civil, mesmo em pé, fazia a leitura 
dos livros que necessita para as provas. Trabalhou, ainda, na Cidade de 
Goiás, como repórter do Correio Oficial de Goiaz, então dirigido por 
Celso Hermínio Teixeira, tendo por colegas Jaime Câmara e Lourdes 
de Bessa (GOIÁS, SEDUC, [s.d.]). Em 1936, o professor Lopes Ro-
drigues mudou-se para Goiânia. Aprovado em Concurso Público, em 
1938, tornou-se professor de Geografia e História, da Escola Normal. 
Em 1944, diplomou-se Bacharel em Direito pela Faculdade de Di-
reito de Goiás e foi escolhido como orador da turma. Nos anos de 
1940, assumiu o cargo de diretor do Instituto de Educação de Goiás 
(IEG) – Antiga Escola Normal – oportunidade em que conheceu sua 
futura esposa, Sílvia Lourdes do Nascimento Rodrigues, normalista, 
natural da Cidade de Goiás. Ela atuou como contabilista, musicista e 
poeta e foi membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. 
Sílvia e o professsor Lopes Rodrigues casaram-se em 1951 e tiveram 
duas filhas, Dalila e Denise do Nascimento, ambas, notáveis intelec-
tuais; sendo que a última integra os quadros da Academia Feminina 
de Letras e Artes de Goiás (GOIÁS, SEDUC, [s.d.]). Em 1946, tam-
bém por meio de Concurso Público, José Lopes Rodrigues tornou-se 
Professor de Português da Escola Técnica de Goiânia (ETG) em 1946 
(MARTINS, 2007). Nesta instituição, a pedido do diretor Antônio 
Manoel de Oliveira Lisbôa, ele e seu colega de docência Luiz Curado 
ajudaram os alunos a fundar o Grêmio Estudantil, que seria um im-
portante veículo das ideias e anseios dos estudantes junto à gestão da 
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ETG. Silva (2006) enfatiza o papel relevante do grêmio estudantil na 
vida da instituição, ao qual coube a importante tarefa de implantar o 
jornal da escola, O ETG, bem como o Clube de Oratória e o Gru-
po de Teatro. No início da estruturação dessa associação discente, foi 
possível contar com a colaboração dos dois professores, que ajudaram 
nas principais tarefas para o seu efetivo funcionamento, como a ela-
boração do seu estatuto, a condução da eleição da primeira diretoria 
e a organização dos distintos departamentos que a compunham (SÁ, 
2012). De acordo com os relatos de Silva (2006), os professores se em-
penharam tanto nas suas atribuições, que chegaram a atuar nas peças 
teatrais exibidas no Auditório da escola. Além de lecionar no IEG e na 
ETG, José Lopes Rodrigues atuou como docente na Escola de Belas 
Artes de Goiás (EBAG). Esta instituição foi criada, em 1952, pelos seus 
colegas de trabalho na ETG, o escultor, desenhista e gravador Luiz 
Curado, que ministrava aulas de Matemática e o arquiteto alemão 
Gustav Ritter, professor de desenho de mobiliário. Esses dois pro-
fessores contaram com o apoio do pintor italiano e frei dominicano 
Nazareno Confaloni. A Escola de Belas Artes foi inaugurada em 1953 
com uma exposição coletiva de seu corpo docente. José Lopes Rodri-
gues foi um dos professores fundadores da instituição que assinaram a 
ata de sua inauguração, juntamente com Luiz Curado, Frei Confaloni, 
Gustav Ritter, José Antônio Peclá, Jorge Félix de Souza, entre outros 
(FERREIRA, 2004). Nessa escola, ele ministrou a disciplina História 
da Arte. A incorporação da EGBA à Universidade Católica de Goiás 
(hoje PUC Goiás), que se deu em 23 de agosto de 1969, significou a 
mudança do nome da instituição para Escola de Belas Artes da Uni-
versidade de Goiás e a perda gradativa de sua autonomia, redundando 
finalmente em sua extinção (GOYA, 2010). José Lopes Rodrigues 
exerceu, também, a função de Juiz do Tribunal Regional Eleitoral, 
nos anos de 1962/63. Em 1972, ele foi agraciado com a Medalha 
do Sesquicentenário do Brasil pelo Governo do Estado (MARTINS, 
2007). O professor Lopes Rodrigues era um intelectual e ativista mui-
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to presente na vida da capital goiana. Foi sócio da União Brasileira de 
Escritores, Seção de Goiás e da Associação Goiana de Imprensa. Foi 
membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, da Ordem dos 
Advogados do Brasil, além de outras instituições culturais, sociais e de 
classe (GOIÁS, SEDUC, [s.d.]; DIÁRIO DA MANHÃ, 2015; MAR-
TINS, 2007). Pelos seus méritos, em 1957 foi eleito para a Cadeira n. 
8, da Academia Goiana de Letras, tornando-se seu Vice-Presidente no 
ano seguinte. Nesta casa, é Patrono da Cadeira 19. Na Academia To-
cantinense de Letras é Patrono da Cadeira 03 (MARTINS, 2007). José 
Lopes Rodrigues colaborou por vários anos com a Revista de Educação 
do Estado de Goiás, importante veículo de comunicação nos primór-
dios da SEDUC-GO, onde atuou como diretor. Além disso, dirigiu 
a Secretaria da Assembleia Legislativa de Goiás e o Departamento 
Estadual de Cultura. Colaborou, assiduamente, na revista Oeste e no 
jornal O Popular. Assinava com o pseudônimo “Lord” uma secção de 
humorismo em forma de quadrinhos. No ano de 1949 publicou seu 
primeiro livro de versos e sonetos, intitulado Vibrações, pela editora 
da Escola Técnica Federal de Goiás. Sua obra teve boa repercussão 
na crítica literária goiana. Anos depois, sua esposa publicou o livro 
Madrugada, de belíssimos versos (GOIÁS, SEDUC, [s.d.]). O professor 
Lopes Rodrigues é autor da letra do Hino do Congresso Eucarísti-
co, realizado em Goiânia, no ano de 1948 (DIÁRIO DA MANHÃ, 
2015). Residiu, com sua família, no Bairro Popular. Era pessoa simples, 
ligado à família e aos valores morais. Era um idealista, um homem de 
grande força de vontade. José Lopes Rodrigues foi um homem admi-
rável em todos os sentidos. Lutador, que a custa de muita dedicação 
e empenho alçou importantes voos intelectuais e contribuiu com o 
desenvolvimento da educação e da cultura na jovem capital goiana, 
em seus primeiros anos de existência.
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Três Sonetos de José Lopes Rodrigues

Eterna
Durou tão pouco... e foi-se como um sonho
Essa que está na placidez da tela,
Tão perfeita, tão viva, que suponho
Ver mais do que o retrato revela.

Vezes sem conta a contemplar me ponho
Esse corpo venusto de donzela,
O rosto angelical, o olhar tristonho...
E me quedo a pensar: – como era bela!

Trabalho magistral! Quadro sublime!
Com tanta vida a realidade exprime,
Que nunca chego a me fartar de vê-lo.

Feliz artista, eu te bendigo, quando
Lhe pintaste o retrato, eternizando
A efêmera existência do modelo.

Tempestade
Noite de inverno tenebrosa e fria.
Lá fora, o vento, sibilando passa,
Como o feroz rugido da desgraça.
Como um gemido longo de agonia.

Tudo cede ao furor da ventania
Que, na louca investida, tudo enlaça
E, na faina incansável da devassa,
Rebrama, turbilhona e rodopia.

Relâmpagos, trovões, forte aguaceiro;
E um verdadeiro caos surge do nada,
Como se o mundo desabasse inteiro.

É a sinfonia horríssona, infernal:
A natureza executando, irada,
Um tremendo concerto universal.
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Resistência
Bem sei de muita gente que censura
Este amor que de há muito alimentamos.
Não me importa, porém, se alguém murmura:
Só me basta saber que nos amamos.

Sempre existe no mundo quem procura
Destruir todo o bem com que sonhamos
E acabar com essa pouca desventura,
Que tantas vezes, sem encontrar, buscamos.

Mas, dissabores suportando, embora,
Iremos juntos pela vida a fora.
Ninguém nos há de separar! Ninguém!

E, contra tudo que nos causa dor,
Que eu saiba apenas que me tens amor;
Que apenas saiba que te quero bem!
(revista Oeste, n. 03, abril de 1943)
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José Pereira de Maria (Padre Pereira – 1926-2013). Nas-
ceu em 17 de fevereiro de 1926, na cidade de Jaicós, estado do Piauí, 
e faleceu em 25 de março de 2013, na cidade de Goiânia. Sacerdote 
católico com formação em Teologia (1950) e Filosofia, (1948) ambas 
pelo Seminário Maior de Olinda e Recife (PE), fez mestrado em 
Ciência Sociais em Sorbonne (França 1970) com aperfeiçoamento/
especialização em Teologia Ecumênica, pela Faculdade Protestante de 
Paris (1970); doutor em Antropologia e Ciências Sociais, com a tese: 
Participação dos brancos na destruição da sociedade Tupinambá no Brasil, de 
1519 a 1743, pela Escola Prática de Altos Estudos/ Sorbonne (Paris, 
1978). Atuou significativamente no magistério desde o seu estado na-
tal e posteriormente no ensino superior e em nível popular e pastoral 
na formação de jovens e com lideranças políticas através da Ação Ca-
tólica. Teve representativo papel na articulação política e administrativa 
no surgimento de diferentes instituições de ensino superior em Goiás. 
No contexto eclesial e educacional atuou de forma representativa na 
cidade de Goiânia, com implicações diretas na regional Centro-Oeste 
da CNBB e nas dioceses e municípios em torno da cidade de Goiânia. 
O seu pensamento e atuação foi determinante para o surgimento das 
duas maiores instituições de Ensino Superior em Goiás: A Univer-
sidade de Goiás, em 1959, atualmente PUC GO, e a Universidade 
Federal de Goiás, 1960. Foi professor de escola pública e privada. Suas 
atuações mais representativas são no ensino superior de modo distinto 
como professor. Foi também reitor da Universidade Católica de Goiás 
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entre os anos de 1979 a 1985; neste período foi um dos incentivadores 
para a criação do primeiro centro de estudos da questão etnicorracial 
do Centro-Oeste do Brasil. No ano de 1983, a entidade possuiu o 
nome de CEBA – Centro de Estudos Brasil África, atualmente tem o 
nome de Proafro e está localizado na Escola de Formação de Profes-
sores e Humanidades. Nesse ano, com a colaboração de professores e 
estudantes do curso de Psicologia apoiou o surgimento do CEPAJ – 
Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão Aldeia Juvenil, espaço profun-
damente fértil que ajudou a pensar teses e projetos que acabaram por 
influir na construção do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Em sintonia com projetos que foram levados até a periferia da cidade 
de Goiânia atuou de modo expressivo para o surgimento, dentro da 
região noroeste da cidade, da organização do CECOM – Centro de 
Educação Comunitária de Meninos e Meninas, como forma de com-
bate ao extermínio de jovens e adolescentes ainda no ano de 1984. 
Foi membro e presidente do Conselho Estadual de Educação durante 
os anos de 1986 a 1988. Com participação diferenciada no início 
da década de 90 reuniu-se com os mais diferentes segmentos para 
fomentar a reflexão científica sobre o cerrado na região central do 
País, favorecendo a criação do Instituto do Trópico Subúmido, cria-
do no ano de 1992. A partir do ano de 1993 até novembro de 2002 
foi o chanceler e, representando a Igreja Católica dentro da UCG, 
participou na realização de significativos projetos que favoreceram a 
criação de organizações e centros de estudos e pesquisas e atuou de 
modo determinante para o surgimento de instituições e organismos 
que trabalhassem a educação formal e popular, também neste período. 
Dentre representativas contribuições, o padre Pereira lega-nos a con-
dição de ser o idealizador e um dos principais responsáveis pela cria-
ção do Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central 
IPEH-BC. Foi através deste instituto que, no cenário da chegada do 
ano 2000, 500 anos do país, atuou, especificamente no ano de 1997, 
como mecenas e conseguiu junto a amigos apoio financeiro que per-
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mitisse a pesquisa que ajudasse a região do estado de Goiás a se apro-
priar de documentos históricos que poderiam ser acessados através 
do projeto Rio Branco. Através de seu empenho pessoal, conseguiu 
a transferência de um acervo de 2.950 documentos que estão preser-
vados na biblioteca pública do IPHBC e a disposição de estudantes 
e pesquisadores do Brasil. Esses documentos foram editados como o 
Catálogo de verbetes dos “documentos e manuscritos avulsos da capi-
tania de Goiás, documentos que registram o período de 1731 a 1822”; 
os mesmos estavam no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Em 
conjunto com este projeto, ele incentivou semelhante pesquisa sobre a 
Capitania do Piauí, existentes no mesmo espaço, conseguindo catalo-
gar documentos entre os anos de 1684 a 1828. Trata-se de um material 
que foi doado ao estado do Piauí, gerando o reconhecimento públi-
co do padre Pereira junto ao governo do referido estado. O diálogo 
provocativo com os mais diferentes interlocutores foi uma das marcas 
do padre Pereira. Atuou como gestor em diferentes níveis educativos 
e de modo categórico sempre pressupunha objetividade e definições 
em relação à educação popular. Só o tempo, com os devidos interesses 
de diferentes sujeitos, será capaz de avaliar melhor a totalidade e as 
representações do que deixou como legado este personagem. Figura 
miúda no porte físico, mas com a hombridade dos fortes, sobrevivente 
de uma região que massacrou inúmeros pela seca ou fome e tantas 
outras misérias ou injustiças, salvou inúmeros outros, dentre os quais 
familiares, amigos, correligionários e igualmente teve a capacidade de 
ser solidário até com quem não compartilhava de sua fé, pois sendo 
sacerdote católico não hesitou em proteger a vida em épocas sombrias 
como o foram os anos do regime militar, que o levou a viver o exílio 
político entre os anos de 1966 a 1970, morando na França na cidade 
de Paris. Com formação diferenciada em antropologia, foi capaz de 
propor e ensinar o que é mais significante no campo do saber: ensinou 
a pensar, construiu ideais, lutou de modo autônomo e de modo cole-
tivo, resistiu e estimulou a resistência em favor de boas ações, projetou 
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para o futuro em prol da educação, estimulou muitos a sonhar estrutu-
ras que fossem capazes de se auto-sustentarem e igualmente forjarem 
esperanças para outros que ainda viessem. Sempre com uma lucidez 
que era tão eloquente quanto eram os seus domínios sobre as teses 
da fé cristã católica. Ele foi para além de empreendedor um atento 
incentivador de causas nobres que estivessem fundadas em contextos 
educativos e que igualmente fossem libertárias. Confirmando estas 
afirmações é possível lembrar que por ocasião de sua morte e sepul-
tamento não faltaram declarações de amigos e parceiros que travaram 
lutas em sintonia com padre Pereira, que testemunharam que nunca 
foi frágil ou incerto, mas leal, e tinha o efeito de um farol a iluminar os 
caminhos de quem percorresse as mesmas trilhas. Praticou ações que 
defenderam a vida e produziram a dignidade do existir humano; não 
eram só causas que ele defendia, era a própria expressão do evangelho 
de Cristo que ele insistia em afirmar: era urgente que se tornasse vida 
plena e para todos. Além de educador foi um defensor da condição 
humana em todas as suas exigências. Com sabedoria procurava sem-
pre alternativas possíveis para superar as contradições que o cercavam, 
manifestando sempre disposição para continuar e promover efeitos 
educativos à sua volta. 
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Joseph de Mello Álvares (1837-1912). Joseph de Mello Álva-
res, ou Joseph de Melo Álvares, também conhecido como Zé de Mello, 
era natural de Santa Luzia, atual Luziânia. Filho de Modesto de Mello 
Álvares e Antônia Euflosina de Mello. Nasceu em 19 de março de 1837 
e faleceu em 13 de julho de 1912 aos 75 anos. As informações colhidas 
a seu respeito em livros e documentos oficiais apontam que este cida-
dão santa-luziense, embora tenha cursado somente a escola primária, 
tornou-se um intelectual autodidata e atuou nas áreas do jornalismo, 
direito, farmácia e medicina, comércio, agricultura, pecuária, política, 
administração pública e literatura. É considerado por muitos como o 
primeiro historiador do planalto central (BERTRAN, 2000, p. 24), 
pois entre 1910 e 1912 escreveu uma série de artigos sobre a história 
da cidade de Santa Luzia no periódico O Planalto, artigos esses que 
foram organizados em forma de livro em 1978 por José Dilermando 
Meireles, com a colaboração de Antônio Pimentel, e publicado pela 
Gráfica e Editora Independente Ltda, de Brasília, com o título de His-
tória de Santa Luzia por Joseph de Mello Álvares. Este livro possui uma 
complementação no texto O Autodidata Maior, escrito por Antônio 
Pimentel em 1996, baseado em documentos encontrados no Arquivo 
Público de Goiânia. Na área política, Joseph de Mello Álvares, foi ve-
reador em seis legislaturas e deputado provincial, sendo atribuída a ele 
a elaboração da Resolução Provincial n. 393, de 5 de outubro de 1867 
que elevou a Vila de Santa Luzia à categoria de cidade, bem como a 
fundação, às suas custas, do primeiro hospital da Santa Luzia em 1872. 
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Mas é atuando na área da administração pública que a condição de 
“educador goiano” de Joseph de Mello Álvares aparece. Em 1881, na 
fazenda de nome Conceição de propriedade de Zé de Mello, o juiz 
de órfãos Braz Bernardino Tavares fundou a Colônia Orphanológica Bla-
siana, instituição criada para abrigar “40 orfãos desvalidos, educa-los e 
transforma-los em verdadeiros homens do trabalho.” (A Tribuna Livre, 
ano V, n. 285, p. 3, 15 jul. 1882). Esta instituição recebeu a matrícula de, 
pelo menos, trinta e quatro órfãos e dois ingênuos (filho nascido livre 
de mãe escrava conforme a Lei 2.040 de 28 de setembro de 1871). Ao 
longo de sua existência, os alunos da Colônia Blasiana receberam, além 
das aulas de instrução primária, que eram ministradas pelo próprio Zé 
de Mello e também pela sua filha Antonia Eufrasina de Mello, aulas de 
música e agricultura. A Colônia Blasiana era uma instituição subven-
cionada pelo Ministério da Agricultura e Comércio, possuindo planta-
ções de café, marmelo, maçã, cana de açúcar, videiras e outras, além da 
criação de gado, cabras, ovelhas e suínos. Para além da educação rural, 
a instituição contava com uma biblioteca, Biblioteca Senador Correia, 
fundada por Joseph de Mello Álvares, e uma banda de música. A Colô-
nia Blasiana era uma instituição de educação rural, uma colônia agrí-
cola, que estava inserida nos princípios civilizatórios oitocentistas, cujo 
objetivo era inspirar nas crianças “desvalidas e ingênuas” os princípios 
de moral, o amor ao trabalho e o horror à preguiça, conforme aparece 
nos relatórios dos presidentes de província de Goiás. Assim, estas crian-
ças se tornariam possíveis substitutos para a mão de obra dos escraviza-
dos, visto que na década de 1880 a abolição da escravidão no Brasil era 
uma questão de tempo. Joseph de Mello Álvares foi reconhecido em 
vida como intelectual e cidadão exemplar pelos seus contemporâneos 
e após sua morte continua sendo considerado uma das personalidades 
mais importantes de Luziânia, tanto na área da educação, como na ju-
rídica e da política.
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José Sebastião da Costa (Padre Zezinho – 1932-2002). 
Nasceu na cidade de Posse, estado de Goiás (região do Noroeste goia-
no), no dia 23 de agosto de 1932, segundo filho do casal Valdemar 
Pereira da Costa e Idalina Rosa de Araújo, uma família de classe média 
para os padrões locais, e de tradição fortemente católica. O casal teve 
outros oito filhos, sendo que um deles, Vitoriano, foi prefeito da cida-
de na década de 1960. O pai, “Seu” Valdemar, também foi seminarista 
(CORDEIRO, 2013, p. 10), e sua mãe, dona Idalina, era de tradicional 
família da região. Monsenhor José faleceu em Goiânia na madrugada 
do dia 19 de fevereiro de 2002, de pneumonia dupla, em virtude de 
complicações de um quadro respiratório que se agravou. Viveu em 
Posse, sua terra natal, a maior parte do tempo de sua vida adulta, onde 
era carinhosamente conhecido como Padre Zezinho e/ou Monse-
nhor Zezinho. Formou-se em Filosofia e Teologia no Seminário Sa-
grado Coração de Jesus em Diamantina, no estado de Minas Gerais e 
na capital, Belo Horizonte. Iniciou seus estudos no Seminário Menor 
da Prelazia de São José do Alto Tocantins, na cidade de São Domin-
gos-GO, em 1942, antes de completar seus dez anos de idade, tendo 
cursado até então apenas o segundo ano do ensino fundamental. Des-
se modo, constata-se que em toda sua trajetória de vida, predominou 
uma formação profundamente religiosa desde a infância e que a voca-
ção sacerdotal ocupou centralidade em sua existência atravessando 
todo seu percurso, seja como professor e educador, seja como sacerdo-
te. Ambas se confundem com sua carreira e sua existência. O seminá-
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rio de São Domingos, onde inicia sua formação, era dirigido pela 
congregação claretiana, constituída por clérigos espanhóis, que admi-
nistravam outras 27 prelazias distribuídas em todo o Brasil. Os padres 
claretianos respondiam pelo corpo de formação sacerdotal na região, 
considerado o único centro educacional nessa modalidade, naquela 
época. Mesmo assim, o seminário de São Domingos foi desativado em 
1948 e os seminaristas foram remanejados para outros seminários da 
Congregação, dessa vez no estado de Minas Gerais, em Diamantina e 
Belo Horizonte. O seminarista José Sebastião da Costa, com extrema 
dedicação e tenacidade cumpriria vários estágios para sua preparação 
e formação sacerdotal no período de 1944 a 1955 nas duas cidades 
mineiras. Foram anos de muitos desafios para o franzino “Zezinho”, 
rapaz de pequeno porte, magro e de aparência frágil, confidencia ele 
próprio em um dos seus muitos escritos, intitulado Auto-retrato (Meu 
último manuscrito) [s.d.]: “quando criança estive entre a vida e a mor-
te. Alguém dizia que eu não escaparia. Engano! Deus tinha uma bela 
tarefa para mim”! Este, e outros vários manuscritos são reproduzidos 
na obra Gestas de um Apóstolo do padre Hélio Cordeiro, um de seus 
biógrafos (CORDEIRO, 2013, p. 52). Mas, segundo o autor, foi o 
“temperamento tenaz” [...] e uma fé inabalável que contribuíram para 
a superação dos muitos obstáculos que o jovem seminarista encontra-
ria ao longo de sua existência. Essas dificuldades eram, geradas tanto 
por suas características físicas, quanto por seus traços de sertanejo, isto 
é, um indivíduo nascido em uma região carente de todos os recursos 
e/oportunidades, conhecida na geografia econômica brasileira como 
“corredor da miséria, da fome”, dentre outras designações. A oferta 
educacional, naqueles tempos e espaços era escassa e de muita preca-
riedade. Assim, ele “teve que dar um salto de três anos na escala curri-
cular para poder acompanhar o conteúdo programático do seminário 
[...], que era um curso de humanidades que corresponderia hoje ao 
ensino médio,” constando de várias disciplinas e línguas como grego, 
latim, oratória, português, literatura, história sagrada e geral, com to-
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dos os manuais didáticos escritos em latim (CORDEIRO, 2013, p.11). 
Além desses desafios, o longo período longe dos seus familiares e da 
sua terra natal, uma das suas maiores paixões, também pesava em seus 
ombros. Relata ele, em seu Auto-retrato: “Deixei minha terra natal e 
minha família para preparar-me para a grande tarefa a que aspirava. 
[...] Andei várias terras: Bélgica, Itália, Holanda, mas jamais desejei 
morar ali. Quero florir onde Deus me plantou” (CORDEIRO, 2013, 
p. 11). Movido por esse sentimento de grande amor às suas raízes e por 
sua vocação, ele retorna para o grande momento de sua vida: a orde-
nação sacerdotal, rodeado pela sua família. Sua ordenação foi realizada 
em 1955, no dia 08 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, 
de quem era devoto. A cerimônia foi realizada em Goiânia, na Paró-
quia Imaculado Coração de Maria, na presença de seus pais e familia-
res, motivo de muita emoção e alegria para o jovem padre José Sebas-
tião da Costa, nos seus 23 anos de idade. Foi ordenado pelo então 
bispo Dom Francisco Prada, titular da prelazia de São José do Alto 
Tocantins, que incluía, entre suas congregadas, a Paróquia de Nossa 
Senhora Santana, sediada na cidade de Posse. Uma vez ordenado, pas-
sou a integrar a prelazia de São José do Alto Tocantins, que foi extinta 
em março 1956, dando lugar à prelazia de Formosa, sob a direção dos 
padres holandeses da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e 
da qual as paróquias de Posse e São Domingos passaram a integrar. O 
jovem sacerdote, padre Zezinho, retorna à sua amada terra natal e aos 
familiares, assumindo a paróquia de Posse e àa atividades de magistério 
como professor de língua portuguesa no antigo Ginásio Normal Re-
gional Dom Prudêncio, criado em 1952, pelo então prefeito Gercino 
Rodrigues, destinado à formação e habilitação de professores “Re-
gentes” do então ensino primário. Segundo o escritor Emílio Vieira, 
filho de Posse, ex-aluno do Ginásio e do padre Zezinho, estudioso e 
poeta da região, o currículo do ginásio integrava disciplinas corres-
pondentes às do curso normal de então. Vale lembrar que o curso gi-
nasial correspondia ao ensino médio de normalista ou até ao nível 
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superior, como descreve o autor: “apresentava uma grade curricular 
invejável que corresponderia hoje ao nível de um curso superior de 
Pedagogia, incluindo disciplinas específicas (Psicologia e Pedagogia, 
Didática Geral e Prática de Ensino – Específicas) e as complementa-
res”, de formação geral e humanista (VIEIRA, 2005, p. 131-132), além 
de três línguas: francês, inglês, latim, e o português e a literatura. Mon-
senhor Zezinho lecionava várias disciplinas no curso de admissão e no 
Ginásio, como Filosofia, Latim, Português, Oratória e Religião. Se-
gundo Emílio Vieira, “o sábio Monsenhor tinha uma didática especial 
e ilustrava cada aula desenhando figurinhas atraentes no quadro-giz de 
forma a tornar as aulas mais leves e inesquecíveis [...]. Foi um verda-
deiro filósofo da educação e deixou a marca da sua influência, princi-
palmente na geração dos anos de 1950 e 60” ( VIEIRA, 2005, p. 133-
143). Dominava outras línguas como francês, inglês, grego e italiano. 
Além de uma gestão dinâmica e carismática em toda a jurisdição da 
paróquia Santana, a sua ação incluía outras cidades do Noroeste goia-
no, onde sempre era esperado com grande expectativa. Lembro-me, 
quando criança, do Padre Zezinho hospedando-se na casa dos meus 
pais, em Sítio d’Abadia, para as chamadas “desobrigas”, principalmen-
te na época das comemorações da padroeira Nossa Senhora d’Abadia. 
Visitava as famílias, conversava com as pessoas depois das missas, orga-
nizava procissões e quermesses, batizados, casamentos, confissões. 
Reunia jovens e crianças para os catecismos e aulas de dramatizações 
e declamações de poesias, dentre muitas outras atividades comunitá-
rias. Suas missas eram quase todas cantadas, os sermões arrebanhavam 
os fiéis, pelo carisma e entusiasmo da sua retórica bem elaborada, com 
exemplos, parábolas e cânticos. Guardo ótimas e belas lembranças das 
suas visitas, que deixavam sentimentos saudosos em todos do lugar. 
Também tive o privilégio que ser sua aluna no Ginásio Dom Prudên-
cio, onde ele foi “diretor por mais de quinze anos, fundou o anexo 
Grêmio Literário Gercino Rodrigues, despertando e incentivando o 
interesse pelas artes e literatura” (VIEIRA, 2005, p.143). Nele, promo-
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via mensalmente, aos sábados, torneios de oratória e declamações de 
poesias com alunos do Ginásio, que contavam com a participação 
ativa do Grupo Escolar, professores, as irmãs do internato e pessoas da 
comunidade, mantendo um clima de cultura e erudição que influen-
ciou várias gerações de possenses. Muitos deles tornaram-se escritores 
conhecidos e reconhecidos na região, os estados de Goiás e do atual 
Tocantins, bem como naquela região trijuntora (Goiás - Bahia - Mi-
nas Gerais), como Emílio Vieira e Antônio José de Moura, membros 
da Academia Goiana de Letras. Ele também, um escritor de dotes 
dramaturgos e poéticos, deixou vários manuscritos de poesias, peças 
teatrais, sonetos e hinos, como o Hino de Posse, do qual produziu a 
letra e a música (CORDEIRO, 2013, p. 98). Monsenhor José Sebas-
tião prestou serviços também na diocese de Formosa, como sacerdote 
e formador de futuros sacerdotes no Seminário Nossa Senhora da 
Abadia e, concomitantemente, como educador, exercendo o cargo de 
diretor do Colégio Diocesano do Planalto, no período de 1997-98. 
Também atuou como escritor, ao colaborar, nesse período, para o jor-
nal Diaconia, da Cúria de Formosa: poesias, hinos e comentários litúr-
gicos. Outros escritos, em boa parte, integram a segunda parte do livro 
do Padre Hélio Cordeiro, com textos avulsos, manuscritos, poemas 
comentados, com destaque para a apresentação do escritor conterrâ-
neo Emílio Vieira: “A Poesia Didascálica de Monsenhor Zezinho” 
(CORDEIRO, 2013, p. 33-228). Em 1999, quando foi fundada a uni-
dade da Universidade Estadual de  Goiás – UEG, em Posse, ele passou 
a integrar o corpo docente da recém-criada faculdade e, em virtude 
desse novo desafio, fez pós-graduação em literatura, em Goiânia. “Mais 
do que sacerdote e professor, Monsenhor Zezinho foi um mestre da 
vida, infundindo lições de sabedoria em todos os setores de suas ativi-
dades, quer no âmbito religioso, social e educacional” (CORDEIRO, 
2013, p. 16), além de valores humanísticos, morais, éticos e um grande 
amor aos nossos lugares, nossa terra natal, que em muito fortaleceu os 
vínculos e identidades regionais daqueles a quem educou. A morte de 
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monsenhor José Sebastião da Costa, aos 71 anos de idade, causou co-
moção em toda a região e principalmente nos lugares onde atuou e 
deixou sua indelével marca, com manifestações registradas no livro do 
padre Hélio Cordeiro, da páginas 25 à 33. Está sepultado em jazigo na 
Igreja da Paróquia Santana, em Posse, sua terra natal, como era seu 
desejo: “Quero florir onde Deus me plantou”. Inegável a importância 
fundamental das sementes que ele plantou em sua terra, sua região, nos 
lugares por onde andou. Sem dúvida, estão a florir como se todos os 
dias fossem primavera no sertão onde nasceu, viveu, está plantado e 
renasce em nossas memórias. 
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Laurentina Murici de Medeiros (1918-2010). Nasceu em 29 
de março de 1918, na cidade de Carolina, Maranhão, e faleceu em 10 
de dezembro de 2010, aos 92 anos. Dona Loló, como todos a chama-
vam carinhosamente pela sua docilidade, teve sua primeira formação 
escolar no Colégio Carolinense, onde cursou o Ensino Fundamental e 
o Ensino Médio (antigo primário e 2° grau). Aos quinze anos iniciou 
sua atividade como docente no referido colégio, e ali permaneceu 
por algum tempo. Em 1947, casada com Adolfo Lopes de Medeiros, 
fixou residência em um distrito de Anápolis, mais precisamente em 
Sousânia (1947-1961), onde atuou como professora também. Poste-
riormente, mudou-se para Anápolis, cidade em que viveu até 2010. 
Formou em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, 
hoje Instituto Superior de Educação (ISE) – Centro Universitário de 
Anápolis – UniEVANGÉLICA. Como educadora bastante atuante, 
ocupou cargos de professora, diretora, vice-diretora e secretária de 
várias instituições de ensino da rede Estadual e Municipal de Anápolis, 
com destaque para os Colégios Antesina Santana, Francisco Silvério 
de Faria, Escola Municipal Ediné Rodrigues e Lions Anhanguera. Foi 
ainda diretora da antiga Divisão de Cultura da Fundação Municipal 
de Educação e Cultura (FUMEC/1979). Enquanto profissional de 
educação, Dona Loló exerceu sua função de educadora com maestria. 
Pelo contato com a cultura nordestina, utilizava o repente para ensi-
nar seus alunos, promovia concursos de literatura, como a Poesia de 
Varal: Literatura de Cordel. No âmbito da cultura também se destacou 
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ao assumir a direção da Escola de Artes de Anápolis Osvaldo Verano, 
entre os anos de 1985 a 2000. Tais atuações tornaram Dona Loló uma 
pessoa pública de grande relevância para a cidade. Ela participou ainda 
de eventos e concursos literários, recebeu condecorações, medalhas, 
comendas, diplomas de reconhecimento, láureas culturais e outros. No 
dia 22 de agosto de 2007, recebeu também o título de cidadania Ana-
polina, conferido pela Câmara Municipal de Anápolis. Dedicada à arte 
de ensinar, bem como à arte de escrever, Laurentina, professora e poe-
tisa, escreveu seu primeiro livro Folhas Esparsas, um conjunto de textos 
em versos, crônicas e prosa poética, em 1988. Após doze anos, publicou 
seu segundo livro Pelos Caminhos da Vida em 2001 e, em 2008, lançou 
o terceiro, Retalhos de Minha Vida. Além dos livros, seus poemas foram 
publicados em jornais, revistas e livros, dos quais se destacam: Revista 
de Brasília, Antologia de Poetas e Escritores do Brasil, Antologia Letras de 
Anápolis e Valores Literários do Brasil (1986-1987). Sempre envolvida 
com a cultura de Anápolis, Dona Loló, em conversa com um grupo 
de amigos ligados à literatura, propôs criar uma entidade literária a fim 
de realizar projetos culturais em favor da cultura em geral, em especial 
da literatura. Primeiramente, pensou-se em uma Academia de Letras, 
porém não houve sucesso nesse intento. Uma nova proposta foi apre-
sentada, sugerindo que a entidade se constituísse num grêmio literário. 
Diante disso, ao final, decidiu-se pela criação de uma entidade associa-
tiva. E, em 24 de julho de 2000, foi criada a União Literária de Ana-
polina (ULA), na qual foi presidente entre os anos 2002 a 2008. A luta 
de Dona Loló não findou nessa criação. Seu outro desejo foi construir 
uma sede própria para sediar a ULA. Segundo ela, ter um local para 
instalar a instituição seria uma forma de tornar reconhecidos e oficiais 
todos os trabalhos culturais ali realizados. Para Dona Loló, educação e 
cultura não era dicotômicas; um dos principais objetivos da ULA ain-
da hoje é desenvolver projetos literários e tornar notórios os trabalhos 
e obras dos escritores anapolinos nos espaços escolares. Com isso, deu 
visibilidade às produções anapolinas, mas também estimulou o anseio 
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pela escrita e pela literatura em jovens leitores. Ao completar 90 anos, 
por motivo de saúde, afastou-se da ULA. Com o apoio e dedicação 
dos membros da entidade e pessoas ligadas à política que conheciam 
o desejo de Dona Loló, no dia 28 de junho de 2012, foi inaugurado 
o “Centro de Eventos Literários Laurentina Murici de Medeiros”, 
sede, enfim, da ULA. Nessa sede foi inaugurado, no dia 8 de março de 
2013, um memorial e um busto em sua homenagem. E esse reconhe-
cimento não para: Dona Loló é presidente de honra da ULA e patrona 
da cadeira n° 01 da Academia Anapolina de Letras (ANALE). Ao ler 
cada apresentação de seus livros, percebe-se, no discurso de quem a 
fez, o quanto era admirada e querida enquanto mulher exemplo de 
bondade, respeito, simplicidade, docilidade. Enquanto profissional da 
educação via em seus alunos um futuro promissor; na arte de escrever 
manifestava os sentimentos mais puros em seus versos. Sua história 
sempre estará ligada à história de Anápolis pelo trabalho que a tornou 
intelectual preocupada com a cultura, proliferadora das letras, estimu-
ladora da prática da escrita. 
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Ledonias Franco Garcia (1947-2015). Em 20 de dezembro 
de 1947, na fazenda Taboca, município de Serranópolis, onde os cam-
pos goianos floresciam as belezas do cerrado e o regionalismo era si-
nônimo da simplicidade interiorana, nascia Ledonias Franco Garcia, a 
tão querida e lembrada Ledô, apelido carinhoso recebido dos familia-
res, dos  inúmeros amigos e dos companheiros de ideal nas lides da 
educação em seus diferentes espaços de atuação, seja como aluna, pro-
fessora, pesquisadora ou autora de livros didáticos. Filha de Antônio 
Batista Franco e Rosena Garcia Franco, foi pageada desde pequena 
por Angelina, sua irmã mais velha. Costume comum em uma época 
na qual os filhos mais velhos ajudavam os pais nos trabalhos domésti-
cos e na criação dos irmãos mais novos. Seu pai, homem de visão 
alargada para o tempo, desde cedo fez questão de que as filhas fre-
quentassem uma escola rural, situada nas imediações de sua proprie-
dade e que atendia as crianças das redondezas, sem distinção social, de 
etnia, idade e outros. Mais tarde, com as dificuldades da distância e dos 
meios de locomoção comuns àquele tempo, Seu Antônio, como era 
conhecido, acomodou a escola no quintal de sua propriedade, buscan-
do professoras nos municípios vizinhos e proporcionando aos filhos 
uma condição com a que quase ninguém se preocupava, quando era 
comuns os dizeres de uma cultura paternalista em que bastavam às 
mulheres os dotes culinários e as habilidades manuais de bordados e 
costuras para a manutenção da ordem doméstica. E assim cresceu a 
menina Ledô entre as fornadas de quitandas para as fartas merendas 
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oferecidas na cozinha da fazenda adornada, de chão de tábua corrida 
e de fogão à lenha. Ouvindo o ruído do monjolo socando as farinhas 
de milho e de mandioca, brincando no vasto quintal que emanava o 
cheiro das frutas de época, aos sons das rolinhas e das pombas do ban-
do e do mugir do gado nos currais que beiradiavam a casa. Pode ser 
que os momentos mais encantadores para ela eram aquelas horas diá-
rias passadas na “escolinha”, a poucos metros da bica d’água onde os 
afazeres de sua mãe movimentavam as tardes quentes ou frias de um 
tempo longínquo que pode ser recriado na memória através das con-
versas e relatos de quem vivenciou e compartilhou com Ledô tais 
acontecimentos. Com certeza, já maravilhada com as primeiras letras, 
mesmo testemunhando a rudeza da palmatória e os métodos pedagó-
gicos que nunca aprovou, ali se iniciava sua jornada intelectual, entre-
meio a livros, escritos e à notável capacidade de discorrer sobre a his-
tória do seu tempo, do seu povo, de outros povos, enfim, sobre a 
história do mundo que sempre a encantou. Quando a escola rural já 
não mais era suficiente, Ledô e algumas de suas irmãs foram morar em 
Jataí, município distante, porém com maiores possibilidades de estudo. 
Nessa cidade chegou em 1955 e cursou da 1ª série à escola normal, no 
Instituto Samuel Graham até 1966. Sempre almejando voos mais lon-
gos, foi a primeira das filhas do Seu Antônio e da Dona Rosena a 
enfrentar os caminhos desconhecidos rumo à capital, Goiânia, em 
1967. Sempre corajosa e senhora de uma visão a frente do seu tempo 
e do desejo de aprender e de ensinar, graduou-se no curso de História 
da Universidade Federal de Goiás, em 1970. Ledô, segundo os depoi-
mentos de seus familiares, desde pequena foi curiosa e observadora. 
Interessava-se por tudo que de alguma forma pudesse contar a história 
da sua família ou remetesse a alguma época diferente da sua. Delicia-
va-se com os “causos” contados pelos mais velhos e gastava longos 
minutos apreciando objetos antigos, fatos esses que devem tê-la in-
fluenciado na escolha do seu curso superior e na carreira de pesquisa-
dora e escritora. Na graduação em História, pela UFG, foi aluna do 
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professor Luis Palacin que tempos depois foi seu parceiro nas pesquisas 
e na autoria de livros. Já graduada, em 1971, retornou a Jataí e por um 
ano ministrou aulas de História para o ensino fundamental, no Colé-
gio Estadual Nestório Ribeiro. De volta a Goiânia, iniciou seu traba-
lho no Colégio de Aplicação da UFG, onde foi professora por mais de 
dez anos para alunos de 1º e 2º graus. Nesse tempo, iniciou sua pro-
dução de textos de apoio didático que mais tarde transformam-se em 
livros: Estudos de História – Editora UFG, para 5ª e 6ª séries, atualmen-
te 6º e 7º anos do ensino fundamental. Os textos e exercícios que 
compõem esse livro foram todos elaborados pela autora e aplicados 
nas salas de aulas do Colégio de Aplicação nos anos de 1974 e 1981 e 
1982. Ledô, nesse trabalho inicial, demonstrou uma visão diferenciada 
em se tratando do ensino de História para crianças e jovens, quando 
de forma singela e agradável leva os seus alunos a exercitarem sua ima-
ginação, percorrendo a trajetória do homem, dos grupos primitivos às 
primeiras civilizações. Em 1977, Ledonias faz o mestrado em História 
pela Universidade Federal Fluminense, pesquisando a história das 
Américas, especificamente a da Bolívia; orientada pelo professor Fran-
cis Willian Orde Morton elabora sua dissertação intitulada Sociedade e 
Educação na Bolívia Oriental (1899-1920). Com a orientação da profes-
sora Maria Ligia Coelho Prado, concluiu o doutorado em História 
Social pela Universidade de São Paulo – USP; foi em 1995, com a tese 
Goyaz: Uma Província do Sertão. Entre o Signo da Unidade Nacional 
e a Força do Isolamento, transformada, em 2010, no livro intitulado 
Goyaz: uma província do sertão, pelas Editoras PUC Goiás e Cânone. 
Foi mais um trabalho que reforçou o rigor da pesquisa e a qualidade 
da escrita histórica da autora, contribuindo e inovando para o ensino 
de História em Goiás. Sua preocupação sempre foi a de tratar o aluno 
como ser histórico e fazer da Escola um lugar de produção da história, 
ligando o passado e o presente de forma tranquila. Acreditava que o 
“fazer história”, o “pensar história”, o “saber história” e o “ser histó-
ria” tornam os indivíduos  envolvidos nos processos de ensino-apren-
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dizagem capazes de compreender o mundo. Quando a professora Le-
donias buscou sua formação além da graduação, demonstrou a 
vontade de fazer pesquisa e de ir além no percurso acadêmico, já que, 
até então, para dar aula na universidade não se exigia títulos de pós-
-graduação. Sua jornada de estudos fora de Goiânia não foi fácil. A 
vontade de aprender e de se especializar para melhor ensinar vence-
ram os empecilhos e as dificuldades que surgiram. Ledô sempre dizia 
que era fruto de uma formação tradicional, mas não era essa sua pro-
posta para a sala de aula enquanto professora e autora de livros didáti-
cos. Em conversas informais no meio familiar repetia para aqueles que 
não gostavam da disciplina: “(...) estudar História não é decorar no-
mes, datas e fatos. É situar-se como um ser histórico participante”. 
Além das publicações acadêmicas já citadas, são também essenciais 
para o ensino e a pesquisa da história goiana outras que escreveu sozi-
nha ou em parceria com companheiros da UFG: História de Goiás 
PARATODOS (Editora Scipione, 2004) – parceria com a professora 
Sônia Maria dos Santos Menezes; Goiânia: para viver e aprender (Câ-
none Editorial, 2005) – parceria com Sônia Maria dos Santos Mene-
zes e Tadeu Alencar; Anápolis: para viver e aprender (Cânone Editorial, 
2006), além de pesquisas documentais aprofundadas, como História de 
Goiás em documentos – Colônia, (Editora da UFG, 1995) – parceria com 
Luis Palacin e Janaína Amado; Navegar é preciso: grandes descobrimen-
tos marítimos europeus (Editora Atual, 1995) – parceria com Janaína 
Amado. Ledonias ensinou História da América também no Departa-
mento de História do Instituto de Ciências Humanas e Letras e na 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Atuou, ain-
da, em programas de formação das redes de ensino municipal e esta-
dual ministrando cursos, oficinas e elaborando textos didáticos. Suas 
pesquisas e sua prática docente fizeram dela uma profissional de reno-
me no meio educacional. Muitas gerações aprenderam história através 
desses materiais elaborados por ela e ampliaram sua visão de mundo. 
Inspirou e incentivou muitos alunos aos caminhos da pesquisa e da 
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escrita histórica e outros a uma didática de sala de aula diferenciada. 
Atualmente, muitas escolas das redes particular e pública do estado 
adotam seus livros para Ensino Fundamental e suas pesquisas servem 
para tantos profissionais da área na Universidade. Ledonias não teve 
filhos. Casou-se em 1986 com Massimo d’Ayala Valva com quem 
compartilhou uma vida repleta de cultura e intelectualidade. De na-
cionalidade italiana, hábil artesão em madeira, admirador do Novo 
Mundo, “guarda pelas Américas o mesmo fascínio dos descobridores 
de cinco séculos antes”, essas eram palavras ditas por Ledô quando se 
referia ao companheiro. Com ele viveu até os seus últimos dias. Mas-
simo cuidou de Ledô com muito carinho durante a enfermidade, Mal 
de Parkinson, que ela enfrentou por nove anos. A doença que a debi-
litou fisicamente e comprometeu completamente sua fala não foi su-
ficiente para impedir o brilho no olhar que ela demonstrava quando 
quem a visitava mencionava sobre os atuais acontecimentos do meio 
acadêmico ou do trabalho realizado nas salas de aula com o apoio de 
suas publicações e pesquisas. A emoção, então, era visível e quem podia 
participar desses momentos tinha a certeza de que, apesar do sofri-
mento, ela continuava lúcida. Ledonias Franco Garcia faleceu, com 
sessenta e oito anos de idade, em uma madrugada de verão, 16 de ja-
neiro de 2015. Para muitos, situação inaceitável; para outros, perda ir-
reparável. Para a educação, privilégio imensurável de tê-la como pro-
fessora, referência no ensino e pesquisa da história regional. Escreveu 
e ensinou História, levou a História da sua terra para diferentes luga-
res, diferentes gerações, em especial por meio da produção de livros 
didáticos para o Ensino Fundamental, tarefa árdua e pouco reconhe-
cida na academia. Mestra Ledonias desbravou caminhos históricos re-
pletos de créditos em crianças, adolescentes, jovens e adultos. Acredi-
tou no aluno, respeitando-o e inserindo-o no processo contínuo da 
História da Humanidade. Que a história cuide de guardar sua história 
e sua memória, pois educadores como Ledonias Franco Garcia devem 
ser, não só reconhecidos, mas lembrados, não esquecidos. Este verbete 
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é uma tentativa do não esquecimento, mas, com certeza, Ledô merece 
uma investigação mais aprofundada e um lugar cuidadoso no rol de 
gente que socializou conhecimento, afetividade e respeito pela educa-
ção em Goiás. 

AUTORA 

• Cláudia Valéria Garcia Borges Cardoso: Graduada em Peda-
gogia (UFG), Professora Alfabetizadora da Secretaria Muni-
cipal de Educação de Goiânia (SME) e, com muito orgulho, 
sobrinha de Ledonias Franco Garcia. E-mail: <claudiavale-
ria.cardoso@gmail.com>. 



362

Lenice Alves Teixeira (1950-2015), ou irmã Lenice, como 
era conhecida pelos seus alunos de quase quatro décadas, sendo que 
duas delas dedicadas aos jovens goianos, nasceu em Tupaciguara, lo-
calizado na região Norte do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, em 15 
de janeiro de 1950. Filha de Antônio Felisberto Teixeira e Maria Alves 
Teixeira veio de uma família numerosa, de 10 irmãos. Cresceu e criou-
-se em uma cidade do interior, onde estudou as séries iniciais. Apesar 
de Tupaciguara ser um município pequeno, segundo Rozetti (2010) 
a educação configurava-se como uma das prioridades dos adminis-
tradores públicos municipais, pois, “antes mesmo do arraial adquirir 
emancipação política, há registros da existência de escolas isoladas na 
zona urbana do povoado” (p. 50). Havia no município na época dos 
primeiros anos em que ingressou na escola no ano 1959, 31 unidades 
escolares, com 62 docentes, cuja matrícula efetiva era de 2.372 alunos 
(IBGE, 1959). Embora com alto índice de analfabetismo, marca regis-
trada da escolarização brasileira nos anos 1950, a crescente urbaniza-
ção da cidade possibilitou o surgimento de prédios públicos e várias 
escolas. Como a sua família, teve desde cedo uma forte inserção na 
Igreja Católica que nos anos 1950/60 abrangia quase a totalidade da 
religiosidade brasileira. Havia em Tupaciguara dois estabelecimentos 
de ensino secundário: um público e outro privado. O Ginásio Tupa-
ciguara oferecia o ensino ginasial e comercial e o Colégio Imaculada 
Conceição ofertava o ginasial e o curso normal, em regime semi-in-
ternato. Lenice Alves fez a escola normal no Colégio Imaculada Con-



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

363

ceição nos anos 1960. Em seguida, ingressou na vida religiosa em Volta 
Redonda, Rio de Janeiro, como freira da Congregação Escravas do 
Divino Coração, congregação esta que iniciou as atividades em Volta 
Redonda em 1955. Formou-se em Pedagogia no ano de 1985 na Fa-
culdade de Ciências e Letras de Volta Redonda (RJ), em um período 
de lutas pela redemocratização do país, o que impactava diretamente 
no currículo do Pedagogo. Para Sousa Neto (2006), esse período foi 
marcado pela conquista de espaços pela classe trabalhadora, organizan-
do-se em associações de moradores e comunidades eclesiais de base 
(CEBs) ligadas à Igreja Católica, além de educadores brasileiros que 
impuseram uma forte resistência ao regime militar. A Igreja Católica 
também estava inserida em diversas causas sociais, ligadas às CEBs e 
ao surgimento das Comissões Pastorais, sendo que a escolha da Irmã 
Lenice era pela educação básica, fase a que se dedicou desde as séries 
iniciais às finais ao longo da carreira. Especializou-se nas diversas áreas 
da educação, o que a fez exercer a maior parte da vida o ofício de 
professora, diretora de escola e demais atividades educativas, o que lhe 
conferia muita satisfação, mas também grandes responsabilidades. Ao 
longo da vida assumiu muitas atividades voltadas a essa área, em ati-
vidades escolares e extraescolares, atuando em comunidades carentes. 
Em 1986, já pedagoga, foi transferida para o município de Goianésia, 
a fim de atuar na Pastoral do Colégio Jalles Machado, como docente 
do Ensino Fundamental e Médio, nas seguintes áreas do conhecimen-
to: Sociologia, Geografia, História da Educação e Ensino Religioso. 
Lembrando que essas disciplinas advinham do currículo implemen-
tado durante o Regime Militar, conhecido como Lei n. 5.692/71. 
O Colégio Jalles Machado, criado em 1964 em pleno regime militar 
com o nome de Ginásio Normal Estadual de Goianésia, em 1967 
passa a ser gerido pelas religiosas Escravas do Divino Coração, convi-
dadas pelo governador do estado na época, Otávio Lage de Siqueira. 
Como professora era, ao mesmo tempo, rigorosa, porém agia com 
muito carinho com os seus alunos, cuja autoridade era reconhecida e 
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respeitada. Atuou como coordenadora de turno do colégio, como ca-
tequista na paróquia e comunidade de base. No ano de 1990 assumiu 
a direção do colégio até 1993, quando foi transferida para o Colégio 
São Marcelo no Rio de Janeiro. Segundo ela, “durante esses oito anos 
a cidade era ainda um pouco menor e o colégio sempre no centro de 
excelência, um trabalho mais próximo com os pais, e eles ajudando 
muito nas atividades do colégio” (ANTOLOGIA POÉTICA, 2014). 
Em 1997, retornou a Goianésia assumindo o cargo de diretora, cargo 
este que exerceu até a sua morte, no dia 09 de janeiro de 2015, em 
Volta Redonda. Considerada como uma diretora disciplinadora e exi-
gente, Irmã Lenice era vista como generosa e amável, acompanhando 
os alunos em programas nacionais em concursos e em apresentações 
culturais. Como gestora de uma escola pública amada e vista como de 
excelência, durante a sua gestão o Colégio Jalles Machado ficou co-
nhecido nacionalmente por meio de seus alunos, partícipes de exames 
nacionais e diversos concursos artísticos e literários. Ao ouvir ex-alu-
nos do Colégio Estadual Jalles Machado, estes apontaram que a Irmã 
Lenice, apesar da fama de exigente, não desistia dos alunos, sobretudo 
daqueles com dificuldades de estudar, buscando o apoio das famílias 
para a efetivação das matrículas. A escola, por seu cuidadoso intermé-
dio, sediava diversos eventos e encontros de educação, conseguindo 
reunir toda a comunidade escolar, pais, professores, gestores e alunos. 
De portas abertas, o Colégio assim se assumia perante a sociedade, 
como deve ser a escola pública brasileira. A professora Kátia Moreno 
soube expressar o que significou para a escola goiana a Irmã Lenice: 
“Mulher guerreira que sempre acreditou na educação. Aprendi muito, 
pois ela nunca desistiu dos nossos alunos por mais que fosse difícil. 
Guerreira, competente e humana” (DIÁRIO DO NORTE, 2015).
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Leodegária de Jesus (1889-1978). Em sua obra Velhas escolas 
(1998), o memorialista e historiador Basileu Toledo França relata a 
história da Vila de Jatahy (sertão de Goiás), destacando as pessoas que 
atuavam na instrução escolar em tempos de poucas escolas. Ao falar de 
um casal de mestre-escola da cidade, evidenciou suas duas filhas, as 
irmãs Zenóbia Palmira e Leodegária Brazília de Jesus, que viveram 
suas infâncias no chão e no ar dos fins do século XIX. A primeira, mais 
velha, apelidada de “Sinhá”, justificava a designação, pois era mandona, 
brava e decidida, nas brincadeiras de casinha, impunha ordens e batia 
nos meninos. A caçula, apelidada de “Passarinho”, acompanhava as 
peraltices da irmã e vivia montada nos últimos galhos das árvores fru-
tíferas, desafiando a ordem do equilíbrio e das convenções impostas 
para a infância. Longe da suposta apatia, medo, submissão, palidez, pu-
reza, tristeza e outras características imputadas às crianças do período, 
as irmãs destoavam da imagem angelical construída pela religião e de 
tristeza anunciada pelos cronistas que passaram pela região no período. 
Este verbete é sobre a menina Passarinho, cognome que a professora 
Leodegária de Jesus adotou nos seus primeiros escritos em voos pelos 
espaços das letras goianas. Reconhecida como uma das primeiras 
mulheres a publicar um livro literário na região, ocupou espaços 
relevantes na história da educação e da cultura local. Segunda filha dos 
mestres-escola José Antônio de Jesus e de Ana Furtado Lima de Jesus, 
nasceu em agosto de 1889 (mesmo ano e mês do nascimento de Cora 
Coralina), no chão goiano da região de Santa Cruz, na Vila de Caldas 
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Novas da Rainha, atual cidade de Caldas Novas. Aos moldes do 
nascer da época, veio ao mundo nas mãos de uma parteira no ambiente 
doméstico de um casarão colonial assobradado que, mais tarde, serviu 
para abrigar a cadeia pública e depois o cinema de Caldas Novas. Seu 
nome, obedecendo à autoridade do padre local, devoto de São 
Leodegário, era o feminino de um santo mártir que teve a língua 
retalhada. A menina que nasceu na cidade cercada por águas termais, 
com dois meses, mudou-se com sua família para a recém-criada Vila 
de Jatahy, atual cidade de Jataí, onde seus pais assumiram o cargo de 
primeiros mestres nomeados oficialmente para a escola de Primeiras 
Letras. Os pais e as duas filhas pequenas, após uma viagem exaustiva 
de dois meses em lombo de burro e carro de boi, excederam os 
quatrocentos quilômetros que separavam as duas cidades e, amparados 
por famílias de chefes políticos locais, se instalaram no Sudoeste 
goiano na casa da escola onde compartilhariam a vida doméstica e 
profissional em um mesmo espaço. As primeiras décadas republicanas 
foram marcadas pela corrida na construção de escolas com ideais que 
se contrapunham à instrução mantida pelo Império que, de acordo 
com os republicanos, tratava-se de um sistema de ensino atrasado e 
distante da pedagogia considerada moderna e inovadora provinda dos 
países “civilizados”. A criação de uma rede de escolas urbanas 
denominada de Grupo Escolar no final do período oitocentista 
republicano (o primeiro foi em São Paulo no ano de 1893) comporia 
uma série de instituições sob uma nova forma de organização. 
Destinada ao ensino primário, pretendia reunir, sob a égide das 
chamadas luzes republicanas, uma escola para crianças com ensino 
racional, graduado com turmas organizadas por série, idade, horário, 
tempo de quatro anos, programa estipulado, professor para cada série, 
método intuitivo (formação integral da criança), festas pedagógicas e 
cívicas (nacionalismo e suposta laicidade), além de outras supostas 
novidades pedagógicas. A proposta foi bem-aceita na nova forma de 
governo, no entanto, a realidade das escolas isoladas, ou seja, escolas 
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que misturavam idades e séries em espaços domésticos, predominou 
ainda por muito tempo, não somente em Goiás como no restante do 
país. Em Goiás, a criação do primeiro Grupo Escolar foi nos anos 
vinte do século XX. Isso indica que a instrução ministrada pelos pais 
de Leodegária mantinha-se nos aspectos de ensino das escolas 
domésticas, de mestre e classe únicos, com alunos externos, idades 
misturadas, tal como vigorava no Império. Isso nos remete aos aspectos 
relacionados às continuidades e rupturas históricas, lembrando que as 
mudanças não se efetivam concomitantemente à criação de leis, em 
especial no processo educacional. Foi na escola de Primeiras Letras 
dos pais, situada em um casarão próximo à Prefeitura da cidade cercada 
de colinas que Leodegária aprendeu as primeiras noções de leitura, de 
escrita, cálculos elementares e princípios da religião católica em 
“aulas” que correspondiam ao que chamamos de classe, ou série. Em 
um ambiente de poucos livros, lousas individuais que substituíam os 
raros papéis, “Cartas de ABC” manuscritas, bancos compridos sem 
encosto, mesa de madeira rígida com um pote de água e a ameaçadora 
palmatória ou a dolorida vara de marmelo completavam o quadro dos 
elementos de uma aula do período. Seis anos após se instalar em Jataí, 
o pai de Leodegária, no interior da truculência eleitoral do coronelismo 
goiano, a despeito de continuar atuando como mestre-escola, foi para 
Rio Verde (para dirigir um jornal republicano). As disputas políticas 
que envolviam sua família, em especial seu pai, político profissional, 
moveram a família em constantes mudanças de cidade. Não permane-
ceram muito tempo em Rio Verde, pois mais uma vez as tensões polí-
ticas não favoreceram a permanência da família, levando-os, mais tar-
de, para a então capital do estado: a Cidade de Goiás. Na então capital 
as irmãs foram matriculadas no Colégio Sant’Ana, estabelecimento 
privado dirigido por religiosas da Ordem Dominicana. Destinado ao 
público feminino, este Colégio formava jovens da elite do estado de 
Goiás no curso Normal para exercer a profissão docente. Obter um 
diploma de normalista na época significava muito em um tempo e 
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lugar em que a imensa maioria de professoras/es não possuía forma-
ção específica para exercer o magistério. Leodegária, acompanhada de 
outras moças da sociedade local, cumpria o currículo exigente das 
freiras, em especial no que se refere às leituras literárias e ao estudo de 
línguas. Em casa, recebeu do pai mestre ainda mais condições de apri-
morar seu veio literário, pois além de lhe apresentar os mestres da li-
teratura nacional e estrangeiros, ensinava-lhe o Português clássico e o 
Latim. Ser adolescente em seu tempo, início do século XX, significava 
ser uma jovem pronta para assumir compromissos como casar e ser 
mãe; no entanto, ser igual à maioria de meninas de sua idade parece 
não ter sido a escolha de Leodegária. Aprendeu com a mãe o ofício da 
costura e ganhou uma máquina de costurar. Contudo, a normalista 
optou por costurar letras poéticas ao meio de sua meninice interiora-
na e rural. Além da escrita, impunha ar de liberdade cavalgando, em 
pelo, nas terras da capital. Nessa fase da vida ganhou sua primeira afi-
lhada, a irmã caçula Maria Aurora, que veio junto com seu diploma de 
normalista. Assinando o pseudônimo de Passarinho, a menina Leode-
gária, antes de completar quinze anos, anotava seus escritos em forma-
to de poemas que expressavam emoções próprias de sua idade. Aos 
dezessete anos, em junho de 1906, idade em que muitas meninas pu-
blicavam seus nomes em convites de casamento, Leodegária, obede-
cendo à moda da época de dar títulos referentes a flores em obras li-
terárias, tornou público seu primeiro livro de poesias: Coroa de lyrios. 
Com o prefácio de Felício Buarque, conhecido advogado e jornalista 
mineiro da cidade de Uberaba, a obra de setenta e cinco páginas foi 
impressa na Tipografia do Livro Azul de Campinas-SP. Aparentemen-
te, escrever crônicas, poemas, lirismos e outros veios literários de for-
ma pública parecia pertencer mais ao mundo masculino, no entanto, a 
capacidade feminina na literatura se destacava, a despeito de se definir 
outros papéis para a mulher. O espaço da escrita em Goiás era reivin-
dicado e ocupado não só por Leodegária como por outras jovens 
mulheres goianas. Reconhecendo o preparo da filha para prosseguir 
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seus estudos, o mestre e político José Antônio solicitou exame prepa-
ratório no Liceu de Goiás, colégio público da capital responsável por 
aplicar exames para autorização de ingresso no curso superior. O re-
querimento foi negado, pois este estabelecimento de ensino estava 
sendo dirigido por um grupo de políticos adversários de seu pai; des-
ta forma, além do preço familiar, possivelmente somado à questão de 
gênero, pois até pouco antes o Liceu era exclusivamente masculino, 
não permitiram que Leodegária realizasse as provas sem muitas justi-
ficativas institucionais. O pai, experiente em pelejas políticas, não se 
conformou com tamanha afronta discriminatória e movimentou-se 
rapidamente nos contatos de instâncias nacionais do Rio de Janeiro, 
então capital federal. A resposta favorável veio pronta e decidida a 
atuar com justiça; montou-se uma banca especial, fora dos trâmites 
convencionais do Liceu, com o objetivo de averiguar o conhecimen-
to da candidata examinada. Segundo Denófrio (2001), o enfrenta-
mento vindo de fora deste episódio não agradou os coronéis que vi-
ram seus poderes ameaçados e, apesar de Leodegária ter brilhado nos 
exames em questão, por intimidação e recuo da banca, a menina não 
foi aprovada. Os embates políticos definiam pessoas e lugares para 
ocuparem lugares em espaços públicos, deixando muitas famílias re-
féns de “merecimentos” cabrestos. Nas instituições escolares não era 
diferente; talvez isso justifique a corrida de homens e mulheres para 
ocupar cargos de direção em escolas, pois, até meados da República, 
tratava-se de cargos de confiança indicados por grupos que manti-
nham poder na região. Leodegária, convidada por membros literatos 
da capital, passou a participar de eventos literários que reuniam a nata 
de intelectuais locais. Ainda na primeira década do século XX somou-
-se a outras mulheres vilaboenses na criação do Grêmio (ou Clube) 
Literário Goiano que funcionou a princípio em um dos sobrados 
coloniais da então capital. Mais tarde foi eleita patrona da Academia 
Feminina de Letras e Artes de Goiás. Em 1928, com formato mais 
maduro, publicou sua segunda obra, Orchideas (1928). Escrever de for-
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ma pública, em especial para a imprensa escrita, lhe atraia; ocupou o 
cargo de redatora do jornal O Lar, colaborou no semanário A Rosa, 
ambos da Cidade de Goiás, e escreveu para outros jornais de Goiás e 
Minas Gerais. Leodegária, seguindo a profissão dos pais, exerceu o 
magistério em distintas escolas de Goiás – Cidade de Goiás, Jataí, Ca-
talão, Rio Verde – e Minas Gerais – Araguari, Uberababinha (Uberlân-
dia) e Belo Horizonte. Viveu em Uberabinha (Uberlândia) nos anos 
vinte, onde, além de ser professora normalista e concursada do Grupo 
Escolar Júlio Bueno Brandão, criou e dirigiu o Colégio São José, ins-
tituição privada de ensino primário que funcionou de 1925 a 1930. 
De acordo com Freitas e Gonçalves Neto (2010, p. 106), Leodegária 
pretendia publicar seus escritos poéticos em uma coluna do jornal A 
Reacção, imprensa de oposição ao então presidente do estado de Minas 
Gerais, que tinha como redator o intelectual Lycidio Paes: 

(…) todavia recebeu orientações para não fazê-lo, com 
ameaças de represálias por parte de representantes lo-
cais do governo estadual. O nome da professora re-
tornou às páginas do referido jornal no seu segundo 
número, no qual se criticava a alegação de que, uma 
vez que a professora Leodegária de Jesus estava na si-
tuação de funcionária pública com uma vinculação 
hierárquica ao governo do estado, era também uma 
agente política do mesmo, e seria incoerente, então, sua 
colaboração no referido jornal. 

Segundo Freitas e Gonçalves Neto (2010, p. 107), o mesmo 
redator saiu em defesa de Leodegária, tecendo críticas, assim como a 
feminista e poetisa Antonieta Villela, que nos anos vinte reivindicava a 
participação das mulheres na luta dos direitos civis e sociais, em espe-
cial o sufrágio feminino e a educação feminina. No número seguinte 
do jornal, de forma sagaz, Antonieta: 

(...) elaborou uma crônica intitulada Dialogando, na 
qual simula um colóquio fictício com Leodegária de 
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Jesus, a quem denominou de Rosa. A crônica versa 
sobre o constrangimento que uma professora pública 
passa diante do poder silencioso e eminente do Estado 
de demiti-la e inibi-la, caso a mesma se manifestasse 
em defesa de causas das igualdades, da liberdade de ex-
pressão e dos direitos políticos da mulher. 

Leodegária, a despeito das defesas e apoios veementes de Anto-
nieta Villela e Lycidio Paes não enfrentou a decisão de seus superio-
res e seus escritos permaneceram fora das páginas do referido jornal. 
Neste episódio, certamente vieram à tona as histórias de perseguições 
políticas que sua família conhecia muito bem há tempo. A despeito 
de ter conquistado o lugar pela via oficial de concurso, a professora 
poetisa teve que se privar de publicar seus escritos por questões po-
líticas partidárias, fato que não deve ter recebido com tranquilidade. 
Teve uma vida intensamente itinerante, seja devido a questões polí-
ticas que afligiam seus familiares ou em busca de cura da cegueira de 
seu pai. O magistério a fez, acompanhada da irmã Zenóbia, abrigo da 
família, mesmo antes da morte de seu pai, que se sentindo injustiçado, 
teve sérios problemas de coluna e glaucoma, negando qualquer tra-
tamento. Segundo dados encontrados, além de Goiás e Minas Gerais, 
viveu em outros estados como Espírito Santo, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Foi professora alfabetizadora, ocupou cargo de direção (escola 
privada para meninas) e atuou no ensino primário (Grupos Escolares) 
e secundário. Nas cidades goianas em que passavam, as jovens profes-
soras sentiam o peso das diferenças políticas que produziam ódio nas 
disputas que não eximiam professoras, alunos e lugares escolares. Em 
Catalão, segundo Denófrio, as normalistas vivenciaram o atracamento 
das famílias Aires e Paranhos, que resultaram em engalfinhamentos 
constantes de alunos separados pela ira que se perpetuava nas escolas. 
O magistério talvez não tenha sido a grande afeição de Passarinho, 
talvez lecionar possa ter sido a opção encontrada para sustentar seus 
versos em tempos que fazer sucesso com a literatura não significava 
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poder se sustentar dela. De acordo com os dados encontrados, seu 
estilo parecia não agradar alguns. Este dado se contrapõe com o fato 
de que alguns de seus versos foram musicados e cantados nos saraus 
das famílias tradicionais goianas. Talvez lecionar tenha ocupado um 
bom lugar na sua vida, no entanto parece que a escrita, em diferentes 
aspectos, a tomou com maior impulso. Não sabemos; o que temos 
de concreto é sua escrita que construiu saberes, instruiu e educou 
por meio da sensibilidade de seus versos. Sobre o amor que escrevia 
e o amor vivido parece haver um hiato, talvez ao assumir a respon-
sabilidade de sustento familiar, o amor tenha ficado na memória de 
seus escritos românticos. Para cada amor encontrado, edificava uma 
justificativa para recusar propostas de casamentos, vezes era a religião, 
vezes era a distância, vezes outros argumentos. No ano de 1978, com 
oitenta e nove anos, morreu na capital de Minas Gerais, Belo Hori-
zonte. Leodegária, a escritora de estilo poético e romântico, viveu para 
seus escritos, para a família e para o magistério, não podemos afirmar 
se foi por opção ou imposição que não se casou e não teve filhos. O 
que nos fica é a imagem de uma mulher que parecia romper com as 
normas e padrões impostos ao mundo feminino de seu tempo; fica a 
menina Passarinho balançando no topo das árvores, cavalgando com 
o vento do cerrado e escrevendo seus registros poéticos. Leodegária 
é mais uma mulher nascida no fim do período oitocentista que entra 
para o século XX decidida a deixar uma história que destoa da apa-
gada e submissa imagem feminina tão bem construída pela história 
oficial. Reconhecendo os estudos comprometidos de França (1998) e 
Denófrio (2001), parece faltar outras pesquisas históricas que tragam 
mais sobre esta mulher ressaltada nas imagens em seus traços negros 
tão brasileiros. Desvelar mais esta mulher, em seu tempo da história, 
em seus distintos lugares: solteira, negra, escritora, redatora, professora, 
jornalista, ativista, administradora, ensaísta, memorialista, intelectual, 
oradora, ficcionista, cronista, contista, feminista etc. parece ser relevan-
te e necessário para a escrita da história da educação em Goiás.
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Lívia Abrahão do Nascimento (1954-2012). Nascida em 
Tupaciguara/MG, em 04 de outubro de 1954, filha de Webert Abrahão 
e Áurea Tomé Ferreira Abrahão. Casou-se com João do Nascimento 
Faria, com quem teve três filhas. Faleceu em Catalão/GO em 18 de 
maio de 2012, vítima de câncer. Articular informações de fontes docu-
mentais e de relatos orais nos possibilitará recuperar memórias e resga-
tar o sentido de experiências vividas, recuperando, ao mesmo tempo, a 
história de um coletivo, apesar de não conseguir abarcar toda comple-
xidade de uma vida e trajetória profissional. A trajetória escolar de Lí-
via teve início no Grupo Escolar Dr. Artur Bernardes, em Tupaciguara, 
prosseguindo no Ginásio Esperança, na mesma cidade. Em meados de 
1968 sua família mudou-se para Uberlândia/MG em busca de melho-
res condições de vida e maiores possibilidades de estudos para os filhos. 
Em 1972 conclui o Curso Normal no Colégio Estadual de Uberlân-
dia/MG. Casou-se em 1973 e, acompanhando o marido, bancário do 
extinto Banco do Estado do Goiás (BEG), mudou-se para Itumbiara/
GO iniciando aí sua jornada na Educação. Assumiu o cargo de profes-
sora no Grupo Escolar Rui de Almeida, em 1973, na cidade de Itum-
biara/GO. Em 1974, seu marido foi transferido de agência bancária e, 
por isso, mudaram-se para Catalão. Por força da mudança, transferiu-se 
para o Grupo Escolar Joaquim de Araújo e Silva, em Catalão/GO. Em 
março de 1975 foi transferida para o Colégio Estadual João Netto de 
Campos, onde permaneceu até 25 de maio de 1994, ano de sua apo-
sentadoria. Relatos de familiares revelam que, por volta dos 14 anos, 
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Lívia fazia, do muro de sua casa, uma lousa e, com carvão, brincava de 
escolinha. Logo, a brincadeira tornou-se mais séria e passou a ensinar 
crianças da vizinhança que tinham dificuldade na escola, principal-
mente em português. Essa experiência levou-a a participar, como vo-
luntária, no Mobral. Com restrições financeiras, usava camisas e sapato 
do pai para melhor se apresentar. Estas experiências, por serem bem 
sucedidas, motivaram algumas famílias a procurarem Lívia para dar au-
las particulares de português para seus filhos. Supomos que se dese-
nhou ali sua escolha profissional, matriculando-se, após o ginásio, na 
Escola Normal. Em Catalão, embora tenha lecionado apenas um ano 
no Grupo Escolar Joaquim de Araújo e Silva, seu trabalho logo cha-
mou a atenção pelas práticas pedagógicas criativas, pelo êxito na alfa-
betização das crianças e pela liderança que exercia, sendo então convi-
dada a lecionar no Colégio Estadual João Netto de Campos. Ao ser 
transferida para o Colégio Estadual João Netto de Campos (1975), 
Lívia integrou o corpo docente do 1º e 2º graus, bem como da Habi-
litação Específica para o Magistério (HEM), habilitação recém criada 
pela lei 5692/71, em substituição à Escola Normal. Por determinação 
desta lei, ficaram unidos em um só nível – o 1º grau – os antigos cursos 
primário e ginasial, com oito anos de duração, destinados a atender 
alunos de 7 a 14 anos e o ensino secundário (inclusive a Escola Nor-
mal) e os cursos técnicos existentes foram reunidos no 2º grau, com 
duração média de 3 anos. No 1º e 2º graus Lívia assumiu a disciplina 
de português e na Habilitação para o Magistério, as disciplinas de Por-
tuguês, Didática e Prática de Ensino. Segundo relatos, sua transferência 
se deu pela experiência como professora do Grupo Escolar e reconhe-
cida competência demonstrada neste nível de ensino. Professora criati-
va, inventiva e dinâmica, em pouco tempo liderava projetos de ensino 
para o magistério, tendo como foco a linguagem, especialmente a es-
crita e a literatura infanto-juvenil. Entre os projetos coordenados, des-
taca-se a “Sala de Leitura”. Na falta de livros de literatura, fazia cópias 
mimeografadas de contos (dezenas deles) que ficavam à disposição de 
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alunos e professores. Para montar o acervo de livros, fez diversas cam-
panhas de doação e, como muitos livros não atendiam o propósito, 
trocava-os em sebos de Goiânia por exemplares de livros de literatura 
que atendessem os objetivos do projeto. Quando o acervo já tinha sido 
usado por todos, novamente trocava-os por novos títulos. Foi assim 
que, com a participação de importantes colegas, como as professoras 
Maria Imaculada Cavalcante e Ademilde Fonseca, introduziu a Litera-
tura no Colégio Estadual João Netto de Campos, que por muito tem-
po foi referência, especialmente no trabalho com a linguagem. Desta-
ca-se também a criação e coordenação da “Semana Pedagógica” que 
consistia na oferta para professores e alunos do Colégio de oficinas 
(teatro, redação, música), minicursos (matemática, geografia, entre ou-
tros) e palestras, oferecidas, inclusive por pessoas da comunidade. O 
êxito de tal projeto foi tão grande que logo foi convidada a implantá-lo 
em outras escolas do município e região. Tudo isso indica que aqui 
estava sendo definido seu interesse profissional que, mais tarde, resulta-
ria na escolha do curso superior. Talvez conhecedora de que parte 
substancial do saber dos professores sobre o ensino decorre de sua pró-
pria história de vida escolar, Lívia transformava a sala de aula, na Habi-
litação para o Magistério, em verdadeiro laboratório, espaço de vivên-
cias altamente significativas para os alunos, futuros professores. Segundo 
seus ex-alunos a marca principal de seu trabalho era, sem dúvida, a li-
teratura. Não importava o conteúdo a ser trabalhado, a literatura estava 
presente de modo apaixonado e apaixonante: parte significativa de seus 
alunos do magistério se tornaram, no futuro, seus alunos no curso de 
Letras e professores de português. Em 1987, com a criação do Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), um centro 
de formação inicial e continuada para professores de educação pré-es-
colar e para o ensino das séries iniciais, Lívia empenhou-se a trazer de 
volta para a sala de aula, na modalidade de formação continuada, pro-
fessores da rede e normalistas que ainda não exerciam o magistério. 
Relatos dão conta de que tal iniciativa foi fundamental para o aperfei-
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çoamento de inúmeros professores, bem como para a entrada deles na 
Universidade, ampliando, desse modo, o número de professores quali-
ficados no município de Catalão e região. Em 1984 iniciou o curso de 
Letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araguari, em 
Minas Gerais, concluindo em dezembro de 1987. Em 17/12/1983, 
como parte do Programa de interiorização da UFG/1980, foi criado 
em Catalão um câmpus avançado da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) em parceria com a Prefeitura Municipal de Catalão, denomina-
do Campus Avançado de Catalão – CAC (hoje Regional Catalão da 
UFG) com o propósito de efetivar a expansão e a interiorização do 
ensino superior, especialmente nas áreas de Licenciaturas Plenas. Em 
1986, foram implantadas as duas primeiras Licenciaturas: Letras, habili-
tação em Português, e Geografia (SILVA, 2009). Em 1989, Lívia integra 
o quadro de professores do Curso de Letras no CAC/UFG, na condi-
ção de Professora Substituta e, no ano seguinte, abril de 1990, é admi-
tida como Professora Auxiliar no Curso de Letras do Câmpus Avança-
do de Catalão, onde permaneceu até 2012, ano de sua morte. Ainda em 
1989, por iniciativa do professor Brás José Coelho, docente da Facul-
dade de Letras da UFG/Goiânia, responsável pela criação do Curso de 
Letras da UFG em Catalão (HONÓRIO FILHO, 2009), é criado, no 
Câmpus, o Curso de Especialização em Linguística Aplicada ao Ensino 
de Língua Portuguesa e, na condição de aluna, Lívia integra a primeira 
turma. Dinâmica, determinada e apaixonada pelas letras, inicia tam-
bém, neste ano, o mestrado em Letras e Linguística, na área de Litera-
tura, na Universidade Federal de Goiás, cuja conclusão se deu em 1994, 
com a dissertação Pode parecer exagero: histórias de Alexandre, de Graci-
liano Ramos e Casos de Romualdo, de João Simões Lopes Neto. Ini-
ciava, assim, sua trajetória acadêmica: integrava definitivamente o qua-
dro docente, pioneiro na estruturação do Curso de Letras (uma 
extensão do Curso oferecido na Faculdade de Letras em Goiânia) e na 
expansão e interiorização da UFG, através do CAC, atual Regional 
Catalão/UFG. Como professora do Curso de Letras ministrou várias 
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disciplinas, entre elas Literatura Infanto-juvenil, Didática e Prática de 
Ensino e Estágio Supervisionado. Durante os anos que atuou no Cur-
so de Letras desenvolveu vários projetos de pesquisa e extensão e cola-
borou com atividades administrativas, compondo várias comissões de 
trabalho. Elaborou e desenvolveu projetos de pesquisas, entre os quais 
destacamos: “Re-lendo as lendas e casos de Catalão” (1999) por sua 
importância na preservação da cultura local e regional, coletando e 
documentando inúmeros casos e lendas contadas em Catalão, respei-
tando e enaltecendo os saberes e cultura popular bem como seus atores 
e “O ensino de português: questão de bom senso”, que investigou 
práticas pedagógicas de português de professores de 5º à 8º séries. Nes-
te projeto, Lívia promovia reflexões e debates com os professores de 
modo a problematizar o ensino de português, buscando alternativas 
para sua melhoria, tais como minicursos, atividades práticas, palestras 
etc. O destaque destes projetos está na integração da pesquisa e exten-
são universitária, como também em tantos outros. Embora se dedicasse 
à pesquisa, inegavelmente sua grande marca era a extensão universitá-
ria. Incansavelmente, promoveu dezenas de ações junto à comunidade, 
especialmente à comunidade escolar pública (docente e discente), 
aproximando-as da Universidade. Estas ações, com o envolvimento de 
alunos do Curso de Letras, constituíam-se via de mão-dupla: seus alu-
nos encontravam nas escolas a oportunidade de reflexão teórica e os 
professores da educação básica a oportunidade de reflexão de suas prá-
ticas. Estabelecia-se aí uma troca de saberes, mobilizando os professores 
com vistas a alterar e transformar a realidade escolar na mesma medida 
em que enriquecia a produção de conhecimento na academia. Por 
solicitação dos professores das redes estadual e municipal, a professora 
Lívia organizou e ofereceu, com a participação de seus alunos e apoio 
das Secretarias de Educação, inúmeros cursos de aperfeiçoamento pe-
dagógico. Relatam aos/às professoresas que esses eram momentos mui-
to especiais, pois de maneira respeitosa, Lívia ouvia suas angústias, suas 
dificuldades e desafios diários e juntos encontravam possíveis soluções 



Diane Valdez (Org.)

380

e discutiam sobre práticas pedagógicas que pudessem aperfeiçoar o 
processo de ensino e aprendizagem. Entre as dezenas de projetos de 
extensão que coordenou ou participou de sua organização, destacamos 
aqui alguns que, pela receptividade da comunidade participante, teve 
longa duração. “Poesia na Rua”: poetas e cantores da cidades e de mu-
nicípios da região caminhavam pelas ruas de Catalão, recitando poemas 
e cantando músicas, sensibilizando assim a comunidade para a literatu-
ra. “Teatro na Escola”: sob sua supervisão, alunos do Curso de Letras, da 
disciplina de Estágio Supervisionado, desenvolviam projetos de teatra-
lização de textos da literatura com alunos do ensino fundamental e 
médio. “Oficinas de leitura e redação”: oferecida, com a participação 
de alunos do Curso de Letras, a alunos de outras licenciaturas do CAC. 
“Lendo, estudando e redigindo para o vestibular”: durante anos, aos 
sábados, com a participação de colegas e alunos do estágio supervisio-
nado, oferecia   aulas para a comunidade interessada em prestar vestibu-
lar na UFG. Dado seu envolvimento na estruturação do Curso de Le-
tras, na formação competente de inúmeros professores de português de 
Catalão e Região e no vínculo que estabelecia com a comunidade, 
através da Extensão, Lívia foi imortalizada em um dos auditórios do 
CAC que leva seu nome, inaugurado em 2016. Escrever esta biografia, 
mesmo que breve, em forma de um verbete é, sobretudo, conjugar 
sujeito e ator. Se escrita na primeira pessoa, história autobiográfica, 
representaria um olhar voltado para o interior de si mesmo, para a vida 
privada, expondo motivos, intenções, emoções, interesses públicos e 
privados, haveria linearidade em alguns momentos, sinuosidades em 
outros. Entretanto, essa história, por não ser autobiográfica é decifrada 
e interpretada por outros sujeitos, coadjuvantes de uma história conta-
da. Por ser biográfica, não capta motivos e intenções, entretanto desve-
la implicações e frutos. Por não captar motivos e intenções privadas, as 
sinuosidades são, no máximo, deduzidas pelos biógrafos que, dão ao 
relato, um caráter linear. A biografia descreve um caminho percorrido, 
um trajeto, um percurso orientado que tem começo, etapas e fim. Fim 
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no duplo sentido: término e finalidade. Um relato de uma história, 
segundo uma ordem cronológica, desde um começo (no duplo sentido 
de ponto de partida e de princípio, razão de ser), até seu término, que 
é também um objetivo (BOURDIEU, 1986).
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Luisa Joaquina da Silva Marques (Mestra Lili, 1858-1945). 
Mestra Lili (1858-1945) fez parte da primeira geração de docentes 
goianos a receber uma formação específica para o exercício do magis-
tério. Aos 26 anos (em 1884), ingressou na primeira turma da escola 
Normal de Goiás. Em 1889, recebeu sua nomeação para mestra de 
meninas, como funcionária pública estadual. A partir daí, sua energia 
de vida afetou a sociedade vilaboense deixando uma série de indícios 
aqui costurados para remontar sua colcha biográfica. Dentre eles, des-
tacamos o Memorial de Lembrança, escrito por Anna Joaquina (1855-
1932), sua irmã, e a poesia de Cora Coralina. Ao passo que reconsti-
tuímos traços das condições materiais para o exercício do trabalho 
docente, relacionamos a ele o processo de transformação da moralida-
de em curso na sociedade vilaboense, entre a passagem do século XIX 
para o XX. O documento histórico mais antigo a nos informar sobre 
a vida de mestra Lili é seu registro de batismo (DIOCESE DE 
SANT’ANA DE GOIÁS, n. 8, 1858, folha 222). Por ele sabemos que 
a mestra recebeu o mesmo nome de sua mãe Luisa Joaquina da Silva 
e que nasceu, na Cidade de Goiás, em nove de março de 1858. A ce-
rimônia do batismo ocorreu no dia 28 de abril, quando também foi 
lavrado o registro, quase dois meses após o nascimento. Aquele bebê 
foi sacralizado na tradição cristianismo católico, a religião oficial do 
Império do Brasil (única profissão de fé permitida). Na época em que 
mestra Lili nasceu não havia separação entre a vida cívica e a vida re-
ligiosa, fato que ela somente conheceria aos 31 anos de idade, com a 
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instauração do regime republicano. Até então, o controle social da 
população era responsabilidade da Igreja e os padres eram funcioná-
rios do Império. A vida social e civil, incluindo aí a educação, não se 
separava da religiosa. Com quase dois meses de nascida, Lili recebeu 
oficialmente da Igreja e do Império Brasileiro a atribuição “filha na-
tural”, destinadas àqueles que não tinham sua paternidade declarada 
(e, portanto, reconhecida, legalmente). Ser filho natural não significa-
va, obrigatoriamente, pobreza, pois esta era uma prática amplamente 
verificada, inclusive, entre as famílias da elite econômica e simbólica 
locais. Também era comum no interior da vida religiosa. Ao longo da 
história colonial e imperial, são recorrentes os registros de filhos e fi-
lhas de padres. Tal panorama da história da moralidade goiana só co-
meçou a sofrer mudanças no final do século XIX, com a chegada dos 
religiosos católicos ultramontanos. Possivelmente, a maior transforma-
ção social que impactou a vida da mestra Lili, em relação ao cotidiano 
e aos costumes sociais, foi a mudança de valores em relação à morali-
dade goiana. O ultramontanismo católico promoveu mudanças estru-
turais na organização cultural daquela sociedade. Ele foi definidor para 
a passagem do mundo colono-imperial para as modernidades do sé-
culo XX: paulatinamente dominado pelo ferro, pelo concreto e pelo 
desenvolvimento dos meios de transportes e de comunicação (tão ca-
ras à superação das dimensões territoriais de Goiás) (CARVALHO, 
2008). O que o registro de batismo de mestra Lili pode nos dizer sobre 
sua classe social? Ao que podemos inferir, tinha origem social humil-
de, pois teve por madrinha “Nossa Senhora da Conceição” e como 
padrinho o próprio tabelião José Joaquim de Souza. Em nossa pesqui-
sa (CARVAHO, 2008) percebemos, contudo, que a família de mestra 
Lili não poderia ser classificada como pobre graças às articulações se-
xual-afetivas de sua mãe. Outro fato é que conseguimos recolher uma 
série de documentos históricos sobre ela, quando sabemos que os 
vestígios históricos das pessoas pobres, documentados e preservados 
nos museus e arquivos, são praticamente ínfimos se comparados com 



Diane Valdez (Org.)

384

a sua presença majoritária na composição da sociedade. Por outro 
lado, a família de mestra Lili estava longe dos confortos e propriedades 
que possuíam os membros da elite, tanto econômica quanto simbólica, 
da sociedade de seu tempo. Se Luisa foi o nome de batismo, é pelo 
apelido de “Lili” que a mestra aparece na memória e nos documentos 
consultados, inclusive no Memorial de Lembrança, escrito por sua irmã.
Somente veio a receber o sobrenome paterno (Marques) no transcur-
so de sua vida (porque, como vimos, foi registrada como “filha natu-
ral”). Em vida, o nome da mestra foi constituído como Luisa Joaquina 
da Silva Marques (“Joaquina da Silva” em referência à mãe e “Mar-
ques” ao pai). Mestra Lili foi a caçula entre seis: Anna Joaquina da 
Silva Marques (nascida em 1855), a Aninha, autora do Memorial de 
Lembrança;Maria Luisa (1851), ou Mariquinha, única mulher da famí-
lia que se casara; Pacífica Josefina (1846), a famosa mestra Nhola, pro-
fessora de primeiras letras que imprimiu marcas na memória histórica 
da Cidade de Goiás e, que, certamente, foi por seu exemplo e influên-
cia que Lili se tornou uma professora de primeiras letras; Antônio Luiz 
(1844), o Totó, única figura masculina mais presente no cotidiano da-
quela família de mulheres e, a primeira de todas, Esmira (1835), a irmã 
mais velha, cujo pai era um certo comerciante cuiabano. Toda essa 
prole foi gerada pela matriarca Luisa Joaquina da Silva, ou “dona Lui-
sa”, nascida em 1818, como somos levados a crer. Todos os filhos tidos 
com diferentes homens (e com nenhum se casou). Todos, portanto, 
“filhos naturais”. Os filhos Totó (1844), Nhola (1846) e Mariquinha 
(1851) nasceram de seu envolvimento com o tenente coronel Antô-
nio José de Castro (1804). Militar (Furriel de Dragões), foi escolhido 
para se tornar o professor que introduziu, em 1827, o método do 
Ensino Mútuo na Província de Goiás. Rico, foi dono da importante 
fazenda Santo Antônio e senhor de muitos escravos (CARVALHO, 
2012). Este importante senhor foi oficial e notoriamente casado com 
Dona Maria da Conceição Gomes de Castro. Toda esta pompa não o 
impossibilitou o seu relacionamento extra-conjugal. Dos três filhos 
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nascidos de dona Luisa com Antônio, mestra Nhola foi a que mais se 
destacou na sociedade e na memória vilaboense. Em nenhum mo-
mento o fato de ser filha natural representou um empecilho para que 
mestra Nhola se tornasse uma reconhecida professora particular de 
primeiras letras. Ao longo do século XIX, as relações conjugais ilícitas 
na Cidade de Goiás constituíam uma prática mais comum do que a 
historiografia tradicional nos leva a acreditar (CARVALHO, 2008; 
2012). Após o rompimento da relação de dona Luisa com o senhor 
Antônio Luiz de Castro, ela teve mais duas filhas: Aninha, a memoria-
lista, e a mestra Lili, ambas frutos de seu envolvimento, também ilícito, 
como o padre Pio Joaquim Marques que, além de religioso, foi um 
homem público bastante atuante em sua época. Estas informações 
revelam-nos que a moralidade e a sociabilidade dos tempos em que 
nasceu e cresceu mestra Lili se apresentam de forma bastante comple-
xa. Dona Luisa, em sendo uma mestiça, sem grandes heranças genea-
lógicas, desprovida do conforto de uma família tradicional, conseguiu, 
ao longo de sua vida, garantir suas condições materiais de sobrevivên-
cia, para si e para os seus. Ao final de sua vida, ela contou com o con-
forto possível à mãe de duas mulheres professoras e de um filho que 
se beneficiou da herança deixada pelo pai rico. No século XX, os 
valores tornaram-se outros. Dona Augusta Jeanetti (1936), neta de Be-
nedita, filha de criação da família de dona Luisa, que quando criança 
teria convivido com a mestra, já velhinha, contou-nos que a mestra 
tinha por costume pentear os cabelos da velha Augusta, a mãe bioló-
gica de Benedita.Por conta da dor causada, a senil Augusta ralhava 
chamando Lili de “filha de padre”, o que muito a contrariava (JEAN-
NETI, 2002).O que era um fato corriqueiro para a sociedade dos 
oitocentos, transformou-se em “ofensa”, causador de vergonha e tris-
teza. Eis a mudança dos valores e costumes vilaboenses. No advento 
do século XX, ser chamada de “filha de padre” era quase um xinga-
mento. Não era mais algo comumente aceito. Na biografia de “Mestra 
Inhola”, irmã de Lili, escrita por Célia Brito (BRITO, 1974), a autora 
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omitiu a figura da mãe de Nhola. Seria por quê, se o fizesse, entraria 
nos meandros de outros valores, de práticas pretéritas que o presente 
da década de 1970 estranharia? Se o fizesse, teria que explicar o fato 
da mãe de Nhola, dona Luisa Joaquina, não ter se casado com o seu 
pai, o famoso Antônio José de Castro, e deste ter sido, concomitante-
mente, casado com outra mulher? Que o fato de serem naturais não 
impediu que seus filhos conseguissem até desfrutar de relativo poder 
e status social, como foi, em específico, o caso de mestra Nhola e de 
mestra Lili? Como o presente dos leitores de Célia Brito receberiam 
tais informações? Para ser professora, no tempo destes, teria que se ter 
uma moral ilibada (mesmo que os critérios de correção e idoneidade 
moral do presente não fossem os mesmos do passado). Possivelmente, 
Célia Brito temeu que o presente não compreendesse tais informa-
ções e que elas maculariam a história de sua biografada (ou incomo-
dariam algum leitor presente). Mestra Lili foi a mulher mais nova de 
uma família onde os sentidos e as práticas femininas fizeram-se hege-
mônicas: uma família de mulheres. O único homem mais próximo foi 
seu irmão Totó. Não se casou, como melhor convinha ao exercício 
do magistério, segundo o entendimento moral da época. Em sendo 
professora, além de se proteger do discurso da “moça-velha” ou da 
“tia solteirona”, também poderia construir uma subjetividade e uma 
experiência histórica enquanto mulher independente do senhor, do 
pai, do irmão, do marido, do falo. Não casar também era uma forma 
de fazer-se livre, de tomar posse da independência possível às mulheres 
(na medida da possibilidade de se viver numa sociedade fortemente 
marcada pela tradição e, portanto, machista e sexista, como a existente 
no sertão goiano e brasileiro). O magistério foi uma das primeiras 
profissões que possibilitou às mulheres, fora da esfera doméstica da 
segunda metade do século XIX, o trânsito na esfera pública, 
hegemonicamente masculinizada. Historicamente, este foi o “processo 
de feminização do corpo docente” primário, um dos motivos 
responsáveis pela desvalorização da docência (NÓVOA, 1991, p.109). 
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No Brasil, o processo de feminização do ensino primário, ocorreu 
entre os anos de 1870 e 1930. Em Goiás, num primeiro momento, o 
acesso ao magistério primário garantiu às mulheres não somente a 
sobrevivência, mas também a conquista de prestígio e de poderes 
(CARVALHO, 2008). Lili foi uma dessas mulheres. A consolidação 
do estado brasileiro necessitou da construção de uma identidade 
nacional e tal tarefa foi atribuída ao ensino primário, quando ocorreu 
a expansão da educação primária, considerada pelas “classes dominantes 
um instrumento privilegiado para produzir uma identidade nacional 
que atingisse o objetivo da integração” do território. Na segunda 
metade dos oitocentos, moldada pelos ideais positivistas, a elite 
intelectual propagou a identidade feminina da “mãe educadora”. 
Assim como a enfermagem, a docência foi compreendida como uma 
profissão que perpassava pelo “cuidado com o outro” – um atributo, 
essencialmente, feminino: o cuidado e a educação das crianças foram 
considerados extensão das atividades já realizadas pelas mulheres em 
seus lares (BATISTA; CODO, 1999. p. 64). Em 1881, quando Anna 
Joaquina começou a escrever seu Memorial (MARQUES, 1881-1930), 
Lili tinha 23 anos de idade. Três anos depois, em 1884, ela ingressou na 
primeira turma da escola Normal de Goiás. “Dia 27 [maio de 1884] 
Lili entrou p.a escolla normal”, registrou sua irmã. Aos 31 anos de 
idade, recebeu sua nomeação para mestra de meninas. À época, não 
havia os concursos públicos: “[Dia] 9 [de julho de 1889] O T.e C.ol 
Antonio José Caiado nomeou Lili p.a mestra de meninas em lugar da 
D. Maria Ciriaca Ferreira. [Dia] [...] Denoite Nhola e Lili forão agra-
decer o Caiado a nomeação.” Quatro dias depois, a mestra iniciou de 
fato seu ofício: “[Dia] 15 Lili deu escola p.la 1ª vez”. A formação pro-
fissionalizante era um fato inédito no cenário da educação goiana. A 
professora Lili fez parte da primeira turma de professoras que recebeu 
uma formação profissional para o magistério. Antes, os professores e 
mestras tinham uma formação essencialmente prática (PRUDENTE, 
2009). Há um registro fotográfico, originalmente publicado em Histó-
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ria da Instrução Pública (BRETAS, 1991), em que vemos duas mulheres 
(figura 1) Anna Joaquina (à nossa esquerda) e mestra Lili (à direita). O 
exemplo profissional de mestra Nhola foi definidor para que Lili es-
colhesse o caminho da docência, e junto à irmã, ao longo de sua vida, 
construiu sua condição de professora. Em diversos momentos do Me-
morial, percebemos a proximidade entre as duas irmãs, para além da 
vida familiar: “[Dia] 19 [de julho de 1889] Nhola deu escola em caza 
onde é escola de Lili hoje p.r q’. aqui estava aterrando avaranda.” O 
Memorial também nos revela outras práticas relativas à formação do-
cente: “[Dia] 10 [de dezembro de 1889] A D. Mariq.ª Marimbondo 
veio aqui falar com Lili q’. acceitasse Nanninha com adjunta da esco-
la.” Seria Nanninha uma aprendiz da mestra, uma estagiária? Podemos 
perceber também outras dimensões do cotidiano, que, dificilmente 
nos chegariam por outras fontes documentais que não as memorialís-
ticas: “[Dia] 17 [de janeiro de 1890] Eu fui dar escola em lugar de Lili 
q’. esteve com dor de dente. n´essa noite Eu e Nhola fomos em caza 
de Ritta dar pezames. depois fomos beijar Senhor dos Passos.” A crise 
de dor durou mais alguns dias e Aninha continuou substituindo a 
irmã. Como percebemos, o espaço escolar amalgamava-se ao religioso, 
ao social e ao espaço das práticas femininas. Na escola, recebiam visitas 
de cunho político, administrativos, religiosos e afetivos: “[Dia] 14 Toto 
Fogaça f.º de D. Benigna veio despidir de Nhola, Lili nas escola e de 
mim aqui”. A escola era um espaço com múltiplas possibilidades. Após 
a proclamação da República, fica mais do que claro que se torna um 
lugar de exercício de outras obrigações cívicas: “[Dia] 2 [de novembro 
de 1895] fomos vêr cazam.to civil na escola de Lili q’. Toto é juiz fez 
o cazam.to de Umbilina f.a do Malaquias com um cabo do B.m 20” 
ou em um registro da semana seguinte: “Dia 10  [de novembro de 
1895] de Novembro Cazou-se Amanda com (o Aspeçada) Abias; o 
cazam.to civil foi na escola de Nhola, e o Religiozo na Igreja do S. 
Francisco depois do cazam.to dansou-se 2 quadrilha as 8 ½ horas da 
noite levou-se o Noivado em caza (na rua da Abadia)”. A escola era 
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também um espaço aberto às manifestações culturais e religiosas do 
povo negro vilaboense, como podemos perceber por meio do registro 
referente ao domingo, 18 de julho de 1899: “Dia 18 Domingo os 
Congosinho vierão dançar na escola de Lili veio m.ta gente vêr”. Ou-
tros registros nos mostram que mesmo em tempos republicanos, a 
escola ainda é era instituição muito próxima da Igreja Católica: “Dia 
16 [de julho de 1898] Dia de Senhora do Carmo houve novena e 
Leilão na escola de Lili, acabou as 10 horas da noite”. Observemos 
outro registro: “Dia 17 [de março de 1899] fomos todos ao S. Francis-
co ouvir o Perdão. Cantado pelas meninas da Escola”. Neste sentido, 
o relato do dia 17 de outubro de 1908 é revelador dessa proximidade: 
“Dia 17 Foi sacramento p.ª Augusta m.er   de João da Costa Depois as 
1 hora da tarde   O S.r D. Prudencio [] ... veio vizitar a escola de Nho-
la [,] Lili e João Athan ... na escola de Nhola elle fez discurço e teve 
Hinno Lili t.m bem.” A formação religiosa constituía um dos pontos 
principais do currículo escolar: “Dia 1º de Maio de 1911 Segunda 
Toto passou mal m.s depois milhorou Nhola e Lili forão levar as me-
ninas da escola na Reza de Senhora das Graças”. À semelhança de 
Nhola, Lili também se esmerou na educação religiosa de suas alunas. 
Com conhecimento em música, a mestra foi a diretora do Coral da 
igreja do Rosário (FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁ-
RIO. O lidador, Cidade de Goiás, 05 out. 1916. Não paginado. Micro-
filme. Hemeroteca. IPEHBC/UCG). A autora Célia Coutinho Seixo 
de Brito numa obra em que pretende divulgar a história de algumas 
mulheres goianas como importantes vultos femininos a serem lembra-
dos e exemplados, informou que mestra Lili mais tarde anexou sua 
escola à de sua irmã, mestra Nhola, “aumentando mais ainda o movi-
mento naquela casa”. Não pudemos precisar a data desta junção. Ma-
riana Curado também afirmou que tanto Lili quanto Aninha ajuda-
vam mestra Nhola nas atividades da escola. Talvez se reportando ao 
tempo em que Lili não tinha ainda sua própria escola (CURADO, 
1981, p. 12). Em junho de 1891, na notícia Religião e indústria, publi-
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cada no jornal Estado de Goyaz, o nome de Lili figurou ao lado de 
Nhola: “[...] as meninas das escolas dirigidas pelas exímias professoras 
sras. D. Pacifica Josephina de Castro e Luisa Joaquina da Silva Marques, 
vestidas de virgens, saudaram a neo conversa lançando sobre ella mui-
tas flores e acompanharam-na ate sua residência onde foi-lhes servido 
um delicado banquete”. Em novembro de 1911, Anna Joaquina regis-
trou no Memorial: “Dia 12 Lili não deu aula p.rq’ [porque] estava as-
siando a escola Nesse dia Mariq.ª mudou da caza de D. Marianna p.rq’ 
ella vendeu p.ª o Hospital, Mariq.ª foi p.ª caza onde era escola de Nhola”. 
No início do século XX, a escola de mestra Lili daria nome ao beco 
em que se localizava. Por meio da escrita memorialística de Anna Joa-
quina, podemos perceber diversas dimensões do ofício docente, como 
por exemplo, as atividades para a manutenção dos espaços escolares: 
“[Dia] 16 [de dezembro de 1889] Derubou a 2ª parede da escola de 
Lili”; “Dia 26 [de agosto de 1898] Cahiu o esteio da Escola de Lili.” A 
poetisa Cora Coralina transformou suas lembranças íntimas do “beco 
da Escola” em matéria poética: “Beco da escola... / Escola de velhos 
tempos. / Tempos de velhas mestras. / Mestra Lili. Mestra Silvina. 
Mestra Inhola. / Outras mais, esquecidas mestras de Goiás [...] Velhas 
mestras [...] Velhas infâncias [...] / Reminiscências vagas... / O bequi-
nho da escola brinca de esconder”. Mestra Lili foi a última pessoa da 
finada dona Luisa a morrer. Acompanhou a morte de todos os seus 
entes queridos. Como eles não deixaram descendentes, em sua velhi-
ce, contou somente com a companhia de Benedita, filha de criação. 
Em 1945, o jornal Cidade de Goiás noticiou sua morte (CIDADE DE 
GOIÁS, 1 jul. 1945). Dona Augusta, nossa entrevistada que quando 
criança teria convivido com a mestra Lili já bem velhinha, afirmou-
-nos queno fatídico dia de 22 de junho de 1945, quando teria por 
volta de nove anos, teria presenciado a morte da mestra: “Era noite e 
a ‘vó’ Benedita chorava” (JEANNETE, 2002). Passados muitos anos, 
encontramos mais indícios da enargheia da velha mestra nas estórias 
poéticas de Cora Coralina: “Mestra Lili [...] seu perfil: / Miudinha, 
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magrinha. / Boa sobretudo. Força moral. / Energia concentrada. Es-
pírito forte. / O hábito de ensinar, ralhar, levantar a palmatória, / 
afeiçoara-lhe o conjunto / – enérgico, varonil. / A escola da mestra 
Lili / era mesmo naquela esquina. / Casa velha – ainda hoje a casa é 
velha. / Janelas abertas para o beco. / Sala grande. A mesa da mestra. / 
Bancos compridos, sem encosto. / Mesa enorme dos meninos escre-
verem / Lições de escrita. / De ruas distantes a gente ouvia, / Quartas 
e sábados, cantada em alto coro / a velha tabuada” (CORA CORA-
LINA, 1993, p. 118).
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Luis Palacin Gomez (1927-1998). Nasceu em Valladolid, Es-
panha, no ano da graça de 1927, como era comum se dizer na época, 
oriundo de uma família de classe média. Era filho de Augustín Palacín 
e de Adelma Gómez. Realizou seus estudos no Colégio Católico São 
José em sua cidade natal. Em 1944 ingressou, seguindo vocação, na 
prestigiosa Companhia de Jesus. Arguto, devotado, criativo e inspi-
rado, frequentou as mais renomadas instituições de ensino superior 
da Espanha. Em 1951 cursou Filosofia na Universidade jesuítica de 
Comillas e História nas Universidades de Salamanca e de Santiago de 
Compostela, esta em 1954. Quatro anos depois, em Comillas, cursou 
Teologia, completando a tríade de cursos fundamentais em sua forma-
ção religiosa e intelectual. Em 1967 completou seus estudos de Dou-
toramento tornando-se Doutor em História Moderna pela renomada 
Universidade Complutense de Madrid. Seu domínio de idiomas já 
abarcava o grego, latim, inglês, francês, italiano e, claro, espanhol. Na 
Universidade de Salamanca (lugar onde se reúnem as bruxas), datada 
de 1218 e considerada a mais antiga da Europa, Palacin cursou His-
tória, naquela que era conhecida como “La Dorada”, declarada Patri-
mônio da Humanidade pela Unesco. Por toda esta trajetória podemos 
observar a sólida formação daquele ser humilde e crítico que um dia 
viria a brindar as terras goianas. Rumo ao Brasil, numa travessia que 
não tinha nada a ver com o passado de seus conterrâneos colonizado-
res, Palacin chegou ao Rio de Janeiro em 1958, já um Padre Jesuíta em 
missão de ordem. No Brasil fez sua “terceira provação”, última etapa 
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da formação espiritual jesuítica, na histórica Fazenda Três Poços, pró-
xima a Volta Redonda. Nos anos iniciais da década de 60, Luis Palacin 
foi transferido para Goiânia, onde os jesuítas tinham assumido a então 
Universidade Católica. Seria a melhor herança que a Espanha nos le-
garia, sem dúvida. Uma Goiânia de poucos habitantes, moderna, pla-
nejada em art déco, mesclada entre o urbano e o rural, entre a tradição 
e a modernidade, enfim uma capital onde o que havia para ser feito 
e edificado em todas as áreas era bem maior do que havia sido reali-
zado. Na rua 82 da nova capital ficava a sede do Instituto Histórico e 
Geográfico. Em seu bojo, o Centro de Estudos Brasileiros que logo foi 
fechado pelos militares, obrigando os alunos matriculados a um per-
tencimento necessário no curso de Geografia e História. Aprovado na 
seleção de professores, Palacin iniciava, então, sua longa missão de doar 
e socializar sua cultura e seus conhecimentos de História, Filosofia e 
Teologia com os cerratenses. Ao nosso olhar era um misto de tímido e 
crítico mordaz, espanhol de pouca paciência com a beocidade alheia. 
Em meados de 1965 ingressou na Universidade Federal de Goiás, 
onde iniciou suas pesquisas com vistas à Livre Docência, intitulada 
Goiás: 1722-1822. Estrutura e Conjuntura de uma Capitania de Mi-
nas. No centro de suas análises presenciava-se o que de mais moderno 
à época nos oferecia em suas concepções de análise e teoria da Histó-
ria: a Escola dos Annales. No corpo do trabalho uma gama enorme de 
análise documental, reflexões e críticas, enfim, uma aula de pesquisa e 
rigor no trato do processo histórico. Descortinava-se, através de suas 
pesquisas e da arqueologia documental que possuía, o início dos mar-
cos basilares do processo histórico goiano com base científica. O iní-
cio era o início: a Mineração e suas consequências. Para um processo 
histórico com base científica e rigor metodológico, ganhávamos um 
estudo pioneiro que viria abrir as perspectivas para toda a produção 
historiográfica subsequente. Palacin decodificava as raízes econômicas, 
políticas e administrativas do Goiás mineratório. Sua tese seria lapidar 
para tantos outros estudos que vieram a seguir, do transporte fluvial 
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pelo Araguaia e Tocantins à escravidão, dos índios ao coronelismo, das 
questões agrárias à construção de Goiânia, todos teriam seus estudos 
como parâmetro de conhecimento por sobre nossa identidade. Era 
aberto ao novo, difícil era convencê-lo das novidades de análise aca-
dêmica, principalmente as fugazes. Era uma preciosidade tê-lo como 
professor, como orientador e, para poucos, como colega de pesquisa 
e produção acadêmica. Dos Annales a Vieira, de Weber a Goldmann, 
navegava sem problemas por um grande e profundo conhecimento 
sobre autores, temas e obras. Seu amplo conhecimento do processo 
histórico permitia que pesquisasse e escrevesse sobre épocas variadas. 
Mineração, Sociedade Colonial, Padre Vieira, Pombal, Goiás, Goiânia, 
Patrimônio Histórico, Arte, Brasil, Elegias Cósmicas, seu único livro de 
poemas etc. Quando Goiás lhe pareceu pequeno, pesquisou sobre o 
Tocantins com Coronelismo no Extremo Norte de Goiás: Padre João e as 
Três Revoluções de Boa Vista. Seu livro Vieira e a Visão Trágica do Bar-
roco é, sem dúvida, uma grande preciosidade. Com ele pude ser aluno, 
colega e co autor em História Política de Catalão, ao lado de Juarez 
Costa Barbosa. Alguns anos de aulas práticas em pesquisa e trato docu-
mental. Um orgulho ao lado do Mestre de Todos Nós. Dividia a vida 
acadêmica ao lado de uma série de outras atividades. O Padre ciente 
de seus deveres sacerdotais, o exímio jogador de xadrez, inúmeras ve-
zes campeão e proibido até de participar de torneios por ser conside-
rado acima da média, o praticante de natação e tênis e, sua melhor e 
mais exercida atividade de prazer indescritível: a pescaria. Não havia 
rio ou córrego em Goiás e estados vizinhos que Palacin não tivesse 
visitado mais de uma vez. Histórias e Estórias hilárias faziam parte do 
folclore universitário do grande mestre. Deixou imensa saudade entre 
os incontáveis alunos e orientandos, aos discípulos litúrgicos, ao povo 
simples da Paróquia do Divino Espírito Santo, do Novo Mundo e de 
Santo Inácio no bairro Riviera, aos colegas das Universidades e da 
Casa da Juventude, onde morou até o fim dos dias. Como pessoa que 
se considerava próxima, em mim deixou uma orfandade acadêmica 
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nunca mais preenchida. Mas, segundo Drummond, de tudo fica um 
pouco. Ficou uma imensa obra até hoje basilar pra qualquer estudo 
que se faça em e sobre Goiás. Luis Palacin Gomez faleceu em 28 de 
abril de 1998 de câncer, logo após um retorno de Portugal onde foi 
um dos raros convidados para apresentar um trabalho na comemo-
ração dos 300 Anos de Antônio Vieira. Dessa ida a Portugal, tentou 
matar saudades de um irmão na Espanha. Voltou muito triste e decep-
cionado com a recepção e pouca acolhida familiar. Os reais motivos 
levou consigo. Jamais conheci alguém capaz de reunir um misto de 
simplicidade e sabedoria na mesma pessoa com tamanha dimensão 
humana. Até nisso dava aula!
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Luiz Augusto do Carmo Curado (1919-1996). Professor, 
economista, escultor e xilógrafo. Sua atuação é marcada pela ação pe-
dagógica na área de ensino de Arte na Escola Goiana de Belas Artes 
(EGBA), além de incentivador das artes e incursões como artista plás-
tico, especialmente, na gravura (xilogravura). Curado transitou por 
diferentes áreas das artes, como a música, o teatro, a cenografia, a es-
cultura, o desenho, a terracota, a pintura, colagens e iluminação cênica. 
Foi um dos principais responsáveis pelo início do ensino das artes 
plásticas e da música na cidade de Goiânia, nos primeiros anos da nova 
capital. Nasceu na cidade de Pirenópolis/GO, em 1919, e faleceu em 
Goiânia, em 28 de julho de 1996. Seus contatos com as artes se inicia-
ram, na infância, durante o tempo que estudou no Colégio jesuíta 
Anchieta, em Friburgo/RJ. Depois de vários anos de estudos, em co-
légios como Bonfim, em Silvânia, e no Liceu de Goiás, retornou a 
Pirenópolis para ajudar a família nos negócios. Em sua cidade natal, 
Curado começou a se envolver com o teatro local (GOYA, 1998, p. 
109). Posteriormente, mudou-se para Goiânia, onde se diplomou em 
Contabilidade pela Escola Goiana de Comércio, o que possibilitou 
sua atuação como contador da Prefeitura deste município. Por meio 
desse cargo, Luís Curado iniciou seu trabalho no magistério, como 
professor de matemática, na Escola Técnica de Goiânia (ETG), atual 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). 
Nesta instituição, lecionou por 34 anos, até se aposentar (GOYA, 
1998, p. 109). Ele foi nomeado para o cargo de professor da ETG, em 
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1944, atendendo ao chamado do seu primeiro dirigente Antônio Ma-
noel de Oliveira Lisbôa. A pedido desse diretor, Luiz Curado e José 
Lopes Rodrigues ajudaram os alunos a fundar o Grêmio Estudantil, 
que seria o porta-voz dos discentes junto à direção da escola. Silva 
(2006) registra a importância do grêmio estudantil, ao qual coube a 
relevante responsabilidade de criar e organizar o jornal da instituição, 
“O ETG”, além do Clube de Oratória e do Grupo de Teatro. No 
início de sua constituição, essa associação discente contou com a co-
laboração dos dois professores, que ajudaram nas principais ações para 
o seu efetivo funcionamento, como a elaboração do seu estatuto, a 
condução da eleição da primeira diretoria e a estruturação dos distin-
tos departamentos que a compunham (SÁ, 2012). De acordo com os 
relatos de Silva (2006), os professores se empenharam tanto nas suas 
tarefas, que mais tarde passaram a participar como atores talentosos nas 
peças teatrais exibidas no auditório da escola. Na ETG, Curado co-
nheceu o escultor Henning Gustav Ritter (1904-1970), arquiteto e 
artista plástico alemão naturalizado brasileiro, que se entusiasmou com 
sua ideia da necessidade de se criar uma escola de arte, a fim de incen-
tivar a emergência de um movimento que despertasse novos conceitos 
artísticos na sociedade goianiense. Juntos, em 1950, Curado e Ritter 
montaram um curso particular de artes plásticas, que se transformou 
em uma escola de funcionamento itinerante, para atender o público 
infantil (BORELA, 2008). Outro importante colaborador nessa em-
preitada foi o artista plástico italiano e sacerdote dominicano, Frei 
Giuseppe Nazareno Cofaloni (1917-1977). Figueiredo (apud BORE-
LA, 2008) narra como Luiz Curado descobriu o seu futuro compa-
nheiro de empreitadas, Frei Confaloni, em uma de suas viagens à Ci-
dade de Goiás. O professor soube pelo povo vilaboense da existência 
de um “frade louco” que “pintava umas coisas esquisitas”, falas que 
demonstravam o possível estranhamento diante do traço já moderno 
do missionário dominicano. Na época, Confaloni realizava os estudos 
para pintar os 15 afrescos da Igreja do Rosário. Logo após conhecer o 
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Frei, Curado convida-o a fazer parte do corpo docente da escola que 
pretendia criar (BORELA, 2008). Segundo Goya (1998, p. 77), ele 
considerava o frade um artista de vanguarda e acreditava na sua capa-
cidade de imprimir uma nova mentalidade nas artes goianas. Em 1952, 
o Arcebispo de Goiânia, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, prepara-
va-se para criar a Universidade Católica de Goiás (à época denomina-
da Universidade de Goiás). O arcebispo reconhece o esforço de Cura-
do, Ritter e Confaloni e os convida a anexar seu projeto ao da futura 
Universidade. Deste modo, a proposta inicial foi ampliada dando ori-
gem à primeira instituição de ensino superior de arte da capital – a 
Escola Goiana de Belas Artes (EGBA). De acordo com Goya (2015), a 
criação da EGBA é fruto da efervescência cultural da nova cidade, 
bem como da insatisfação de Luís Curado com o diletantismo nas 
artes e sua preocupação com a ausência de um ambiente artístico que 
possibilitasse a permanência dos artistas em Goiás. Curado foi o res-
ponsável pelas questões processuais, administrativas e pelo modelo pe-
dagógico da instituição, organizada nos moldes do curso da Escola 
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Embora a EGBA tenha 
sido fundada em 1952, sua inauguração somente ocorreu no ano se-
guinte com o seu funcionamento autorizado a partir de maio, pelo 
Decreto n.º 32.258, de 23 de maio de 1953, sob direção de Luís Cura-
do, com o apoio de Frei Confaloni e Gustav Ritter, seu trio articula-
dor, de acordo com Figueiredo (apud BORELA, 2008). Além deles, 
entre os professores fundadores da escola podemos citar: Antônio 
Henrique Peclat, Jorge Félix de Souza, José Edilberto da Veiga Jardim, 
Luiz da Glória Mendes, José Lopes Rodrigues (MENEZES, 1998). 
Com a criação da EGBA, as artes ganharam força, no estado e, a partir 
deste primeiro núcleo, formaram-se gerações de artistas goianos, com 
nomes de expressão nacional e internacional, como Siron Franco, An-
tônio Poteiro e Ana Maria Pacheco, entre outros (BORELA, 2008). 
Para a inauguração da escola, em 30 de março de 1953, organizou-se 
uma grande exposição, aberta ao público, com a participação dos do-
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centes, a fim de mostrar à sociedade goiana sua produção artística e 
cultural. Relata Goya (2015) que, à ocasião, o pintor Jordão de Olivei-
ra, professor da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), apresentou 
um panorama da arte brasileira, analisando seus movimentos e ten-
dências. Na ocasião, ao tratar da produção artística goiana, destacou a 
obra de Frei Confaloni, Gustav Ritter e Luiz Curado, dentre outros 
nomes das artes em Goiás. A EGBA possibilitou a formação de uma 
geração de artistas e promoveu eventos importantes, como o I Con-
gresso de Intelectuais, em 1954, evento organizado pelos seus profes-
sores, coordenados por Curado. Nesse evento, obteve bastante sucesso 
a Exposição de Artes, na qual o professor teve a oportunidade de di-
vulgar seus trabalhos de xilogravura. Ele foi o primeiro artista a fazer 
gravura em Goiânia e o responsável pela elevação da serigrafia ao nível 
comercial (GOYA, 1998, p. 114). Na EGBA, Luiz Curado ministrou 
as disciplinas Gravura e Fotografia, requisitos para o Curso de Dese-
nho Aplicado (que tinha a duração de cinco anos). Esse curso ofereci-
do pela EGBA foi o primeiro oficialmente registrado no Brasil desti-
nado à preparação do aluno para as áreas comerciais e industriais. O 
professor adquiriu os conhecimentos dessas matérias no Colégio je-
suíta Anchieta, em Friburgo, cidade fluminense, onde viveu alguns 
anos de sua vida, dedicando-se aos estudos religiosos. Nas horas vagas, 
Curado dedicava-se às artes plásticas, à música, ao desenho, encader-
nação, ao teatro e à tipografia, que começara a aprender com seu pai 
em sua oficina, em Pirenópolis, quando ainda criança (GOYA, 2015). 
Isso possibilitou que, além das artes plásticas, também, o ensino funda-
mental de música devesse seu desenvolvimento, na capital goiana, ao 
professor Luiz Curado, que, em 1955, promoveu a criação do Depar-
tamento de Música da Escola Goiana de Belas Artes, juntamente com 
Belkiss Spenziere Carneiro de Mendonça, importante musicista goia-
na (que pertenceu à Academia Brasileira de Música) e com o maestro, 
instrumentista e compositor belga Jean François Douliez (MENE-
ZES, 1998). Além destes, entre seus notáveis professores estavam as 
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pianistas e professoras Maria Lucy Veiga (Professora Fifia), Maria Lui-
za Póvoa da Cruz (Tânia Cruz) e Dalva Maria Pires Machado. Em 
1956, os professores de música decidem separar-se da EGBA e fundam 
o Conservatório Goiano de Música, com o apoio da professora Maria 
das Dores Ferreira de Aquino (BORELA, 2008). Goya (2015) relata 
que, em 1960, um grupo dissidente da EGBA, formado por José Lo-
pes Rodrigues, Henning Gustav Ritter, Antônio Henrique Péclat e 
Maria Guilhermina, fundou o Instituto de Belas Artes de Goiás 
(IBAG). Esta foi a segunda escola de arte goiana e era ligada, inicial-
mente, ao governo do estado. Posteriormente, passou a pertencer à 
Universidade Federal de Goiás (UFG), tornando-se a atual Faculdade 
de Artes Visuais (FAV). A criação do IBAG, uma escola pública e gra-
tuita, contribuiu para o desaparecimento da EGBA, em 1967. As duas 
escolas de artes coexistiram, em Goiás, na década de 1960, e impulsio-
naram a pesquisa contínua, o processo de reflexão, a investigação e a 
criação artística no estado. Elas possibilitaram condições para que os 
artistas desenvolvessem novas linguagens visuais, projetando Goiás ao 
campo nacional, por meio de nomes como Siron Franco e Ana Maria 
Pacheco (ambos egressos da EGBA). Com isso, promoveram o reco-
nhecimento da arte goiana pela crítica internacional, na década de 
1970. No interior da EGBA, foi gestado o primeiro Curso de Arqui-
tetura e Urbanismo do estado (atual Escola de Arquitetura da PUC 
Goiás). Com a extinção do EGBA, seus alunos do último ano foram 
recebidos pelo IBAG. O curso de Arquitetura e Urbanismo, que suce-
deu a escola de artes, herdou todo o seu patrimônio, inclusive os pro-
fessores, que atuavam nas séries iniciais, uma vez que as disciplinas do 
básico do Curso de Artes eram comuns ao básico de Arquitetura. En-
tretanto, Luís Curado, que não concordava com os novos rumos da 
escola, foi excluído de seu quadro docente. Diante disso, o professor 
recluiu-se na ETFG (Escola Técnica Federal de Goiás), voltando-se 
para a docência secundarista, completamente esquecido no meio cul-
tural e artístico (GOYA, 1998, p. 120). Embora tenha sido um dos 
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mais importantes articuladores das artes e do ensino de artes em Goiás, 
nas décadas de 1950 e 1960, Curado terminou sua vida relegado ao 
esquecimento por parte dos artistas, inclusive das novas gerações. A 
pouca ênfase dada à obra de Luiz Curado seria justificada pelo fato de 
ter se dedicado mais às questões ligadas à promoção do ensino e das 
artes do que, propriamente, à atividade artística. Apesar disso, sua obra 
é bastante rica e representativa. 
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Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba, 1899-1974). 
Manoel dos Reis Machado passou para a história com o apelido de 
Mestre Bimba e ficou conhecido pela criação da denominada Ca-
poeira Regional. Nasceu em 23 de novembro de 1899 em Salvador, 
capital do estado da Bahia (VIEIRA, 1995; CORTE REAL, 2006). 
Mestre Bimba – como será chamado daqui para frente, por ter sido 
esta a titulação e a alcunha pela qual era identificado de acordo com 
os rituais do universo da capoeira do qual fez parte até o final da sua 
vida – foi o vigésimo quinto filho de Maria Martinha do Bonfim, 
descendente de índios tupinambás; e de Luiz Cândido Machado, ex-
-escravo banto, praticante de uma luta nordestina de origem afro-bra-
sileira, chamada de batuque (VIEIRA, 1995; Memórias da Bahia II, 
2003). Consta na literatura especializada outra data atribuída ao nasci-
mento de Mestre Bimba, por vezes, também divulgada entre os pes-
quisadores (REIS, 1997; VIEIRA, 1995; REGO, 1968). De acordo 
com a publicação Memórias da Bahia II (2003, p. 14), em relato no qual 
o mestre é comparado a um rei,é esclarecido o seguinte: “‘Os negros 
cantam suas lutas misteriosas’. Este é o título da reportagem em que o 
procurador judicial Ramagem Badaró descreve maravilhado a luta, na 
Revista Saga de agosto de 1944. Na matéria, Bimba aparece identifi-
cado como ‘O grande rei negro do misterioso rito africano.’ Um re-
conhecimento que, pouco a pouco, se alastrava pelas ruas e becos da 
província da Bahia, mas que começara anos antes, em 23 de novembro 
de 1899 (ele tinha outra certidão em que constava 1900), no Engenho 
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Velho de Brotas, pouco mais de uma década após a abolição da escra-
vatura.” Como mestre de capoeira, foi um de seus primeiros pedago-
gos e um dos maiores divulgadores desta prática cultural. Entre as 
décadas de 1940 e 1970, realizou apresentações de capoeira em vários 
estados brasileiros, tendo como palcos locais clubes, universidades, gi-
násios esportivos, instituições governamentais  (CORTE REAL, 
2006). A apresentação de maior repercussão seria realizada em 1953, 
quando Mestre Bimba foi ao Rio de Janeiro, tendo sido recebido pelo 
então Presidente da República Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, 
quem exaltou a capoeira como a “nossa luta nacional” (REIS, 1997; 
VIEIRA, 1995). Mestre Bimba empreendeu grande esforço em vida 
para ensinar, promover e divulgar a arte da capoeira a partir da sua 
residência e da sua atuação na cidade de Salvador. Fruto da notorieda-
de que vinha obtendo, em 1973 recebeu o convite, que teria partido 
de um capoeirista, para ensinar capoeira em Goiânia e resolveu mu-
dar-se com a família e fixar residência nesta cidade, mas também, se-
gundo ele, por necessidade financeira (VIEIRA, 1995; CORTE 
REAL, 2006). No dia 05 de fevereiro de 1974, Mestre Bimba veio a 
falecer no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiânia, 
acometido por um derrame cerebral, horas depois da realização de 
uma apresentação de capoeira no Clube dos Funcionários Públicos de 
Goiás (VIEIRA, 1995). Mestre Bimba não obteve educação ou ins-
trução formal. Iniciou a prática da capoeira aos doze anos de idade. O 
africano Nozinho Bento, conhecido como Bentinho, um capitão da 
Companhia Baiana de Navegação, ficou conhecido como quem teria 
ensinado capoeira a Mestre Bimba, na Estrada das Boiadas, hoje Bair-
ro da Liberdade, em Salvador (Memórias da Bahia II, 2003; REGO, 
1968; VIEIRA, 1995). A maior realização de Mestre Bimba foi a siste-
matização e criação de um projeto pedagógico de capoeira, represen-
tado pelo que chamou de Capoeira Regional. Não existem maiores 
registros ou dados sobre a trajetória de Mestre Bimba que sejam ante-
riores à repercussão que obteve pela criação da Capoeira Regional e 
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da sua participação em desafios de lutas de ringue (VIEIRA, 1995). 
Mestre Bimba é considerado o primeiro disciplinador e pedagogo da 
capoeira. Desenvolveu uma nova modalidade de capoeira, a qual cha-
mou Capoeira Regional, tendo justificado essa escolha “(...) porque a 
capoeira nasceu aqui na Bahia, em Cachoeira, Santo Amaro e Ilha de 
Maré” (Diário de Notícias apud REIS, 1997, p. 129). A revista Memórias 
da Bahia II (2003, p. 16) informa que Mestre Bimba teria relatado 
sobre tal feito: “Em 1928, eu criei, completa, a regional, que é o batu-
que misturado com a angola, com mais golpes, uma verdadeira luta, 
boa para o físico e para a mente”. Há em seu projeto pedagógico a 
visível tentativa de empregar uma combatividade à capoeira, caracte-
rizando-a como luta. Segundo Rego (1968, p.32): “Apenas o que 
houve na capoeira dita regional foi que Mestre Bimba a desenvolveu, 
utilizando elementos já conhecidos dos seus antepassados e enrique-
cendo com outros a que não lhes foi possível o acesso. Mesmo assim, 
os elementos novos introduzidos são facilmente reconhecidos e dis-
tintos dos tradicionais como é o caso dos golpes ligados ou cinturados, 
provenientes de elementos de lutas estrangeiras.” Os golpes ligados ou 
cinturados compõem uma série de projeções que formam a cintura 
desprezada na Capoeira Regional de Mestre Bimba. Os mesmos con-
sistem em projeções, em que se tenta lançar o adversário ao chão por 
cima do próprio corpo. O capoeirista projetado deve demonstrar total 
domínio técnico do corpo para “cair” sempre em pé (FALCÃO, 2004; 
REGO, 1968; VIEIRA, 1995). Rego (1968, p. 32-3, grifos do autor) 
afirma ter obtido, pessoalmente, informações de Mestre Bimba a esse 
respeito. Nelas, o autor procura destacar o interesse do mestre em ter 
criado a Capoeira Regional: “Num dos diálogos que tive com Mestre 
Bimba, perguntei-lhe por que inventou a Capoeira Regional, ao que me 
respondeu que achava a Capoeira Angola [por vezes confundida com 
a tradicional] muito fraca, como divertimento, educação física e ata-
que de defesa pessoal”. Esta informação foi destacada por Mestre 
Bimba, no jornal Diário de Notícias de 31 de outubro e 01 de novem-
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bro de 1965 (apud REIS, 1997, p. 130, grifos da autora): “Consideran-
do que capoeira constitui-se enquanto ‘necessidade de defesa dos es-
cravos africanos’, o mestre diz que criou a modalidade Regional ‘para 
o fraco se defender do forte’, porque considerava que a Capoeira 
Angola, na qual tinha se desenvolvido, ‘deixa muito a desejar’ pois 
‘mostra danças e acrobacias’”. Rego (1968, p. 33, grifos do autor) de-
põe a esse respeito que Mestre Bimba informou-lhe que, na criação 
da Capoeira Regional: “(...) se valeu de golpes de batuque, como ar-
mada, banda fechada, encruzilhada, rapa, cruze de carreira e baú, assim como 
detalhes da coreografia de maculelê, de folguedos e muita coisa que não 
lembrava, além de golpes de luta greco-romana, jiu-jitsu, judô e a sa-
vata, perfazendo um total de 52 golpes”. A criação da primeira escola 
de capoeira, na Bahia, é atribuída a Mestre Bimba, em 1918, quando 
se ensinou capoeira no Clube União em Apuros, no Engenho Velho 
de Brotas. Isto em uma época em que, segundo ele, em depoimento 
ao jornal Tribuna da Bahia, de 18 de novembro de 1972 (apud REIS, 
1997, p. 131, grifos da autora): “havia roda de capoeira nas esquinas, 
nas portas dos armazéns, no meio do mato. A polícia proibia e eu, 
certa ocasião, paguei 100 contos a ela para tocar duas horas.” A primei-
ra apresentação pública de capoeira também foi realizada por este 
mestre, em 1924, em função de um aluno seu, que era estudante uni-
versitário, chamado Joaquim de Araújo Lima, ter mobilizado as con-
dições necessárias para tal. A Capoeira Regional, criada por Mestre 
Bimba, demonstra a absorção de elementos alheios ao ethos popular. 
Mestre Bimba disciplina e ritualiza a capoeira, utilizando elementos 
comuns ao meio universitário, apreendidos do contato com seus alu-
nos, na maioria estudantes de cursos de graduação da Universidade 
Federal da Bahia, como engenharia e medicina. Decorre que “As ‘for-
maturas’ eram rituais altamente formais, realizados ao final de cada 
‘Curso de Capoeira Regional’, incluindo fatores tipicamente acadê-
micos: patronos, paraninfos, oradores, discursos e diplomas” (VIEIRA, 
1995, p.137). Havia, por parte de mestre Bimba, um esforço explícito 
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de legitimação da capoeira junto às camadas sociais mais elevadas. “Os 
estudantes de medicina e engenharia atuaram como importantes ele-
mentos de ligação entre universos culturais distintos, fornecendo a 
Mestre Bimba os primeiros meios para que estreitasse seus vínculos 
com estratos sociais superiores” (VIEIRA, 1995, p. 138). Em relação 
ao processo de sistematização do ensino da capoeira, desenvolvido por 
Mestre Bimba, o maior destaque ficou por conta do seu método de 
ensino, que tinha como base o Curso de Capoeira Regional. “O cur-
so de Capoeira Regional compõe-se de quatorze lições, que se ba-
seiam no aprendizado do gingado, ‘parte mais importante da capoeira, 
ponto de partida de todas as aquisições futuras’ (ENCARTE DO 
DISCO CURSO DE CAPOEIRA REGIONAL, p.1) e de algumas 
sequências básicas (até hoje tal método, com algumas variações é uti-
lizado em academias de ensino de capoeira). Na décima e décima-pri-
meira lições é introduzida a cintura desprezada, isto é os balões ou golpes 
ligados, que possibilitam ao capoeirista livrar-se de eventuais situações 
de agarramento durante o jogo” (REIS, 1997, p. 135-6). Para Vieira 
(1995), Mestre Bimba fora influenciado pelo pensamento em vigor 
no Estado Novo, especialmente pelos princípios militaristas presentes 
na sociedade civil brasileira. Basicamente, este pensamento, que teria 
reflexo na Capoeira Regional, estava assentado em princípios de obe-
diência, disciplina, organização e respeito à ordem. Tais pressupostos 
teriam se refletido na Capoeira Regional, através do conjunto metó-
dico empregado por Mestre Bimba. Isto envolvia: rituais de passagem 
de níveis hierárquicos, notadamente as formaturas; a rigorosa discipli-
na, que vigorava na sua academia; e normas éticas expressas na acade-
mia, sob a forma de um regulamento, visando à formação do capoei-
rista como atleta. A criação da Capoeira Regional, por Mestre Bimba, 
teve, entre outras consequências, o emprego de uma visão e uma prá-
tica de musicalidade. A não utilização do instrumento musical ataba-
que – típico dos rituais de terreiro dos negros, como as religiões afro-
-brasileiras – foi uma das diferenciações feitas por ele em relação à 
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capoeira tradicional, chamada, também, de Capoeira Angola (COR-
TE REAL, 2006). A repercussão do trabalho de Mestre Bimba em 
Goiânia ainda exige maiores estudos. Teria ele deixado discípulos, em 
Goiânia, na condição de seus alunos formados e, assim, influenciado o 
desenvolvimento da prática cultural da capoeira de maneira particular 
nesta cidade. As realizações e contribuições de Mestre Bimba para o 
desenvolvimento da capoeira estão representadas, principalmente, pela 
sua visão de ensino, alicerçada pelo projeto pedagógico do Curso de 
Capoeira Regional. Suas contribuições também são percebidas no 
âmbito das Musicalidades das rodas de capoeira (CORTE REAL, 2006), 
já que era considerado exímio tocador de berimbau, instrumento mu-
sical de arco típico da capoeira, e suas influências são percebidas até 
hoje nos fazeres musicais e na forma como os mesmos orientam o 
desenvolvimento dos rituais das rodas de capoeira. Ademais, tanto em 
nível nacional quanto internacional (FALCÃO, 2004), Mestre Bimba 
figura ao lado de outros mestres da capoeira, como reconhecido peda-
gogo e divulgador desta prática cultural afro-brasileira.
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Maria Barbosa Reis (1896-1981). Conhecida como Maria 
Barbosa ou Dona Maria Diretora, atuou na educação pública na cida-
de de Morrinhos, Goiás, especialmente durante a primeira metade do 
século XX, ocupando um lugar relevante no magistério local, pois 
extrapolou o exercício da profissão docente interferindo na criação de 
espaços educativos, escolares, sociais, literários e outros movimentos. É 
possível visualizar sua trajetória na educação por meio da obra Meio 
Século de Magistério (REIS, 1979), na qual a própriaMaria relata sua 
história e memória, assim como nas obras de suas colegas de magisté-
rio, as irmãs Zilda Diniz Fontes e Nilza Diniz Silva em, respectiva-
mente, Morrinhos: de capela a cidade dos pomares (1980) e Escola: cé-
lula importante da educação (1995). As obras, de cunho memorialista, 
fonte preciosa para pesquisas regionais, destacam Maria Barbosa como 
uma pessoa atuante na área educacional, fundadora, e diretora, do pri-
meiro Grupo Escolar de Morrinhos, o que lhe legou o apelido de 
Dona Maria Diretora. Filha da professora primária Maria Barbosa e 
do vereador Fernando Barbosa, nasceu na cidade de Pequi no estado 
de Minas Gerais em 25 de fevereiro de 1896; contudo, viveu a maior 
parte de sua vida na cidade de Morrinhos, falecendo em Goiânia, no 
ano de 1981, aos oitenta e cinco anos. A origem familiar de Maria 
Barbosa facilitou sua entrada no magistério; seguindo a profissão da 
mãe, encontrou no pai o apoio necessário para circular nos espaços 
formais de educação em tempos em que muitas mulheres eram con-
formadas a serem mães e donas de casa. Casou-se com João Reis com 
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quem teve dez filhos, ou seja, além de mãe de muitos filhos (não raro 
no período) e dona de casa, construiu uma atuante história profissio-
nal que já está registrada na história da educação, não somente de 
Morrinhos, mas também de Goiás. Viveu sua infância na cidade mi-
neira oitocentista, Pequi, onde nasceu, situada hoje na zona metalúr-
gica do estado de Minas Gerais. Na cidade batizada com o fruto que 
reina nas mesas do cerrado mineiro e goiano, a história da educação e 
da infância se encontra, e se mistura, com a história de sua família. 
Estudou o curso primário no Grupo Escolar “Fernando Barbosa de 
Pequi”, ou seja, sua primeira escola recebeu o nome de seu pai que, 
como era muito comum na época, por atuar na política local e ocupar 
um papel considerado importante na região, foi homenageado desta 
forma. Importante ressaltar que a criação dos Grupos Escolares nos 
municípios representou, em larga medida, um esforço político e eco-
nômico das elites que pretendiam modernizar as práticas escolares 
instituindo a escola graduada, a normatização dos tempos e espaços 
escolares, e a centralidade dos métodos e da escolarização dos saberes. 
Dando continuidade aos estudos, fez o preparatório para o ensino 
secundário em Belo Horizonte e, durante os anos de 1911 a 1915, fez 
o Curso Normal na cidade de Sabará, na Escola Normal Delfim Mo-
reira. Com a idade entre quinze e dezessete anos, durante o curso 
normal, iniciou sua carreira no magistério no papel de monitora, es-
tágio da época no qual se lecionava e se aprendia a ser professora. Já 
normalista formada, um lugar de status e prestígio, no ano de 1916 
iniciou a carreira de professora no mesmo Grupo Escolar que estudou 
e que levava o nome de seu pai, na cidade de Pequi. De aluna para 
professora do Grupo Escolar, Maria retornou para sua cidade natal; 
não lhe era estranho, desde criança, conviver com as lutas políticas que 
marcaram a primeira República no Brasil, que refletia em sua cidade 
Pequi. A professora acompanhou a liderança de seu pai e participou de 
acordos com os lideres políticos locais para trazer benefícios para o 
município. Os conflitos políticos envolvendo seu pai motivaram a 
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vinda da família para Goiás, mais precisamente para Santa Rita dos 
Pontais, distrito de Morrinhos, atualmente Pontalina, onde fixou resi-
dência. No vilarejo, a família de Maria Barbosa ocupou papel impor-
tante nas atividades políticas e culturais: seu pai, Fernando Barbosa, 
ocupou o cargo de Agente Executivo Municipal (equivalente ao pre-
feito), organizou a banda de música da qual seu marido foi músico e 
Maria Barbosa cantora. Em Santa Rita dos Pontais, entre 1919 e 1924, 
foi professora da Escola Isolada, ou seja, uma escola que funcionava 
num rancho de capim, utilizava o método ensino individual e não 
contava com recursos didáticos e metodológicos. Em sua obra, Reis 
afirmou que, apesar de ter experiência com o método intuitivo analí-
tico global, sua prática em Santa Rita dos Pontais foi pautada pelo 
método sintético individual, ou seja, escrevia as lições em folhas de 
papel almaço, pois não havia livros. Sua nomeação para a Escola mo-
tivou a saída da cidade do “Professor Barbudo”. Reis, em sua obra, 
registrou que no início das aulas fizeram “(…) uma grande festa esco-
lar, onde acendemos uma fogueira e nela queimamos a grande palma-
tória existente. Depois a criançada assou batatas, rebentou pipocas, 
dançou e brincou à vontade em regozijo àquela comemoração” (1979, 
p. 22). Os castigos físicos na escola, apesar de serem condenados desde 
o século XIX, perduraram por quase todo o século XX, o que nos 
permite compreender a alegria das crianças com o fim da palmatória, 
uma grande vilã para os estudantes da época. Ao longo da Primeira 
República, Morrinhos sofreu um impulso significativo em relação ao 
aumento populacional, ao desenvolvimento econômico e ao cresci-
mento da arrecadação de impostos e ao fortalecimento de sua elite 
política. A família de Maria Barbosa conviveu com essas mudanças e 
manteve boas relações na cidade, ocupando lugar de prestígio junto à 
elite política do município, e seu pai, o coronel Fernando Barbosa, 
contribuiu para a aquisição dos benefícios que as administrações mu-
nicipais fizeram na cidade. A professora também participou dessa mo-
vimentação e, a partir de 1923, em conjunto com o Intendente Mu-
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nicipal de Morrinhos, Pedro Nunes Filho, trabalhou na criação e 
organização do primeiro Grupo Escolar da cidade. Para prover as con-
dições mínimas de funcionamento da escola, Maria Barbosa contou 
com o apoio de sua família e das influências que possuíam no estado 
de Minas Gerais, conseguindo o material didático e mobiliário: cartei-
ras, livros, cartilhas, quadro-negro, giz, mapas geográficos e históricos, 
globos terrestre, tinta, canetas. Contando com o material necessário e 
adaptando uma das casas da cidade para o funcionamento da escola, o 
Grupo Escolar foi inaugurado em 1924 com o nome de Cel. Pedro 
Nunes, que havia sido intendente de Morrinhos por várias gestões e 
seria lembrado como um dos vultos morrinhenses por suas realizações 
em prol da cidade. Maria Barbosa foi professora, e diretora, do Grupo 
Escolar Coronel Pedro Nunes, escola que ajudou a organizar, por três 
décadas, até o ano de 1954. O grupo ocupou papel importante na 
formação das novas gerações de Morrinhos, e atendia uma média de 
300 crianças e contava com uma equipe de quatro professoras e três 
assistentes. Foi um dos primeiros grupos escolares do estado, que à 
época tinha oito instituições deste modelo, por isso foi noticiado 
como grande realização do governo municipal, responsável pela cria-
ção e manutenção da instituição. Na mensagem presidencial de 1929, 
Brasil Ramos Caiado, presidente do estado, menciona os grupos man-
tidos pelo município e destaca o de Morrinhos. Pode-se afirmar que 
o Grupo Escolar impulsionou uma transformação significativa nas 
práticas pedagógicas e no atendimento às crianças, simbolizando im-
portante conquista cultural da cidade que já possuía teatro, banda de 
música e um grupo de profissionais liberais destacado. A experiência 
de Maria Barbosa na criação do Grupo Escolar Cel. Pedro Nunes 
impulsionou sua participação na constituição da rede escolar de Mor-
rinhos nos anos de 1930. Assim, em concomitância com o exercício 
do magistério no Grupo Escolar Maria Barbosa, foi catedrática funda-
dora da Escola Normal de Morrinhos em 1929, quando novamente 
se articulou aos políticos da região para equipar a escola e mantê-la 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

415

em funcionamento até que as autoridades estaduais assumissem sua 
manutenção. A Escola Normal desempenhou papel fundamental na 
formação dos professores e intelectuais de Morrinhos e região e foi 
uma das primeiras escolas normais da região Sul do estado e foi en-
campada pelo Instituto Dr. Hermenegildo de Morais, de propriedade 
das Irmãs Agostinianas e depois foi encampada pelo Ginásio Dr. Her-
menegildo de Morais, atualmente colégio estadual. Foi idealizadora e 
criadora da Escola Dom Bosco, uma escola para as crianças pobres do 
Setor São Francisco de Assis, construída com a ajuda da comunidade 
que mobilizada por Maria Barbosa doou o material necessário para a 
construção e o mobiliário da primeira sala de aula. Em suas memórias 
Maria Barbosa afirma ter lançado mão por conta própria de um lote 
da prefeitura onde foi construída a sala de aula. Nesse movimento foi 
a Goiânia com um dossiê da construção e organização da escola e 
conseguiu com as autoridades estaduais a nomeação das professoras e 
a quitação das despesas pendentes. Maria Barbosa participou em 1942 
do Oitavo Congresso de Educação que aconteceu em Goiânia no 
Batismo Cultural. O Congresso tinha como objetivo discutir e propor 
diretrizes e soluções para os problemas do ensino primário, especial-
mente do ensino rural. No Oitavo Congresso, Maria Barbosa apresen-
tou tese sobre o problema da organização escolar e da infraestrutura 
escolar e apresentou diretrizes para a construção dos edifícios escola-
res e as condições mínimas de funcionamento do grupo escolar. Tam-
bém abordou uma proposta para a elaboração do museu escola e des-
creveu as qualidades inerentes ao diretor da escola. Defendeu a criação, 
em todos os municípios, dos núcleos escolares, ou seja, escolas agrupa-
das, com internato e semi-internato, que ofertassem formação intelec-
tual e ensino agrícola e pastoril. Para os núcleos escolares defendia a 
contratação de professores normalistas que tivessem a mesma valoriza-
ção que os professores do grupo escolar. Na década de 1950 Maria 
Barbosa Reis também foi protagonista de outra iniciativa para difun-
dir a leitura em Morrinhos: a criação das bibliotecas volantes, motivan-
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do o empréstimo de livros à comunidade. Compreendia que a leitura 
era fundamental para a formação das novas gerações e por isso o Gru-
po Escolar “Cel. Pedro Nunes” deveria pôr a biblioteca à disposição 
dos professores e alunos para levarem os livros para serem lidos em 
casa. Maria Barbosa em um texto do jornal O Liberal de 1953 escreve 
que tinha projeto de organizar duas bibliotecas que pudessem atender 
a públicos muito distantes do mundo da leitura: na Escola D. Bosco, 
que atendia às crianças mais pobres de Morrinhos, objetivando com 
isso “habituar aquelas crianças a ler, fazendo das gerações novas outras 
mentalidades, aptas a lutarem pela vida”; na Cadeia “ajudando na re-
generação dos criminosos, pela leitura”, propondo criar uma escola de 
adultos que pudesse orientar os alunos a partir da discussão das leituras 
que fizesse na biblioteca”. Na concepção de Reis “(…) depois de re-
generados aberta a porta da prisão, aqueles entes até então infelizes 
renasceriam para a vida com a reeducação. Nesse caso a pedagogia 
substituiria a penalogia. Mas infelizmente, o meu plano foi ceifado 
pela minha prematura aposentadoria” (1979, p. 65). Em suas memórias 
a narrativa da aposentadoria aparece melancólica por parte de uma 
mulher que ainda tinha audaciosos projetos educacionais para Morri-
nhos e que, em nome da família e da recuperação do filho, se mudou 
para Goiânia em 1957 onde continuou o seu trabalho como técnica 
da secretaria de educação. Ficou conhecida como um benemérita da 
causa educacional, mas também na assistência social e foi Secretária da 
Legião Brasileira de Assistência em Morrinhos, atuando em prol da 
criação do posto de saúde e da contratação do médico e da assistência 
aos mais pobres por meio de distribuição de mantimentos, roupas e 
remédios. Atuou nos espaços da cultura morrinhense promovendo as 
festas locais e foi colaboradora do jornal O Liberal nos anos de 1950. 
As narrativas sobre sua atuação nas causas educacionais ressaltam o seu 
papel como educadora, mas também podemos destacar sua liderança 
em meio aos políticos locais, em um tempo em que as mulheres assu-
miam pouco protagonismo nesse espaço. Maria Barbosa esteve junto 
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com a elite local de Morrinhos na concepção de uma política educa-
cional, mas também na sua materialização, exercendo a gestão e inter-
vindo nas indicações dos gestores educacionais locais. Uma mulher 
atuante em seu meio que rompeu com os limites do lar e fez-se luta-
dora nas causas educacionais de Goiás. Uma batalhadora das causas 
educacionais, criadora de escolas, defensora de uma educação republi-
cana, como direito de todos. Uma mulher do seu tempo, mas não li-
mitada aos ditames da época: uma mulher educadora feminista! 
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Maria Cristina Fungaro Baragatti (1950-2009). Maria 
Cristina Fungaro Baragatti, nasceu em Mogi das Cruzes, São Paulo, 
em 21 de outubro de 1950, neta de descendentes italianos e alemães 
refugiados da 2ª Guerra. Sua origem pobre junto aos pais, Antônio 
Fugaro (escultor em pedras) e Erna Kruse Fungaro (dona de casa e 
excelente cozinheira), não a fez mais ou menos notada pela atenção 
dividia aos outros três irmãos: Ana Catarina Fungaro Gusmatti, Maria 
Isabel Fungaro e Aparecido Cares. Dedicada aos estudos desde jovem, 
obteve de 1959 a 1962 os primeiros estudos na escola primária – 
“Grupo Escolar Coronel de Almeida”, em Mogi das Cruzes. De 1963 
a 1966, realizou os estudos ginasiais no “Colégio da Organização Mo-
giana e Cultura” – OMEC, instituição de renome na região. Dedicada 
à causa da educação, tornou-se escotista e, em pouco tempo, líder dos 
demais na mesma cidade natal. Em 1967, cursou Química Industrial 
formando-se em 1969 como técnica em química pela escola Ateneu 
Mogiano. Dotada de inúmeras habilidades artísticas, cursou a Escola 
de Desenho Livre na Escola de Belas Artes a fim de aperfeiçoar seus 
dons e vocação, o que resultou na montagem de uma coleção parti-
cular de quadros pintados a óleo sobre tela a tratar de temas os mais 
variados. Em 1973, retoma os estudos e forma-se em Administração 
de Empresas e Ciências Econômicas pela faculdade “Braz Cubas”, na 
qual trabalhou posteriormente como secretária executiva, tesourei-
ra e auditora. Perseverante e cheia de energia, a mulher alegre que 
contagiava a muitos com o seu otimismo e frases vibrantes resolveu 
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se dedicar tempos depois a outro projeto de vida. Consolidada sua 
carreira acadêmica, mergulharia na realização do sonho de ter a sua 
própria família, ser esposa, ser mãe. Casa-se em 1979 com o enge-
nheiro mecânico Jadir Baragatti, e se mudam para Inhumas, Goiás. 
Mãe de quatro filhos: Christiane Fungaro Baragatti, Diana Fungaro 
Baragatti, Rafaella Fungaro Baragatti e Emmanuel Fungaro Baragatti, 
aproveitou a “taxada” e ajudou também a criar sua sobrinha Patrícia 
Fungaro. Residindo em Inhumas desde o início dos anos 1980, de-
dicou-se a trabalhar como professora de Artes, História e Geografia 
com crianças do Ensino Fundamental na Escolinha da Mônica, escola 
que ainda hoje continua a pleno vapor, uma verdadeira referência 
na educação infantil para a região. O que Cristina não sabia era que, 
poucos anos depois, o futuro lhe reservaria a condição de diretora e 
posterior proprietária daquela mesma unidade educacional. Percorrer 
a estrada da vida de centenas de milhares de crianças, eis sua missão. 
Assim chegou a ela, pelo caminho mais rápido, aquele que por admi-
ração legitimaria sua competência pelo trato a condição de tia, a Tia 
Cristina, sinal de carinho recompensado pela confiança conquistada 
ao longo dos anos pelas crianças, e pelo respeito dos adultos. Aos pou-
cos, tia Cristina também teve de aprender Braile e Soroban para ser 
professora de apoio de um sobrinho de sangue, Hélio Baragatti Neto, 
deficiente visual. Com dedicado esmero e cuidado didático-pedagó-
gico, preparou o material de apoio utilizado na Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Médio deste aluno. Com o passar dos anos, 
dedicou-se ainda mais à carreira como professora de Didática de Al-
fabetização, no curso Magistério do Colégio Estadual Manoel Vila 
Verde, em Inhumas, situação cujo desempenho a projetaria à função 
de professora orientadora de Estágio na mesma escola. Preocupada 
com o índice de analfabetismo que assolava a sociedade inhumense 
nos anos 90, montou um curso de alfabetização para adultos inspirada 
no método de Paulo Freire realizado em parceria com a Prefeitura da 
cidade, sediado na empresa “GAASA-Goiás Agroavícola S.A.” durante 
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dois anos. Como educadora, seu corpo estava cheio de mundos, a pri-
meira tarefa era ensinar a ver, e quem vê bem não se entedia da rotina. 
Voltou aos bancos universitários tempos depois e cursou pós-gradua-
ção em Técnicas Educacionais pela Universidade Salgado Filho, no 
Rio de Janeiro e Psicopedagogia na Universidade Federal de Goiás. 
Como a sua atenção era o educando, montou nesse ínterim uma clíni-
ca para o atendimento de crianças com dificuldades de aprendizagem 
e se dedicou totalmente ao estudo dessas dificuldades, permanecendo 
até 2005. Cristina continuava persistente e agora vendo o brilho nos 
olhos de seus discípulos. Para motivá-los, elogiava, cobrava. Decidiu 
por isso voltar pela terceira vez à Universidade; cursou pedagogia na 
UNICOC em Goiânia, Espanhol Superior no Centro de Idiomas da 
UEG e Neuropsicologia Educacional no Centro Universitário Villa-
nueva em Madri – Espanha (a distância). Em 2006, realizou-se no que 
fazia, comprou a escola infantil primária “Escolinha da Mônica”, onde 
completou sua carreira priorizando interesses humanos às questões 
financeiras. Deixou um vazio complicado de carregar, porque eis o 
que somos, carregadores de saudades, vazios que não se enchem. Mas 
aprendemos que é na lembrança dos olhos de alguém de quem vi-
vemos próximos, porque é neles que nos percebemos felizes; essa é a 
mágica da educação, nos provoca a ver a mesma coisa (realidade). Tia 
Cristina faleceu em 31 de agosto de 2009, vítima de uma úlcera gás-
trica fatal. Deixou como legado a paixão pela educação, lição que só 
na alegria dos olhos dos discípulos pode se deixar ver, especialmente 
se forem olhos de crianças.   
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Maria de Lourdes Silva (1928-2007). Nasceu no dia 30 de 
janeiro de 1928, na cidade de Matutina-MG, e faleceu no dia 22 de 
março de 2007, em Goiânia. A trajetória da professora Lourdes, assim 
denominada pela comunidade escolar na qual desempenhou a função 
de professora primária, coordenadora pedagógica e vice-diretora no 
ensino público estadual e municipal goiano, atravessou as décadas de 
1940, 1950, 1960, 1970, 1980 e 1990. Em 1962, a professora realizou, 
durante quinze dias, o primeiro curso de formação de professora pri-
mária na cidade de Anápolis-GO. Ao final, se submeteu a um Exame 
de Suficiência, contendo as disciplinas e suas respectivas notas: Portu-
guês, 85,50; Aritmética, 93,00; Conhecimentos Gerais, 83,10, e Inicia-
ção à Metodologia, 100,00. Nessa época, a professora havia cursado 
somente o ginasial e, em 1972, concluiu o segundo grau no Ensino 
Supletivo administrado pela Secretaria da Educação Estadual. Em 
1978, graduou-se em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás. 
No início da década de 1980, seu ingresso na Secretaria Municipal da 
Educação (SME) a incentivou a se qualificar e frequentou cursos de 
capacitação oferecidos por essa instituição. Estes, em sua maioria, fo-
cavam na discussão da Proposta Pedagógica da SME e de cada escola, 
bem como o planejamento das atividades bimestrais e anuais. Ainda 
nessa década, cursou duas especializações na PUC-GO: “Educação 
Pré-Escolar” (720h) e “Orientação Educacional”. Em 1985, partici-
pou do Curso de Técnicas de Planejamento, Controle e Avaliação de 
Projetos e Avaliação de Projetos (520h), ministrado pelo Centro de 
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Aperfeiçoamento Profissional do Estado de Goiás (CECAP). A traje-
tória da professora Lourdes, de acordo com o depoimento de sua filha 
primogênita, se iniciou ao final de 1930, quando cavalgava rumo à 
Zona Rural para alfabetizar as crianças do município de Matutina-
-MG, com apenas 12 anos de idade. Na sequência, no período de 
1948 a 1950, conforme data o “Documento de Certidão de Tempo de 
Serviço” de Belo Horizonte, de agosto de 1985, inaugurou sua função 
de ensinar como professora leiga na Escola Estadual Vera Cruz, na ci-
dade de Matutina-MG. Em sua juventude, frequentava as missas da 
Congregação Católica de Filhas de Maria e exerceu a função de pro-
fessora de Catequese. Provavelmente seu interesse e sua habilidade 
vividos nesse período contribuíram para despertar uma profissão de 
ensinar próspera e profícua, resultando na identificação, no empenho 
e na dedicação integral com esse trabalho. Deste modo, por intuição 
ou não, as suas experiências iniciais se inclinaram gradativamente para 
o exercício de atividades educativas e formativas. Após seu casamento 
em 1951 com Lair Araujo Silva, e o nascimento de cinco filhos nessa 
década (Rosângela Araujo Silva Nunes, Ronaldo Araujo Silva, Maria 
Noemi Araujo, Míriam Araujo Silva e Simei Araujo Silva, em 1961 
João Marcos Araujo Silva in memoriam e, em 1962, Heber Araujo Sil-
va), sua atuação como professora se interrompeu. Entretanto, com a 
maternidade, exerceu a função de educadora familiar. No ano de 1958, 
na cidade de Uberlândia-MG, teve aula de acordeão em casa e, ao seu 
término, repassava a sua aprendizagem de forma lúdica, tanto na ora-
lidade como na escrita, à sua filha primogênita, com 6 anos de idade. 
Esses dados foram encontrados nos registros escritos na partitura com 
as notas musicais nos arquivos da família. Essa ideia e a iniciativa do 
exercício da atividade formativa na residência ocorriam com muita 
frequência. Em 1960, mudou-se com a família para a cidade de Aba-
diânia. Tendo em vista a sua experiência como professora primária 
leiga e com contrato de substituta naquelas cidades mineiras, come-
çou, nessa nova morada, a partir de 1961, a lecionar como alfabetiza-
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dora da primeira série no Grupo Escolar de Abadiânia. Com a pro-
mulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
4.024), em 1961, exigiu-se a formação e habilitação como professora 
em exercício. Desde então, a professora Lourdes, com o desejo e ne-
cessidade de continuar nessa função, se deslocou para a cidade de 
Anápolis para fazer um curso de formação de professores durante 
quinze dias, em período integral, administrado pela Delegacia de En-
sino, vinculada à Secretaria de Estado da Educação e Cultura de Goiás. 
Seus três primeiros filhos estudaram nessa escola – Grupo Escolar de 
Abadiânia, sendo que a terceira foi sua aluna na primeira série. Segun-
do o depoimento da diretora dessa época, Floripes Gontijo Pereira, 
hoje com 85 anos de idade (em 02/12/2015), os professores só usa-
vam o livro didático que o estado fornecia para lecionar e não havia, 
portanto, planejamento das aulas. Na primeira série, utilizava-se a Car-
tilha Sodré e o método silábico para alfabetizar os alunos. A leitura 
repetitiva, a cópia, o ditado, a avaliação oral (denominada arguição), a 
prova escrita, a aprendizagem, o rendimento escolar satisfatório e o 
incentivo ao bom comportamento caracterizavam a prática pedagógi-
ca das professoras. O castigo estava presente no cotidiano da sala de 
aula e ocorria de várias formas: colocava-se um cone feito de cartoli-
na na cabeça do aluno, que ficava no canto da sala, e o privava do re-
creio, o que significava aluno “burro”. No entanto, pelo depoimento 
de seus filhos e ex-alunos, essa prática punitiva não esteve presente em 
sua atividade escolar. Vale ressaltar que um dos traços marcantes dos 
filhos, como alunos à época, era a extrema exigência em sala de aula 
alegando que “Era para dar bom exemplo de aprendizagem e bom 
comportamento”. A prática nacionalista estava presente na escola pú-
blica desde a Primeira República. Assim, nas aulas de Estudos Sociais, 
os alunos memorizavam a letra do Hino Nacional três vezes por se-
mana, na última aula, e todos os funcionários administrativos, profes-
sores e alunos se dirigiam ao pátio da escola para cantá-lo. A frequên-
cia era registrada no “Livro de Registro Escolar”, no qual se escreviam, 
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de forma manuscrita, os nomes dos alunos, que eram divididos em 
uma coluna com os nomes das meninas e em outra com os dos meni-
nos, nomeando-os como sexo feminino e sexo masculino. A presença 
era registrada com a letra “c” de compareceu e “f ” de falta. Na meren-
da escolar, serviam-se leite em pó com chocolate, arroz doce e arroz 
com charque. A diretora da escola relatou que alguns alunos e profes-
sores percorriam as casas para arrecadar dinheiro para o caixa escolar, 
que era utilizado com material escolar e remédio. Sobre a representa-
ção da professora Lourdes, a diretora afirmou que “Era uma pessoa 
muito dedicada, comprometida com a aprendizagem dos alunos, orga-
nizada e assídua”. Segundo ela, a professora conciliava bem sua mater-
nidade com a responsabilidade de seu trabalho. Sob a influência da 
transferência da capital federal para Brasília, o município de Abadiânia 
foi transferido para outro local em 1963, situado às margens da BR-
060, e passou a ser chamada de Abadiânia Nova, localizado aproxima-
damente a 100 km de Goiânia e de Brasília. O critério adotado para a 
transferência das professoras do Grupo Escolar da Abadiânia Velha para 
o Grupo Escolar da Abadiânia Nova foi a classificação obtida no cur-
so de formação em Anápolis, citado acima. Assim, as notas do Exame 
de Suficiência atenderam significativamente aos critérios exigidos 
pela supervisão escolar da prefeitura. Por essa razão, sua família foi 
transferida para esse novo município. A partir de então, a professora 
continuou sua função no Grupo Escolar de Abadiânia Nova, também 
chamado de “Grupinho” pela comunidade escolar. Como era de cos-
tume, seus filhos estudavam na mesma escola que lecionava, todos em 
idade escolar foram matriculados nessa escola. Provavelmente, a práti-
ca pedagógica da professora não se diferenciou da escola anterior, por-
que a diretora da escola de Abadiânia Velha também se transferiu para 
essa escola. Com o falecimento do marido nesse mesmo ano, muda-se 
para a cidade de Goiânia, por sugestão e empenho do primo José Bor-
ges de Araujo, que teve forte influência junto ao Superintendente da 
Estrada de Ferro, Nestor Rocha, também um mineiro aparentado da 
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família. Tal Superintendente, aliado ao então governador Mauro Bor-
ges Teixeira, transferiu a professora para a capital. Dessa forma, virou-
-se mais uma página em sua história e introduziu-se uma nova traje-
tória profissional nessa cidade, correspondente ao período de 1963 a 
1996. O reconhecimento a esse ato governamental levou a professora, 
em novembro de 1964, a juntar-se à multidão goianiense na Praça 
Cívica que gritava o nome do então governador fazendo coro com o 
povo contra o golpe instalado para deposição de Mauro Borges. No 
período de 1963 a 1979, a professora lecionou na primeira série do 
“Grupo Escolar Major Alberto Nóbrega”, situado no setor Norte 
Ferroviário, que, entre 1963 e 1982, teve como diretora Letícia Baylão 
Miguel. Essa escola foi demolida no início da década de 1980 para a 
construção da atual rodoviária de Goiânia. Sobre a experiência da 
professora Lourdes nessa escola, uma de suas contemporâneas, a pro-
fessora e secretária Azize Daher, hoje com 82 anos de idade, nos rela-
tou que ela era “excelente e grande alfabetizadora, dedicada, assídua e 
se preocupava com a aprendizagem dos alunos” (mar. 2016). A cartilha 
adotada era a Caminho Suave. Ao final de cada mês, aplicavam-se as 
provas de Português, que incluía ditado, aritmética, ciências e estudos 
sociais, as quais eram rodadas no mimeógrafo. No período noturno do 
ano de 1965, a professora participou do Projeto de Alfabetização de 
Adultos, destinado aos trabalhadores de uma pedreira próxima a CEA-
SA, coordenado pelo Serviço Social da Indústria (SESI). O meio de 
transporte era um caminhão e havia revezamento entre seus filhos 
para acompanhá-la. Nessa década, para complementar o seu salário, a 
professora ministrava aulas particulares de alfabetização em sua resi-
dência;e na ocasião, o seu filho caçula foi alfabetizado e, posterior-
mente, ele foi seu aluno na 1ª série. A década de 1980 foi marcada por 
práticas educativas relevantes para o ensino público goiano, devido às 
suas diversas funções exercidas no ensino público estadual (professora 
primária e vice-diretora da escola) e municipal (coordenadora peda-
gógica da escola) e aos cursos realizados de capacitação, graduação e 
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especialização, os quais contribuíram para desenvolver uma prática pe-
dagógica e administrativa de qualidade. Em 1983, a professora foi con-
vidada pela Equipe da Educação Pré-Escolar (Centro de Pesquisa e 
Tecnológico da Educação Pré-Escolar – CETEP) do município de 
Goiânia para se integrar ao trabalho desse grupo, que era sediado na 
“Escola Municipal Leão Di Ramos Caiado”, localizada no Setor Bue-
no (atualmente extinta). Seu trabalho consistia em realizar estudos, 
planejar, orientar, supervisionar e ministrar cursos aos professores da 
pré-escola. Era um projeto americano (Microensino) que incluía a 
filmagem das aulas das professoras e, em seguida, estas eram assistidas 
em vídeos com o objetivo de serem avaliadas. Segundo o depoimento 
da professora Clélia Brandão, integrante dessa equipe, “Posso testemu-
nhar, para além de sua competência profissional, o que mais me en-
cantava era o brilho solidário dos seus olhos esverdeados e o sorriso 
acolhedor de uma educadora que cumpria à risca os princípios da 
educação infantil, como amar, educar cada criança como única” (maio 
2016). No ano de 1984, sua filha primogênita implantou uma escola 
no Condomínio Privê Atlântico, em Goiânia, cujo nome foi em ho-
menagem à professora Lourdes: “Educandário Professora Lourdes”. 
Essa instituição atendia uma clientela desde o jardim de infância até a 
quarta série do Ensino Fundamental. Nas palavras da diretora, “essa 
honra foi motivada pelo reconhecimento de sua luta, como viúva, 
mulher e profissional, que teve êxito ao conciliar a sua função de cui-
dara e educadora de seus filhos com a construção de uma carreira 
profissional atravessada por desafios, incertezas e conquistas” (maio 
2016). Ao final dessa década, com vistas a se aposentar no ensino esta-
dual com carga horária integral, a professora lecionou no período 
noturno a disciplina de História e Filosofia da Educação no curso de 
magistério do “Colégio Claretiano Coração de Maria”, localizado no 
setor central. No ano de 1987, a professora Lourdes finalizou sua ex-
periência educacional no ensino público estadual. Então, decorridas 
quatro décadas de experiências como educadora e com a aposentado-
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ria, se dedicou integralmente à sua função de coordenadora pedagó-
gica na “Escola Municipal Getulino Artiaga”, localizada no Setor Vila 
Nova. Segundo a diretora dessa escola (final da década de 1980), Wil-
ma Cidião Silva Pereira (maio 2016), havia duas coordenadoras peda-
gógicas e, por determinação da Secretaria Municipal de Educação, era 
necessário optar por uma, escolhendo, então, a professora Lourdes pela 
assiduidade, pontualidade, pelo compromisso, pela confiança e credi-
bilidade em seu trabalho. Essa diretora revelou que a coordenadora 
desempenhava sua função com os professores, alunos e pais. Planejava 
anualmente suas atividades pedagógicas, as quais integravam visita ao 
Tratamento de Esgoto da Saneago, passeios ao zoológico e Parque 
Mutirama. Atendia individualmente os alunos do Bloco Único de 
Alfabetização (dois anos) que apresentavam dificuldades na aprendiza-
gem da leitura e escrita. Nas palavras da diretora, a professora Lourdes 
fez a diferença na escola e foi um sucesso como coordenadora peda-
gógica. Em 1997, devido a um problema de saúde causado por hiper-
tensão (Acidente Vascular Cerebral), a professora se aposentou, encer-
rando a sua caminhada sólida, guerreira, competente e comprometida 
com o ensino público da cidade de Goiânia. Enfim, no dia 22 de 
março de 2007, faleceu nessa cidade. A narrativa sobre a caminhada 
profissional e formativa da professora Lourdes, somada aos depoimen-
tos de suas colegas de trabalho, de seus alunos e filhos, nos inspira a 
tecer algumas reflexões sobre suas contribuições para o ensino público 
goiano no século XX. Diante disso, nos chamou a atenção a caminha-
da da professora que foi acompanhada pelas mudanças na História da 
Educação, como leis, reformas, mudanças políticas e das políticas edu-
cacionais, sem perder o compromisso, a dedicação, assiduidade, com-
petência e o gosto pela profissão. Assim como as conquistas que a 
professora desempenhou em sua carreira profissional e, simultanea-
mente, pelo interesse e pela necessidade de realizar cursos de atualiza-
ção, graduação e pós-graduação em Educação. Em seguida, verifica-
mos seu empenho constante com a aprendizagem dos alunos, 
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sobretudo, com aqueles que demonstravam dificuldades. A partir dos 
cursos realizados, preocupava-se em repensar e inovar sua prática pe-
dagógica. Enfim, foi uma educadora que conseguiu conciliar a vida 
profissional e formativa com a maternidade, a proteção e formação de 
seus seis filhos e, por certo, na condição de mulher e viúva desde a 
década de 1960, foi perseverante e resistente ao enfrentar os desafios 
que a sociedade e a profissão de ensinar lhe apresentaram.
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Maria do Rosário Neto de Velasco Figueiredo – (Dona 
Maricota, 1894-1959). Maria do Rosário Neto de Velasco Figuei-
redo, mais conhecida pelo seu apelido Dona Maricota, nasceu em 13 
de outubro de 1894, na cidade de Goiás, então capital do estado de 
Goiás. Filha de Francisco D’Abadia de Vellasco e Anna Maria Netto 
de Vellasco, teve durante sua infância, adolescência e início da idade 
adulta os privilégios de uma família abastada e de grande influência 
política compartilhados com quatro irmãos. De suas relações de pa-
rentesco participaram pessoas expressivas da história brasileira, como 
o primeiro voluntário brasileiro a se inscrever e participar da Guerra 
do Paraguai, seu pai Francisco D’Abadia; o Marechal Cândido Ma-
riano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Rondon, 
Matemático e Sertanista que adentrou terras antes desconhecidas para 
instalação da rede telegráfica na região oeste do Brasil, seu primo; 
Domingos Neto de Velasco Figueiredo, Advogado, Deputado Federal, 
primeiro senador socialista da América latina e Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, seu irmão; Almiro Duarte Figueiredo, prefeito, 
seu cunhado. A ambiência familiar imprimiu uma formação política 
em sua personalidade feminina muito além da que era permitida às 
mulheres no início do século XX, formação esta que, acrescida de 
um rigoroso e fértil processo de escolarização, lhe permitiu tornar-se 
professora, musicista e teatróloga. De sua mãe herdou a paixão pela 
música, pela literatura e pelo teatro. Ao se transferir para Palmeiras de 
Goiás (1918), acompanhando seu esposo e já com dois de seus quatro 
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filhos, pode atuar e influenciar a cultura local, ancorada em seus dons 
artísticos e profissionais. Como musicista tocava piano, harmônio, vio-
lão, violino e ensinava a arte musical para meninas e moças da cidade. 
O seu harmônio era o único exemplar deste instrumento existente na 
cidade. Criou e foi regente de um Coral, dirigiu peças de teatro e pe-
ças musicais, trazendo para a cidade de Palmeiras de Goiás várias en-
cenações das tradições vilaboenses, comemorativas da Semana Santa, 
como o Canto da Verônica, o Buquet, o Perdão, a Coroação de Nossa 
Senhora, entre outros. Não obstante, sua atuação como professora foi 
a mais marcante de sua história de vida. Tendo estudado no Colégio 
Sant’Ana, instituição de ensino fundada em 1889 na Cidade de Goiás 
pela Congregação Dominicana, cursou os três níveis de ensino ofe-
recidos pelo colégio: Primário, Complementar e o Normal. Aliando 
a formação política recebida das relações de parentesco à formação 
artística e à formação profissional obtidas no Colégio Sant’Ana, Dona 
Maricota se fez professora na plenitude que esta profissão requer, re-
velando em sua trajetória docente compromisso político com a esco-
larização de mulheres, preparo profissional que aliava conhecimento 
e cultura artística e habilidade pedagógica reconhecida e atestada por 
vários de seus ex-alunos. À frente de seu tempo, chegou em Palmeiras 
de Goiás abrindo espaço para a formação escolar de mulheres, sem 
distinção de classe social, em uma cidade que possuía escola apenas 
para os homens. Sua atuação como professora extrapolou os muros 
da escola e exerceu influência considerável na organização da cultura 
local. Em uma cidade com 4.145 habitantes, com mais de 40% desta 
população habitando a zona rural do município, segundo recensea-
mento da população do Brasil realizado e publicado pelo IBGE em 
1920, a atuação de uma professora de primeiras letras e de formação 
musical, complementadas com aulas de boas maneiras e de formação 
geral para meninas, impactou culturalmente a população da cidade. 
Nos documentos consultados, a primeira escola de primeiras letras 
para meninas de Palmeiras de Goiás foi criada em 1920 pela profes-
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sora Maria do Rosário Neto de Velaso Figueiredo, Dona Maricota. 
Com o expressivo aumento da demanda por vagas nesta escola, Dona 
Maricota solicitou a transferência de sua cunhada Iracema Duarte Fi-
gueiredo, já professora na Cidade de Goiás, para atuar como professora 
em sua escola, fato consumado em 1922. Em 1933, Dona Maricota 
foi uma das professoras que deu início ao Grupo Escolar Barão do 
Rio Branco, primeira escola pública a funcionar em prédio próprio 
na cidade de Palmeiras de Goiás. Foi diretora desta escola, incluindo 
no currículo daquela instituição de ensino disciplinas para a forma-
ção cultural dos alunos, seguindo o modelo de educação escolar que 
havia recebido no Colégio Sant’Ana de Goiás.Após quatro décadas 
dedicadas à docência no ensino primário e no ensino da música, Dona 
Maricota faleceu em Goiânia, tendo sido sepultada em 7 de setembro 
de 1959, na cidade de Palmeiras de Goiás. Seu nome ficou imor-
talizado na história da educação daquele município e, portanto, de 
Goiás, podendo ser encontrado em documentos oficias, em relatórios 
de pesquisadores da história da educação em Goiás e em jornais da 
época. Como homenagem póstuma, uma escola pública de Palmei-
ras de Goiás recebeu o seu nome, Escola Estadual Maria do Rosário 
Neto de Velasco Figueiredo. Entretanto, como ficou imortalizada na 
memória dos palmeirenses com o seu apelido, a população da cidade 
sempre se referia àquela escola como Escola Dona Maricota. Por este 
motivo, a Subsecretaria de Educação de Palmeiras de Goiás solicitou 
à Secretaria de Educação do Estado de Goiás a alteração do nome 
da escola, em respeito às lembranças que o apelido desta professora 
havia deixado na história da educação daquela cidade. Hoje a escola é 
conhecida e registrada nos documentos oficiais como Escola Estadual 
Dona Maricota. Todos que testemunharam a história de vida de Dona 
Maricota, na condição de seus ex-alunos, e que forneceram informa-
ções para a elaboração deste verbete, foram unânimes na afirmação 
de ter sido ela uma mulher elegante, de finos tratos, com linguagem 
polida e argumentos eruditos, exímia professora nas explicações di-
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dáticas, severa, mas sem autoritarismo e, ao mesmo tempo, simples, 
humana e dedicada às suas atribuições de professora. Estas qualidades 
tornaram-na uma mulher que pensava e agia com autonomia e altivez 
e que participava ativamente dos debates políticos partidários de sua 
época, atitude desconhecida pela grande maioria das mulheres suas 
contemporâneas. Assim, a história da educação do estado de Goiás 
tem marcas da memória deixada pela professora Dona Maricota, uma 
mulher além do seu tempo.
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Maria Emília Martins Soares de Mendonça (1919-1988). 
Maria Emília foi professora, primeira-dama e ainda secretária e con-
tadora em Santa Cruz de Goiás entre 1948 e 1965. Filha de professo-
ra, Maria Theophila Gonçalves Martins, foi referência em sua cidade 
em âmbitos diversos indo desde a organização das festas religiosas à 
organização política da cidade. Nascida em Santa Cruz aos 22 de de-
zembro de 1919, gostava desde a infância de ler e escrever. Em 1931 
publicou sua primeira história no jornal de Pires do Rio, cidade pró-
xima e sede do município na época, sobre um pássaro que cantava to-
das as manhãs na mangueira próxima à janela do quarto de seu irmão 
João. Foi interna do Colégio Santa Clara em Campinas, Goiânia, no 
qual recebeu a formação de normalista. Ao fim de sua formação nessa 
instituição iniciou seu trabalho como professora na escola Ana Theo-
dora, fundada por seus pais em Piracanjuba, Goiás. Transferida para 
Santa Cruz, lecionou, desde então, na escola particular do Promotor 
Sebastião Veloso Peleja, no Grupo Escolar do Sr. Adauto, na Escola de 
Economia Doméstica e foi professora e diretora do Grupo Escolar 
Antônio Ramos Caiado. A escola municipal de sua cidade natal tem, 
hoje, seu nome. Casou-se com Américo Carneiro de Mendonça em 
1945, aos 26 anos e ele aos 52. A família conta a história de que no 
dia de nascimento de Maria Emília, Américo foi visitar a casa e a mãe 
da recém-nascida perguntou a ele se havia casado. Diante da resposta 
deste de que não havia encontrado a noiva, ela lhe mostrou Maria 
Emília. Entre a liderança local, a administração e cuidado do lar com 
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cinco filhos, gostava de ler e escrevia histórias e poemas. Nesse tempo, 
Santa Cruz havia perdido o título de município para Pires do Rio 
e se transformado em distrito desta cidade. Em 1948, contudo, após 
mobilização política do distrito e liderado por, dentre outros, Américo 
e Francisco Accioli Martins Soares, pai de Maria Emília e subprefeito 
do distrito, Santa Cruz retoma o título de município. No mesmo ano 
a professora poetisa é convidada a assumir a secretaria-geral e con-
tabilidade da nova prefeitura. O prefeito indicado temporariamente 
pelo governador estadual não era alfabetizado e ela foi a solução en-
contrada. Inicialmente ela não sabia como lidar com a contabilidade 
até encontrar em uma de suas revistas um demonstrativo, o qual lhe 
serviu de modelo para iniciar seu trabalho. Seguiu como secretária e 
contadora por mais de uma década e pela gestão de 5 prefeitos. Ainda 
que tenha sido a primeira mulher a trabalhar numa função pública na 
região, não houve resistência à sua contratação pela reconhecida for-
mação e competência. Em 1949 seu esposo é eleito vereador. Ambos 
se engajam com o prefeito pela construção da usina hidrelétrica no 
município. Durante as viagens do primeiro prefeito eleito, nossa pro-
fessora assume a prefeitura integralmente. Nosso encontro com ela se 
deu no Arquivo de Câmara e Cadeia de Santa Cruz quando notamos 
seu nome se repetir em vários demonstrativos contábeis e, então, em 
entrevista com mestre Alberto da Paz, folclorista da cidade, ele nos 
contou sobre a mulher que foi prefeita e nos levou às memórias de 
seus familiares, amigos e estudantes que aprenderam com ela. Maria 
Emília, preocupada com as melhorias que desejava para o município, 
convence o marido a trocar de partido da UDN para o PSD e se 
elege prefeito, sendo também de pouca formação. Ela passa então a 
acumular a função de primeira-dama em 1953. O jornal O Popular 
de 25 de dezembro de 1956 reconhece sua atuação e competência na 
função de secretária e contadora e na gestão com o marido. Foram 
projetos compartilhados por ambos a construção da usina, do prédio 
dos correios e telégrafos, do grupo escolar, do posto de saúde e a im-



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

435

plementação de abastecimento de água potável. Sua casa, em pé ainda 
hoje, se tornou centro político da cidade durante sua gestão na pre-
feitura. Fez de uma das salas seu escritório em que organizava a vida 
pública da cidade e recebia todos os dias muitas visitas de pessoas do 
município de toda sorte. Ao fim do mandato, ela continuou na função 
de secretária e contadora da prefeitura por mais 3 gestões até 1965. 
Voltou a lecionar em 1966 e, mesmo tendo tempo regular de trabalho 
para se aposentar, por perseguições políticas, teve de se aposentar por 
problemas de saúde. Trabalhou por 32 anos. Chegou ao fim da vida 
em Goiânia, aos 78 anos, em 05 de outubro de 1988. Beneficiada pela 
luta feminista ainda que não tenha tido vínculo com esta, Maria Emí-
lia se tornou profissional cuja indicação a uma função pública de po-
der foi considerada “natural” por sua formação, atuação pública como 
professora e competência. Sua história, entretanto, havia sido apagada. 
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Maria Leal Lúcio (1921-2009). Chovia naquela noite de 12 
de março de 1921 quando a menina veio ao mundo numa casinha de 
fazenda, nas proximidades do Salto, em Corumbá de Goiás. Muitas 
décadas depois, ela escreveria que nasceu “branca, magra e pelancuda”. 
Era dia de Nossa Senhora das Dores e por isso a menina chamou-se 
Maria das Dores Leal. Seu nome, estranhamente, já antecipava a pro-
ximidade com a dor e o sofrimento que marcariam grande parte de 
sua vida e, ao mesmo tempo, a intensa lealdade à alegria, ao encontro, 
à celebração que parecem ter animado sua existência e constituído 
suas relações com o mundo. Maria das Dores foi a segunda dos dez 
filhos de Ana das Dores Leal e Henrique Fontes Leal: Sebastiana (Be-
lina), Maria das Dores, Nadir, José, Senhorinha, Irene, Nair, Lucíula, 
Geraldo e Henriqueta. A menina cresceu “preguiçosa e ávida por 
brincadeiras” subindo nas árvores, pulando corda, brincando de roda e 
de casinha, lendo a revista Tico-Tico, ouvindo as histórias contadas pela 
avó Helena. E com a coleção de “bonecas de pano com mobília, rou-
pas, tudo”. Mas, cresceu já acostumada ao trabalho e às responsabilida-
des que cabiam às meninas e mulheres de Goiás. Aos sete anos, foi para 
a escola. No primeiro dia de aula, a menina chorou a intensa dor da 
separação da casa, da mãe e dos irmãos. Contudo, o encantamento 
pela escola substituiu a dor da separação. Maria adorava as aulas e foi 
partícipe ativa de tudo que envolvia a vida escolar. Era muito simples 
a escola primária onde dona Maria Costa Campos, dona Ovídia e 
dona Julieta ensinavam a ler, escrever e contar. O material escolar, 
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“muito primitivo”, não impedia que, além da leitura, escrita e cálculo, 
as crianças do Grupo Escolar da pequena e então longínqua Corum-
bá de Goiás aprendessem a “cantar, declamar e fazer teatro”. Apesar da 
timidez, a menina se tornou a “artista permanente dos teatros feitos na 
escola” (LÚCIO, 1999, p. 24) que, à época, já transpunham os muros 
escolares atraindo as populações das cidades goianas para a órbita da 
cultura escolar. Na escola, ela também participava dos jogos e compe-
tições de basquetebol, “um jogo americano promovido pela escola”. 
Em 1931, ao final do curso primário novamente a dor e o choro. Mais 
intensos e infinitamente mais devastadores, pois, a menina se via dian-
te de uma condenação: não queria sair da escola e sendo a escola 
primária a única instituição escolar das cidades do interior de Goiás 
no início da década de 1930, quem concluísse o ensino primário fica-
va sem opção de continuidade dos estudos. No último dia de aula, foi 
para casa “debulhada em lágrimas” (LÚCIO, 1999, p. 25). No ano se-
guinte (1931), foi aceita como aluna ouvinte pela professora do últi-
mo ano, dona Maria Costa Campos (de quem se manteria próxima até 
a morte da querida mestra primária). Na escola, Maria acabou tornan-
do-se ajudante da professora por três anos, até que a família se transfe-
riu para a cidade de Campinas, nas proximidades da nova capital goia-
na, ainda em construção. O objetivo da família: matricular Maria das 
Dores e suas irmãs Belina e Nadir no já afamado Colégio Santa Clara 
para que elas fizessem o curso normal e se tornassem professoras pri-
márias. E, assim, sucedeu. Henrique, o pai, visitou o Colégio Santa 
Clara e ali combinou que a escola “forneceria tudo o que precisasse e 
no fim do ano faziam-se os acertos, uma vez que papai fornecia várias 
coisas de seu consumo: carne, lenha, etc.”. Era 1934. Maria tinha, en-
tão, 13 anos. No Santa Clara, a menina experimentou um encanta-
mento ainda mais intenso pelo espaço escolar. No contraste com a 
singela escola primária do interior, o Colégio surgiu para Maria em 
todo seu esplendor. Algo que ela descreveu como um “cenário mági-
co” onde tudo era “surpresa e deslumbramento” (LÚCIO, 1999, p. 



Diane Valdez (Org.)

438

50). A menina era agora uma “mocinha ajuizada”, muito estudiosa e 
extremamente entusiasmada pela escola. Juntamente com as irmãs Be-
lina e Nadir, foi matriculada, depois de um teste, no segundo ano do 
curso complementar que era um nível de ensino intermediário entre 
o curso primário e o normal. Logo, Maria estava a aprender as artes do 
ofício de professora, mas igualmente a refinar habilidades maternais e 
domésticas. Ela adorava, especialmente, as expressões da arte – a dança, 
o desenho, o teatro. Maria estudava e ajudava igualmente na criação 
dos irmãos mais jovens enquanto projetava o futuro como professora. 
Aos quinze anos, substituiu por algum tempo a professora Maria Ca-
margo que dava aulas para o Exame de Admissão ao Liceu de Goiânia 
que funcionava na sala de visitas da casa da família Leal na Avenida 
Rio Grande do Sul, em Campinas. Depois, em 1936, Maria deu aulas 
particulares a candidatos ao concurso público para a Guarda Civil de 
Goiânia. Em 1938, terminado o curso normal, foi nomeada como 
professora primária no Grupo Escolar Pedro Ludovico Teixeira, em 
Campinas (então transformado em bairro da nova cidade-capital, 
Goiânia). Sua nomeação foi assinada pelo escritor Bernardo Élis que 
exercia interinamente o cargo de prefeito de Goiânia na ausência do 
titular, Venerando de Freitas Borges. Assumiu uma classe de terceira 
série. Maria foi uma professora mobilizada pelos métodos ativos e suas 
aulas eram cheias de cantos, danças e encenações teatrais e permeadas 
pelo afeto que sentia por seus alunos. Normalista e catequista diplo-
mada pelo Colégio Santa Clara, aos 17 anos, trabalhava na escola, em 
casa e também na igreja. Ao final de 1938, Maria se casou com Joa-
quim Lúcio Alves, membro de uma das mais tradicionais famílias cam-
pineiras. E teve que deixar o trabalho e a escola, como rezava a tradi-
ção familiar em Goiás, para dedicar-se integralmente à casa, ao marido 
e aos sete filhos (Maria Gilda, Mário, Maria Helena, Maria Dilce [que 
faleceu com 40 dias de vida], Marielza, Márcio e Marta) que nasceram 
no “espaço de nove anos” a partir de 1940. Mais de duas décadas se 
passariam antes que Maria pudesse novamente estar em uma sala de 
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aula. Até meados da década de 1960, ela se manteve fiel ao seu papel 
de esposa e mãe. Enquanto isso, foi se tornando cada vez mais ativa nas 
celebrações e rituais da Paróquia de Campinas. Com os filhos já cres-
cidos, quis voltar a dar aulas. Era já uma mulher madura. Tinha 42 
anos. Mas, foi necessário lutar contra a resistência do marido e daque-
la tradicional família campineira, especialmente. Em 1964, venceu os 
obstáculos e se tornou a primeira mulher da família Lúcio a trabalhar 
fora de casa. O Instituto Santa Teresa (escola privada que preparava 
meninos para a entrada em seminários católicos) recebeu Maria que 
ali lecionou até 1966. O marido Joaquim iniciou a construção, ainda 
em 1966, de um prédio com nove salas de aula para abrigar uma ins-
tituição escolar a ser dirigida por Maria e onde as filhas Maria Gilda, 
Marta e Marielza, diplomadas como a mãe no Colégio Santa Clara, 
pudessem trabalhar. Um ano depois, a tragédia bateu às portas da fa-
mília e novamente levou Maria para longe do oficio e do ambiente 
que amava. O grave acidente sofrido por sua terceira filha, Maria 
Helena, requereu dela toda a dedicação da mãe amorosa e vigilante e 
toda a força da mulher em que Maria havia se transformado. Algum 
tempo depois, com a recuperação da filha, a construção do prédio 
escolar foi retomada e, em março de 1968, o Instituto Lúcio surgiu em 
Campinas recebendo crianças para classes de pré e dos quatro anos do 
curso primário. Maria foi a alegre e generosa diretora que contava 
histórias enquanto desenhava nas paredes as cenas narradas sob os 
olhares encantados, surpresos, maravilhados das crianças. Ela se entre-
gou de corpo e alma à orientação “palmo a palmo” de jovens profes-
soras que trabalhavam no Instituto. Mas, o que mais animava Maria era 
a conquista dos corações infantis e o desejo de ensinar-lhes não so-
mente os conteúdos da instrução, mas tudo que fosse possível para 
“formar neles um sonho de vida vibrante, honesto, esperançoso e ale-
gre”. A cada final de ano letivo, ela corria aos bancos em busca de 
empréstimos que pudessem cobrir as despesas do Instituto já que as 
mensalidades eram baixas e, além disso, a diretora se mostrava compas-
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siva e generosa com atrasos e falta de pagamentos das mensalidades. 
No início do ano seguinte, a chegada das crianças fazia esvanecer os 
problemas financeiros e “tudo sorria novamente”. A dedicação visce-
ral ao Instituto Lúcio associada aos afazeres e cuidados com a família 
foram deteriorando, contudo, a já frágil saúde de Maria que começou 
a sofrer problemas cardiovasculares e pressão arterial que a levavam a 
constantes internações hospitalares. Em 1974, pressionada pela família 
e pelos médicos, Maria comunicou que o Instituto Lúcio seria fecha-
do. Muitos anos depois (1999), ela diria que “foi como se fechassem 
os portões de um castelo, selando com o lacre do rei destino. Lá fica-
ram para sempre [...] todas as aspirações de uma vida. Era a derrocada 
de um sonho [...]”. A família Leal Lúcio se mudou para o Setor Cen-
tral de Goiânia rompendo assim com quase quarenta anos de vida 
campineira. Nos anos seguintes, a saúde de Maria se deteriorou rapi-
damente e ela viveu um ciclo intensivo de internações e medicamen-
tos. Ao mesmo tempo, se percebia como uma estranha no universo do 
centro da cidade, longe da Campinas querida. “A vida tornou-se uma 
monotonia constante” entremeada pelas doenças. Além dos problemas 
cardíacos, Maria teve edema pulmonar e oscilou algum tempo entre a 
vida e a morte. Àquela altura, todos os filhos haviam se casado e a casa 
estava vazia. Passado o período crítico de doença, ela e o marido de-
cidiram então que iriam viver na chácara da família, nas imediações do 
Bairro Balneário Meia Ponte, região norte de Goiânia. E assim fize-
ram mesmo sob as objeções dos filhos, que temiam que ela se sentisse 
ainda mais sozinha, e dos médicos, que diziam que ela precisaria de 
pronto atendimento nas constantes crises arteriais. Maria renasceu nos 
cuidados com o jardim da chácara e na preparação de almoços e jan-
tares para os filhos e netos aos finais de semana. Mas, sobretudo, se 
aventurara novamente no universo educacional ao começar, em 1981, 
a ensinar crianças e adolescentes que não frequentavam escolas e não 
sabiam ler e escrever. À época, o Balneário Meia Ponte começava a ser 
ocupado integrando ainda a zona rural de Goiânia e sua única escola 
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(rural) não tinha vagas para todas as crianças. Envelhecida e adoentada, 
Maria se empolgou novamente com as possibilidades de instruir, en-
sinar, formar pessoas. Improvisou uma sala de aula na sala de jantar da 
casa da chácara e começou a alfabetizar voluntariamente as crianças e 
adolescentes do bairro. Em meio aos móveis da sala, nascia a Escola da 
Amizade, a qual foi se constituindo tal qual as antigas casas-escolas. 
Numa mesa da sala de jantar, ao lado da velha professora se sentavam 
crianças com distintas habilidades de leitura e escrita para aprender a 
ler, escrever e contar. Maria recuperou os quadros negros, o flaneló-
grafo, o mimeografo e outros materiais remanescentes do Instituto 
Lúcio. A família foi mobilizada para contribuir financeiramente e ela 
pôde adquirir regularmente os cadernos, lápis, cartilhas e uma blusi-
nha de uniforme que eram entregues gratuitamente aos alunos. Um 
lanche era oferecido todos os dias. Crianças e adolescentes iam apare-
cendo, cada vez em maior número. Maria aceitava todos, testava-os e 
separava por turnos (matutino/vespertino) os mais adiantados dos 
mais atrasados. Dava aulas, portanto, o dia todo. Para abrigar a todos, 
mais duas mesas foram colocadas na grande sala de jantar da casa da 
chácara. A escola tomou também a sala de costura de Maria que, sozi-
nha, trabalhava sem parar, seja nas aulas que duravam duas horas a cada 
manhã ou tarde, seja para produzir o material didático-pedagógico 
suficiente e adequado para sustentar seu trabalho e a aprendizagem 
dos alunos, seja para corrigir os trabalhos e provinhas das crianças. Sua 
combalida saúde foi afetada e os filhos, preocupados, novamente pres-
sionaram para que a Escola da Amizade fosse fechada. Durante três 
anos, Maria resistiu bravamente, mas em 1984 reconheceu que seu 
velho corpo não tinha mais forças para tão intensa labuta e cedeu. 
Havia, então, 45 alunos de sete a dezessete anos que frequentavam as 
aulas e que, com suas famílias, lamentaram profundamente o final da-
quela experiência educacional cuja memória permanece – ainda que 
frágil – nos confins do Bairro Balneário Meia Ponte. Novas escolas 
públicas ali surgiram e ela tranquilizou-se, pois seus queridos alunos 
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poderiam continuar a estudar. Mais alguns anos se passaram e, em 
1987, Maria e o marido se mudaram novamente para o centro de 
Goiânia. Voltariam, dois anos depois, para a chácara e, depois, de novo 
para a cidade. À época do último retorno a Goiânia a saúde de Maria 
era extremamente precária. Mas, ela ainda sonhava. Os compromissos 
com a Igreja Católica mantiveram-se fortes. E foi no interior da prá-
tica religiosa que Maria tentou ainda mais uma vez tornar concreto o 
seu sonho tornando-se catequista de 1ª eucaristia da Paróquia de São 
Paulo. Nesta condição, por dois anos, no final dos anos 1980, esteve 
em muitas escolas públicas e privadas, inclusive, no Colégio Polivalen-
te em Goiânia dando aulas de religião e preparando escolares para a 
primeira comunhão. Novamente, a fragilidade de seu corpo envelhe-
cido e adoentado fez com que parasse, desta vez, definitivamente. Até 
o fim de sua longa vida, em 15 de março de 2009, Maria viveu cerca-
da por sua grande família e pelos amigos que elegeu e cultivou. Sua 
trajetória e formação profissional não foram singulares ou grandiosas. 
Ao contrário, sua formação escolar limitou-se ao curso normal e pas-
sou meteoricamente (por quatro vezes) pelo campo da educação em 
Goiânia. Não escreveu livros ou obras sobre educação ou pedagogia, 
mas dois livros de memória (1999, 2006) que possibilitam dialogar 
com ela e manter viva sua memória. Mas Maria Leal Lúcio deixou 
marcas duradouras que sobreviveram ao seu desaparecimento biológi-
co e permanecem ainda bem vivas naqueles que foram seus alunos e 
com ela compartilharam experiências escolares e educacionais. Ade-
mais, sua importância mostra-se relevante por trazer elementos que 
permitem localizar a presença dos métodos ativos na escolarização 
elementar goiana na longínqua década de 1920 e por dar a ver os 
obstáculos e as lutas das mulheres de Goiás pelo direito ao trabalho. 
Isto porque, capturada ao destino das mulheres desde o tempo da in-
fância, Maria aceitou plenamente seu papel de esposa e mãe e sua 
longa vida foi uma afirmação veemente do papel social e histórico das 
mulheres. Porém, ao mesmo tempo, ela igualmente lutou para romper 
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os laços que prendiam a mulher unicamente ao lar e a família e esme-
rou-se para oferecer outras possibilidades de vida e trabalho às pró-
prias filhas e a todas as meninas que foram suas alunas.
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Maria Lucy Ferreira (1933-2013). Nasceu em Araguari 
(MG) em 12 de junho do ano de 1933 e faleceu em 21 de fevereiro 
de 2013. Oriunda de família de classe média, filha de Arédio Ferreira 
e Aurora de Carvalho Ferreira. Arédio era securitário e mudou-se para 
o estado de Goiás na década de 1940, viveu por dois anos nos municí-
pios de Rio Verde (1941) e em Anápolis (1942). Mas, em 1944, Maria 
Lucy acompanhada de seus pais e sete irmãos fixou-se, em definitivo, 
na capital goiana, no setor central, Alameda dos Buritis. Sua forma-
ção para o exercício do magistério se estende durante toda sua vida 
e carreira, contemplando a formação inicial e continuada. Começa 
cursando o Ensino de 2º grau, Normal, com Registro na Secretaria 
de Educação e Cultura de Goiás. Sua formação superior cresce e se 
desenvolve no mesmo tempo das principais e instituições superiores 
que existiam na cidade de Goiânia. Ao prosseguir seus estudos realiza 
diversos cursos em nível superior, o que nessa época era algo inédi-
to e desafiador. A primeira opção de curso foi pela Licenciatura em 
Educação Física na Escola Superior de Educação Física de Estado de 
Goiás (ESEFEGO-GO), entre 1963 a 1965. Em seguida amplia sua 
formação com a Licenciatura em Letras Modernas (Português-Inglês) 
pela Faculdade de Filosofia da Universidade de Goiás, de 1965 a 1968. 
E, por fim, mas não menos importante, fez o Curso Superior de Pe-
dagogia na Universidade Católica de Goiás (UCG-GO), de 1975 a 
1978. Professora Lucy se construía e se recriava a cada momento em 
sua formação. Estudiosa da língua inglesa, fez cursos pelo Centro Cul-
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tural Brasil Estados Unidos de Goiânia em 1968 e em seguida adotou 
mais essa área para atuar como professora e isso a diferenciava e lhe 
oportunizava viagens internacionais como representante da Secretaria 
Estadual de Educação. Outros diferentes cursos de aperfeiçoamento 
foram sendo realizados, como os de Orientação e Regência de Classe 
em Porto Alegre (1956); Cooperativismo Escolar, Porto Alegre (1956); 
A arte de contar estórias – Extensão Universitária da PUC (Porto 
Alegre, 1956); Didática Especial da Matemática – Extensão Universi-
tária, Porto Alegre (1956); Metodologia de Ciências para Professores 
de Escolas Normais, na PABAEE (Programa de Assistência Brasilei-
ra Americana ao Ensino Elementar), em Belo Horizonte (1959). As 
oportunidades de formação eram todas aproveitadas por ela e com en-
tusiasmo continuou sua formação em cursos de Pós-Graduação como 
o Mestrado em Educação na Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo (1977); o Curso de Especialização: Macroplanejamento 
Educacional, no MEC/SEPS/CETEB, Goiânia, em 1980; o Curso 
de Especialização, Pedagogia, UCG, Goiânia, em 1978; outra Espe-
cialização em Educação, “Lato Sensu”, foi feita na ESEFEGO (Escola 
Superior de Educação Física de Goiás) em 1988 e, ainda o curso de 
Metodologia do Ensino Superior, realizado na Universidade Federal 
de Goiás (UFG-Capes, 1975). Funcionária pública do estado de Goiás 
começou trabalhando no ensino primário no Grupo escolar Mode-
lo em Goiânia na década de 1950 e no ensino de 2º grau na função 
de orientadora pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás. Mas, 
logo em seguida, no ano de 1959 essa professora iniciou sua jornada 
pedagógica na cidade de Porto Alegre. Assim, nos anos de 1960 saiu 
de Goiânia, com bolsa de estudos, indo para a região sul em busca de 
maiores conhecimentos para acompanhar as grandes mudanças que 
estavam ocorrendo na educação do Brasil para poder contribuir com 
a educação do estado de Goiás. Ao retornar de sua formação conti-
nuada partiu para mais uma jornada pelo interior do Estado de Goiás 
no intuito de disseminar novas ideias em suas práticas educacionais. 
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Assumiu diferentes e importantes cargos formais na educação estadual 
e atuou em outros espaços educativos, como professora de didática e 
de ciência, chefe de departamento pedagógico, técnica em assuntos 
educacionais, assessoria pedagógica, coordenadora de curso de alfa-
betização de adultos, monitora de curso de planejamento da imple-
mentação do ensino de 1º e 2º Grau. Sua disposição e envolvimento 
com a educação goiana a fez atuar em diversas instituições na capital 
como professora e ou coordenadora, sendo a Faculdade de Filosofia 
da Universidade de Goiás (1965-1968), o Centro Cultural Brasil Es-
tados Unidos de Goiânia (1968), o Colégio Santo Agostinho (1969), 
a UCG (1978), no MEC/SEPS/CETEB (1980). Mas, o destaque em 
sua carreira ocorreu na década de 1970 quando se tornou professora 
na Escola Superior de Educação Física de Goiás – ESEFEGO, atual 
Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Goiânia. Nessa instituição 
construiu e inspirou muitas pessoas com suas práticas desafiadoras in-
centivando o esporte nas alegres e divertidas olimpíadas daquela ins-
tituição. Atuou como chefe de departamento pedagógico, foi autora 
do anteprojeto que fixou as normas para a educação física de 1º e 2º 
Grau, foi membro de bancas examinadoras e compunha o grupo de 
elaboração de provas de modalidade técnica de educação física e des-
portos da ESEFEGO. Maria Lucy, enquanto profissional da educação, 
superou os desafios de seu tempo e rompeu com as estruturas sociais 
impostas defendendo sua liberdade e seus direitos de crescer em sua 
profissão. Para continuar produzindo e disseminando conhecimento 
no estado goiano viajou muito para estudar e construiu novos projetos 
em sua missão de educadora. Frequentou e participou de significativos 
cursos no exterior durante praticamente toda sua vida profissional. 
Exemplo disso, foi sua ida à Dinamarca (UNESCO Inter-Regional 
Seminar on Adult Education) para dar seguimento à sua educação 
continuada, o que oportunizou a ela novos estudos para desenvolver 
métodos e técnicas a serem compartilhadas na formação dos profes-
sores do estado de Goiás. Na década de 1990 se aposentou e passou a 
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experimentar outras atividades que lhe trouxeram muito prestígio e 
reconhecimento na comunidade goiana. Sempre dinâmica e buscando 
novos desafios em sua vida, se candidata a presidente do Clube Social 
Feminino, em Goiânia, ganhando as eleições, fez uma bela administra-
ção sendo reeleita outras vezes e foi também homenageada com títu-
los como “a mulher do ano”. Continuou seu belo trabalho por vários 
anos. Nesta mesma década ingressou com seu trabalho em diversas 
ONGs internacionais. Foi Presidente do Lions Clube de Goiânia por 
10 anos. Logo depois, foi convidada a fazer parte da ONG Soropti-
mistas, também como Presidente, por mais de um ano se dedicando a 
projetos de melhoria na vida das mulheres em suas comunidades. Fez 
muitas viagens internacionais representando essa associação Soropti-
mistas. Em 2004 também foi presidente da YWCA/ACF – Associação 
Cristã Feminina do Brasil – em sua afiliada regional em Goiânia e por 
fim da ACF/Brasil. Nessa associação se empenhou longos anos dando 
significado nas lutas diárias contra a impunidade pelos graves atos de 
violência contra as mulheres. Na cidade de São Paulo em 2011, num 
grande evento reunindo mais de 500 mulheres de todo o Brasil, pô-
de-se presenciar o cotidiano dessa professora, suas perspectivas, valores, 
crenças e motivações. A luta de uma professora buscando no seu fazer 
cotidiano melhorar as condições de vida das pessoas. Em 2007 tam-
bém participou na Secretaria de estado de políticas para as mulheres 
para o enfrentamento à violência contra as mulheres. No CEVAM 
(Centro de Valorização da Mulher), localizado em Goiânia, pode par-
ticipar da inclusão e promoção dos direitos das mulheres. Em 2012 
por motivos de saúde se afastou de suas atividades. Conquistou muitos 
amigos, com sua personalidade alegre e extrovertida, mobilizando em 
torno dela esforços na construção de um mundo melhor. Maria Lucy, 
mulher maravilhosa que sempre tinha algo a ensinar, muito ligada à 
família sempre buscando sua união, um exemplo a ser seguido por 
todas as mulheres! Professora, empreendedora, dinâmica, líder nata e 
muito bonita, dedicou sua vida profissional ao magistério.
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Maria Revy Veloso de Andrade (Irmã Revy, 1929-2005). 
Nasceu no dia 28 de outubro de 1929, em São Gonsalo, no estado de 
Pernambuco. Faleceu no dia 16 de novembro de 2005, em Goiânia. A 
trajetória escolar, e de vida, de Irmã Revy foi marcada por peregrina-
ções por diversas escolas, por rupturas e continuidades escolares e por 
grandes períodos distantes da família, desde a adolescência. A partir 
dos 14 anos de idade sua formação escolar se deu exclusivamente em 
colégios internos de caráter religioso. Em 1940 frequentou a primeira 
escola nas proximidades de sua casa na a cidade de Vila São José do 
Descoberto (atual Porangatu-GO), onde residiu com sua família des-
de 1938. Em 1942 foi conduzida por seu pai à cidade de Santana 
(atual Uruaçu-GO) para cursar a quarta série, retornando em seguida 
para Descoberto. Permaneceu todo o ano de 1943 sem estudar, pois 
em Santana e Descoberto só existia escola até o quarto ano. Em 1944, 
matriculou-se no colégio das Irmãs Mercedárias, na cidade de São 
José do Tocantins (atual Niquelândia-GO), onde ela fez o curso de 
admissão. Concluído o curso de admissão que teve duração de um 
ano, retornou a Descoberto e lá permaneceu o ano de 1945 sem es-
tudar. Em 1946 matriculou-se no colégio das Irmãs Dominicanas em 
Porto Nacional (naquele período era uma cidade do estado de Goiás, 
mas, com a divisão do estado em 1988, passou a integrar o estado do 
Tocantins). Concluiu o curso ginasial em 1950, em 1951 fundou a 
Escola Nossa Senhora Auxiliadora em Porangatu. No ano de 1951, no 
Colégio Auxilium de Anápolis, dirigiu-se a uma diretora do internato 
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e informou-lhe sua intenção de seguir a carreira religiosa, pois preten-
dia ser dominicana. A diretora daquele internato assumiu a responsa-
bilidade  de conduzi-la até Uberaba e lá a entregou às irmãs domini-
canas em 1952. No ano de 1962 concluiu o curso superior de Canto 
Orfeônico no Conservatório Paulista de Canto Orfeônico, em São 
Paulo. Em 1979 graduou-se em Serviço Social pela Universidade Ca-
tólica de Goiás. Após uma longa trajetória em busca de sua formação 
escolar em instituições religiosas, no ano de 1950 Irmã Revy manifes-
ta sua decisão de seguir carreira religiosa junto às dominicanas; a essa 
congregação ela dedicou toda sua vida religiosa, como professora de 
Canto Orfeônico. Em 1967 foi transferida para o colégio das irmãs 
dominicanas em Porto Nacional, nessa cidade ela continuava sua in-
tensa relação entre fé e prática social. Participava integralmente da 
comunidade. Durante todo o tempo em Porto Nacional foi orientada 
por D. Alano Nodais, Madre Bernadete da Imaculada e D. Thomás 
Balduino, sendo que este morava em Conceição do Araguaia e se cor-
respondia com Revy por meio de cartas, a fim de orientá-la sobre 
questões atinentes à sua prática religiosa, em especial em torno das 
mudanças pelas quais passava a igreja na década de 1960, fundamenta-
das no Concílio Vaticano II. Em 1969 foi transferida para a Cidade de 
Goiás, onde viveu intensamente a sua vida religiosa concebendo-a 
como uma prática social e como seu campo de militância. Em 1976, 
D. Thomás Balduino, Bispo da Diocese de Goiás (1967 à 1998) con-
vida a Irmã Revy para trabalhar  em  uma organização de caráter so-
cial. À época tratava-se do orfanato das Irmãs Dominicanas de Meleg-
nano, o qual trabalhava com crianças órfãs, mas que estava fechado em 
função da retirada espontânea da irmãs. Revy é chamada para 
coordenar a reformulação do projeto daquela instituição, criando 
assim o Lar São José. Em 1981, após pesquisas, estudos, reflexões, 
assembleias e várias reuniões com as comunidades pobres da Cidade 
de Goiás para a reformulação do projeto daquela instituição, foram 
criadas a Escola Lar São José  que passou a contar que sua extensão, 
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que era a Escola Agrícola. Ambas se constituíam em uma modalidade 
de educação formal educativa para meninos e meninas de rua, 
mantendo convênio com a Universidade Católica de Goiás (hoje 
PUC Goiás), com a Universidade Federal de Goiás e com a Secretaria  
Estadual de Educação do estado de Goiás. Revy atuou diretamente 
com as populações pobres em suas diversas territorialidades, no campo 
e na cidade: ribeirinhos, sem terra e sem teto; moradores pobres das 
periferias urbanas, dos assentamentos e dos acampamentos de 
trabalhadores rurais sem terra; com crianças, adolescentes e jovens 
abandonados, em situação de rua e/ou trabalhadores do campo e da 
cidade, tanto nas capitais, como Rio de Janeiro, Belém do Pará, 
Goiânia, como nas cidades interioranas, tais como Uberaba, Marabá, 
Porangatu e Cidade de Goiás. Durante toda sua trajetória de vida, em 
especial a partir de sua integração à congregação das irmãs dominicanas, 
Revy desenvolve uma intensa atuação, tanto em escolas religiosas, 
como em comunidades pobres. Atuou intensamente como 
alfabetizadora de jovens e adultos e como educadora de crianças, 
adolescentes e jovens pobres e/ou abandonados, em comunidades 
por todos os lugares pelos que passava, destacando-se sua atuação 
como educadora de jovens e adultos em periferias do Rio de Janeiro 
(RJ) e de comunidades ribeirinhas em Marabá (PA) entre 1965 e 
1967, grupos de jovens em Porto Nacional (GO) e com crianças, 
adolescentes e jovens em situação de rua e trabalhadores entre 1976 e 
1986 na Cidade de Goiás (GO). No intuito de contribuir na organizar 
popular, das crianças e adolescentes na construção e defesa de seus 
direitos, criou também a Associação dos Engraxates, a Associação das 
Lavadeiras e o Centro Comunitário Ecumênico  de Apoio ao Menor. 
Em sua prática religiosa com caráter social, Irmã Revy participou das 
lutas da Comissão Pastoral Popular (CPP), dos Sindicatos, dos 
Movimentos Sociais, da CUT, das Comunidades Eclesiais de Bases 
(CEBs), dos Grupos de Evangélicos em favor dos sem-terra, sem teto. 
Lutou pela reforma agrária no município de Goiás, onde hoje existem 
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vários assentamentos. Durante o período em que atuou no Parque 
Amazonas, participou do Núcleo de Apoio à Família, que se constitui 
como o primeiro programa do Governo Federal no âmbito da 
assistência social destinado ao trabalho com as famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Em reconhecimento a toda sua trajetória de 
luta social, a coordenação  da Comissão da Mulher Trabalhadora da 
CUT/GO indicou Revy, junto com outras oito mulheres, para o 
Prêmio Novel da Paz em 2005, integrando o  Projeto Mil Mulheres. 
Já em 1950, concluiu o curso ginasial no Colégio Auxílun,Anápolis, e 
sem perspectivas imediatas de dar continuidade em sua formação, 
Revy criou, em 1951, uma escola em Porangatu cujo nome era Nos-
ssa Senhora Auxiliadora. Essa escola era inspirada no formato do  co-
légio Auxílun, sem no entanto ter o caráter de internato. Instalou tur-
mas da primeira à quinta série do ensino primário. A quinta série 
tinha caráter de admissão, momento no qual ela preparou alunas para 
serem admitidas no colégio de Porto Nacional, no colégio de Anápo-
lis e, os rapazes, na Escola de Sargento e Armas de Três Corações. Após 
se integrar à ordem das dominicanas em Uberaba, Revy atua em di-
versas modalidades: Alfabetização de jovens e adultos, ensino de canto 
para crianças adolescentes e jovens; evangelização e catequese e edu-
cação fundamental. Em especial, a partir de 1962, ano em que a Irmã 
Revy foi atuar no eEstado do Pará, em especial na cidade de Marabá, 
no Colégio Santa Terezinha, Revy foi se aproximando cada vez mais 
das metodologias de educação popular e suas ações com as comuni-
dades pobres. Passou a fundamentar-se gradativamente nas concep-
ções de educação de Paulo Freire e dos educadores vinculados à Teo-
logia da Libertação e às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), em 
especial por meios dos procedimentos metodológicos do Ver, Julgar e 
Agir. Mas será na experiência desenvolvida na escola Lar São José, que 
toda fundamentação da educação popular e libertadora será desenvol-
vida junto às crianças e adolescentes que estudavam naquela institui-
ção. Buscava de forma contínua a participação da comunidade escolar 
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(estudantes e pais), movimentos sociais, congregações religiosas, na 
contínua construção de um projeto pedagógico que proporcionasse a 
liberdade, o respeito humano e a solidariedade. A metodologia adota-
da por Revy na gestão educacional do Lar São José era participativa, 
por meio da qual, as crianças, os adolescentes e jovens da escola com-
punham equipes que planejavam, coordenavam, executavam e avalia-
vam todas as atividades educacionais, junto aos professores e seus fa-
miliares. Além disso, realizavam-se assembleias que reuniam um grande 
número de crianças, adolescentes e jovens, as quais aconteciam nas 
periferias e se constituíam como momentos de reflexão sobre a vida 
escolar, a vida em casa ou na rua, a situação das periferias, a infraestru-
tura dos bairros, e a busca de soluções junto ao Poder Público. Quan-
do nos colocamos a analisar as contribuições nas lutas sociais de diver-
sos agentes, em especial no período entre 1964 e 1985, uma questão 
que nos salta aos olhos é a coragem desses indivíduos e seus coletivos 
em enfrentar todas as adversidades impostas pela realidade. Em relação 
à Irmã Revy, coragem, esforço e persistência é mais gritante. Ela se 
colocava em ação  como uma mulher além de seu tempo. Já em suas 
primeiras experiências educativas, Revy trazia consigo a dedicação na 
construção da justiça social, da solidariedade e de uma concepção de 
igreja e educação voltada para os pobres, não em um sentido assisten-
cialista stricto sensu, mas numa disposição e dedicação para contribuir 
na transformação da realidade social, sem, no entanto, negligenciar as 
questões imediatas de existência dos indivíduos, o que estava se cons-
tituindo gradativamente como princípio de trabalho da educação po-
pular e dos próprios princípios da igreja naqueles anos, em especial na 
América Latina e no Brasil. Mas sua coragem e sua perseverança em 
contribuir para a transformação da realidade enfrenta também, em 
nível local, uma das piores oligarquias do estado de Goiás, que tradi-
cionalmente se constituiu na cidade de Vila Boa (hoje Cidade Goiás). 
Propor, coordenar e articular um projeto cujo escopo é a participação 
social de crianças pobres e seus familiares, na construção de uma edu-



Diane Valdez (Org.)

454

cação efetivamente popular, e lutar por seus direitos políticos, sociais e 
econômicos, no campo e na cidade daquele município já se constituía 
como um exemplo de dedicação aos excluídos que fundamentava e 
amparava a sua fé. Mas tudo isso ainda não faz justiça ao reconheci-
mento de Irmã Revy. Ela lutou também contra as limitações de seu 
próprio corpo. Com quatro anos de idade foi diagnostica com parali-
sia infantil. Tratou-se, mas a doença deixou sequelas graves. Aos 52 
anos, uma cirurgia mal sucedida de catarata levou-a à perda quase 
total da visão. Recuperando-a posteriormente, mas também com se-
quelas. A trajetória de vida de Irmã Revi se confunde com a própria 
trajetória da constituição da educação confessional no estado de Goiás 
e, mais especificamente, com a carência de educação pública nos vá-
rios municípios do estado, obrigado as famílias a se deslocarem ou se 
distanciarem de seus filhos e filhas no intuito de proporcionar-lhes 
uma escolarização que consideravam de qualidade. Mistura-se ainda 
com as condições de vida das populações de baixa renda, que conti-
nuamente recorriam à estratégia da migração em busca de melhoria 
de condições de vida para as famílias. O que se vê, portanto, é a luta 
de uma mulher não só para superar  as limitações individuais, mas que 
buscou contribuir de forma efetiva na transformação social por meio 
da educação popular.
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Maria Romana da Purificação (1800-1873). Maria Roma-
na da Purificação nasceu em 8 de fevereiro de 1800 e foi batizada na 
Catedral de Sant’Anna de Goiás pelo padre Joaquim Pereira Coimbra. 
Casou-se com o militar Marianno José de Araújo, com quem teve 
cinco filhos, quatro mulheres e um homem. Em 9 de maio de 1830, 
ficou viúva e, após isso,  encaminhou pedido de pensão ao governo, 
por ter sido o falecido marido um funcionário público – militar, 1º 
Sargento da 1ª Companhia do Batalhão de Caçadores de 1ª Linha, nº 
29, que serviu à Nação e ao Estado por doze anos, nove meses, e de-
zenove dias em diversas diligências importantes. Encaminhou também 
uma série de documentos que atestavam a sua situação de pobreza, 
posto que o único filho homem ainda não estava em idade de assumir 
a direção da família, o que era tradição no modelo de família patriarcal 
goiano do século XIX. Desperta atenção a quantidade de documentos 
que foram necessários para Maria Romana da Purificação ver aten-
dido o seu pedido de pensão. Entre esses documentos estavam os que 
atestavam as atividades do marido e os serviços prestados por ele à 
Província, declarações provenientes das autoridades religiosas de ter 
sido ela casada, condição que a qualificava positivamente, uma vez que 
a maioria das relações de então não era legitimada pelo casamento, o 
que causava insatisfação à Igreja. Depois de ficar viúva, Maria Romana 
da Purificação, graças à Lei de 15 de outubro de 1827, que determi-
nava a abertura de escola pública de primeiras letras para meninas em 
todo o Brasil, pode fazer sua inscrição para o concurso público reali-
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zado na Cidade de Goiás e disputar a primeira cadeira de professora da 
instrução pública para meninas da capital. Ela foi aprovada nas provas 
escritas de todas as matérias exigidas e apresentou documentos que 
atestavam sua boa conduta política, civil e moral. Ter idade superior 
à exigida por Lei (mínima de 21 anos), ser viúva, honesta e a úni-
ca candidata aprovada – a outra candidata fora reprovada em Língua 
Portuguesa – e ter provado, além disso, saber as prendas domésticas, 
como exigia a Lei de 15 de outubro de 1827, qualificava-a para assu-
mir a tão desejada cadeira. Aprovada, Maria Romana da Purificação 
tornou-se professora vitalícia da escola de primeiras letras para me-
ninas da Cidade de Goiás, criada por Decreto de 25 de outubro de 
1831, com o ordenado de duzentos e quarenta mil reis. Seu Exame 
foi assinado pelo conselho e presidente da província, José Rodrigues 
Jardim, em 15 de setembro de 1832. O Termo de Posse da primeira 
mulher da província de Goiás a ocupar um cargo público no ensino 
das primeiras letras ocorreu no dia 2 de outubro de 1832; o Termo 
traz este texto: “Attestado de Posse, e abertura da Aula da Professo-
ra de primeiras letras de Meninas desta Cidade, João José do Couto 
Guimarães, Cavalheiro da Ordem de Christo, Coronel de Melicias, e 
Juiz de Páz d`esta Parochia de Santa Anna de Goyaz. Certifico, que no 
dia de hoje, Maria Romana da Purificação, Professora da Escolla, de 
Meninas desta Cidade abrio á Sua Escolla, e Se acha dando Liçoens 
á algumas Alunas. Como presenciei. Cidade de Goyaz 2º de Outubro 
de 1832. José do Coutto Guimarães”. A professora pode então abrir 
sua escola e exerceu seu trabalho, por certo, não indiferente aos olhares 
vigilantes da sociedade que via as mudanças provocadas pela primeira 
lei de instrução pública feminina do Brasil – costumes são descons-
truídos, meninas saem de casa ao encontro de uma professora, um 
novo cotidiano inicia na vida da professora e das meninas da Cidade 
de Goiás; não menos indiferente estava o governo da província com 
a fiscalização do seu desempenho por meio de visitas e relatórios que 
sempre atestavam em relação à primeira professora, Maria Romana 
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da Purificação, “sua assiduidade as funções do seu magistério”. Mas o 
governo não estava preparado financeiramente para as novas despesas 
e, ao executar a lei para abrir escolas para meninas, não contava com 
o pagamento da profissional pelo trabalho desempenhado a contento, 
fiscalizado e aprovado pelo próprio governo na figura do Inspetor 
Paroquial. Assim, a professora, depois de um ano de “bons serviços, 
assiduidade e boa conduta prestados à comunidade”, atestado pelos 
relatórios dos inspetores, implora por seu pagamento. Além da fal-
ta de pagamento, constata-se, pela documentação encontrada, a falta 
constante dos materiais básicos, como papel e tinta. A professora é 
persistente, determinada: são vários os documentos contendo listas de 
objetos essenciais para a sua escola, ou enviando registro de compra 
feita por ela diretamente no comércio local. Podemos acrescer ou-
tra característica à professora. A da impaciência? Ou seria obstinação? 
Podemos também levantar algumas questões relativas a ela: O que a 
levou a permanecer por vinte anos no magistério diante de tantas 
dificuldades? Seria a consciência das dificuldades iniciais por ser a 
pioneira na profissão? Seria a obstinação em assegurar uma profissão 
conquistada através do ineditismo de uma carreira profissional inicia-
da por concurso público? Seria a esperança da chegada de melhores 
tempos para a instrução? Que tenha sido tudo isso ou outras questões, 
o certo é que Dona Maria Romana da Purificação construiu sua his-
tória na Cidade de Goiás, mostrou o seu poder de persistência e abriu 
caminho para outras mulheres que, como ela, tinham a ambição de ter 
uma vida profissional. A professora, na conduta de sua nova profissão, 
iniciava um diálogo com as autoridades responsáveis pela instrução 
por intermédio de ofícios, reuniões e vistorias dos inspetores. Tais ati-
vidades eram novas para as mulheres, pois elas viviam em ambiente 
doméstico e se relacionavam quase exclusivamente com familiares. 
Em 1852, Dona Maria da Purificação aposenta-se. Como ocorrera no 
seu primeiro ano de trabalho, o pagamento do ordenado permaneceu 
irregular em todos os anos trabalhados e, mesmo depois de aposenta-
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da, a professora continuou a reclamar pelos ordenados não recebidos 
e mostrou-se uma mulher dinâmica e determinada em inúmeras si-
tuações: ao ser a pioneira na instrução pública, ao não desistir de sua 
profissão mesmo com as dificuldades apresentadas e ao providenciar 
novas formas de ganho para manter-se. Documentos atestam que, após 
vinte anos dedicados ao magistério, aos 59 anos de idade, a professora 
aposentada Maria Romana da Purificação buscava novas formas de 
sobrevivência. Em 29 de abril de 1859, assinou recibo de aluguel de 
pastos para vinte animais que transportavam gêneros alimentícios para 
o presídio de Santa Cruz. Novos caminhos...
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Maria Victória de Morais Brandão (Lili Brandão, 1842-
1911). Nasceu em Curralinho (Itaberaí) a 06 de janeiro de 1842 e foi 
batizada no Oratório do Bispo Diocesano, na Cidade de Goiás, a 20 
de março de 1842, filha do capitão Tristão da Cunha Morais e dona 
Ana Francisca da Fonseca. Foram seus padrinhos o governador da 
província de Goiás, Dom Francisco de Assis Mascarenhas e dona Ma-
ria Anastácia de Santa Cruz. Casou em Curralinho, a 15 de outubro 
de 1862, com Tristão Luiz Xavier Brandão. Seu esposo foi diretor, por 
muitos anos, do jornal Correio Official de Goyaz; ele foi ainda secretá-
rio da Maçonaria, Procurador Fiscal do Tesouro Público e Promotor 
Público de Formosa e da Cidade de Goiás, cargo que ocupava quan-
do faleceu em 1897. Dos filhos do casal, temos Raphael Archanjo 
Xavier Brandão, nascido em Curralinho e que tencionava se ordenar 
presbítero. Para isso estudou no Seminário Santa Cruz, da Cidade de 
Goiás. Não seguindo a vocação eclesiástica, foi professor interino do 
ensino primário da antiga capital, em 1894. Ligado às artes, foi ator, 
apresentando-se em várias peças no Teatro São Joaquim, da Cidade 
de Goiás. Seu irmão, Maximiano Benvindo Xavier Brandão, foi es-
crivão do cartório de família de Curralinho, e aí faleceu em 1903. 
Outro filho, Coriolano Brandão, teve uma escola particular na Cidade 
de Goiás. Quando, por Ato Provincial de 09 de setembro de 1870, 
foi criada a primeira escola do sexo feminino de Curralinho, mes-
tra Maria Victória de Morais Brandão foi a sua primeira professora. 
Antes, as meninas tinham seus professores particulares ou aprendiam 
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os rudimentos da alfabetização em casa, com membros da família. A 
mestra Maria Victória de Morais Brandão foi empossada na Escola 
de Curralinho a 25 de setembro de 1870, pelo Inspetor Paroquial do 
arraial, padre Luiz Antônio da Fonseca. Afastou-se da escola de Cur-
ralinho em abril de 1873 e, em 22 de abril de 1873, foi nomeada, para 
substituí-la, interinamente, a mestra Maria Úrsula de Almeida. Pouco 
tempo depois, Maria Victória solicitou exoneração da escola de Cur-
ralinho, por motivo de força maior, o que lhe foi concedido por Ato 
do governo provincial de 20 de janeiro de 1874. Desde 1873, porém, 
transferira-se para a cidade de Formosa onde seu esposo Tristão Luiz 
Xavier Brandão exercia a promotoria pública. Certamente foi este o 
motivo pelo qual solicitou exoneração de professora de Curralinho. 
Em 25 de novembro de 1879, Maria Victória foi nomeada professora 
vitalícia da escola de Santa Luzia, hoje Luziânia. Mais tarde retornou à 
Cidade de Goiás onde lecionou por muitos anos. É Patrona da Cadei-
ra 37 da Academia Itaberina de Letras e Artes. Faleceu na Cidade de 
Goiás, aos 77 anos, após toda uma vida dedicada ao ensino. Conheceu 
todas as dificuldades inerentes ao magistério, como o salário baixo, 
atraso no seu pagamento, falta de infraestrutura escolar. Na vida fami-
liar também sofreu revezes como a perda do esposo e de cinco filhos. 
Seu exemplo de mulher forte foi registrado no necrológio que o jor-
nal Estado de Goyaz, da antiga capital, publicou após o seu falecimento: 

NECROLÓGIO 
D. LILI BRANDÃO

Na avançada idade de 77 annos, finou-se ante-ontem, 
nesta Capital, a exma. d. Maria Victoria Xavier Bran-
dão. Mãi de família exemplaríssima, extremamente 
consagrada ao trabalho, tendo prestado valiosos servi-
ços à instrucção da mocidade, como professora publica, 
a ilustre extincta era venerada em nosso meio social. 
Deu vida a numerosa família que sempre se destacou 
pela sua cultura de espírito e tendo visto desaparece-
rem, sucessivamente, marido, três filhos e duas filhas, 
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foi vencendo as agruras do Destino, até os nossos dias, 
cercada dos carinhos dos sobreviventes e respeitada e 
querida dos seus conterrâneos. A sua morte causou 
vivo pezar em nossa sociedade, que exprimio a sua 
intensa dor no sahimento fúnebre e nos pezames re-
cebidos pela enluctada família.O “Estado de Goyaz”, 
rendendo justa homenagem à memória da distincta 
goyana, deposita sobre o seu tumulo uma corôa de 
saudades, ao memso tempo em que apresenta sentidas 
condolências aos dignos filhos e filhas e demais paren-
tes da pranteada d. Lili Brandão. 
(Jornal Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 25, 18 
maio 1911).

NOTA

O documento necrológico citado acima registra, em sua morte, 
a idade de setenta e sete anos; no entanto, Maria Victoria nasceu no 
ano de 1842. Quando faleceu, em 1911, tinha sessenta e nove anos.
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Marietta Telles Machado (1934-1987). Foi uma admirável 
escritora goiana, reconhecida pela arte espontânea de narrar, para 
crianças e adultos, em contos e crônicas, bem como pela imensa con-
tribuição ao fortalecimento do teatro infantil em Goiânia, como au-
tora e grande incentivadora. Além de escritora, ela foi educadora, bi-
bliotecária e gestora em instituições públicas, deixando um 
prestimoso legado na produção de cultura em Goiás. Nasceu no mu-
nicípio de Hidrolândia, antigo arraial de Santo Antônio das Grimpas, 
no estado de Goiás, em 25 de setembro de 1934, filha de Olavo Telles 
e de Auristela Machado Telles. Iniciou os estudos primários no Grupo 
Escolar Laudelino Gomes, em Hidrolândia. Na adolescência mudou-
-se para a capital do estado, para ampliar seus estudos, concluindo o 
curso ginasial no Colégio Santa Clara. Em seguida estudou no Lyceu 
de Goiânia, onde finalizou o curso secundário, denominado Clássico. 
A jovem estudante Marietta desde cedo demonstrou muito interesse 
pelas letras e pelos livros, escrevendo peças infantis na escola e colabo-
rando com textos para os jornais estudantis. Ao encaminhar seus estu-
dos superiores, concluiu o curso de Direito, em 1961, na recém-esta-
belecida Universidade Federal de Goiás. Marietta trabalhou durante 
algum tempo como advogada, porém, por não gostar de exercer o 
Direito, cursou Letras Vernáculas na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, da mesma Universidade. Nos anos seguintes fez vários cursos 
de pós-graduação na área de Biblioteconomia e, como bolsista, se es-
pecializou em instituições acadêmicas de Medellín, Paris, Madrid, Sal-
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vador e Rio de Janeiro. Atenta aos movimentos culturais, especial-
mente às vanguardas, Marietta integrou o Grupo de Escritores Novos 
(GEN), constituído em Goiás na década de 1960. A proposta do gru-
po era iniciar, em Goiás, a estética literária intitulada de Práxis, criada 
pelo poeta e crítico paulista Mário Chamie. Marietta Telles Machado 
compôs o GEN com outros escritores que se tornariam significativos 
para a literatura goiana, como Miguel Jorge, Heleno Godoy, Yêda 
Schmaltz, Carlos Fernando Magalhães e outros. No rico currículo de 
Marietta verificam-se várias participações em atividades acadêmicas e 
culturais, entre elas: Seminários, Congressos, Encontros, Jornadas, Co-
missões Julgadoras de concursos literários e de festivais de artes. A es-
critora e bibliotecária ocupou diferentes cargos na União Brasileira de 
Escritores (UBE), seção Goiás, e representou o estado no Instituto 
Nacional do Livro e na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 
entre 1978 e 1987. A atuação acadêmica e profissional de Marietta foi 
marcada pelo idealismo e ao mesmo tempo pela consciência do fazer 
social, comprovada em seu empenho para a idealização e execução de 
projetos de democratização da leitura, por meio dos quais ela sempre 
realçava a importância dos livros para todos os cidadãos. Seu grande 
interesse pela formação de leitores em larga medida dimensiona sua 
visão de educação. E essa disposição tem origem em sua vida privada: 
pessoa alegre e afetuosa, sempre envolvida com os livros e a cultura, 
influenciou irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhas para o universo da 
leitura. Não se casou e nem teve filhos, mas era rodeada pala numero-
sa família, já que seus pais tiveram nove filhos. Os treze sobrinhos, 
amados e sempre instigados por ela com palavras apropriadas à imagi-
nação e criatividade que a leitura requer, serviram de inspiração para 
muitas de suas personagens literárias que povoam seus textos, ricos de 
situações quotidianas. Seu irmão, o médico e também escritor, Antô-
nio Carlos Machado Teles cuida de forma afetiva do acervo de produ-
ções deixado por Marietta e mantém com muito zelo os arquivos de 
documentos e notícias sobre ela. Até hoje Bequinha − como carinho-
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samente é chamada pelo irmão Antônio Carlos, Beca ou tia Beca, pela 
maioria dos outros parentes − tem o afeto, o respeito e a admiração de 
todos. As obras produzidas pela escritora Marietta Telles Machado são: 
Girassóis em transe (crônicas e minicontos) de 1968; As doze voltas da 
noite (contos) de 1970; Encontro com Romãozinho (contos infantis) de 
1976; Narrativas do quotidiano (contos) de 1978; O congresso das bruxas 
(contos infantis) de 1978; O burrinho do presépio (contos infantis) de 
1983; A traição nas terrinhas do coelho (peça infantil) de 1984; Os frutos 
dourados do pequizeiro (lendas) de 1985; Santo Antônio das Grimpas (lite-
ratura infanto-juvenil) de 1987. Há, ainda, as obras póstumas, selecio-
nadas e organizadas pelo seu irmão Antônio Carlos e pela professora 
Vera Maria Tietzmann: Teatro para crianças (peças infantis) de 1992 e 
Seleta (contos e comentários) de 2001. A escritora tem participação 
nas seguintes antologias: A poesia em Goiás, organizada pelo escritor 
Gilberto Mendonça Teles, de 1964; Semana goiana de poesia moderna, 
produzida pelo Departamento Estadual de Cultura de Goiás, de 1966; 
Antologia do conto goiano, organizada pelos escritores Anatole Ramos, 
Luís Fernando Valadares e Miguel Jorge, de 1969; Antologia do novo 
conto goiano, organizada por Miguel Jorge, de 1971; Momentos alegres do 
livro goiano – Antologia de Humor, organizada por Paulo Gonçalves, 
de 1974; Colheita, organizada por Gabriel Nascente, de 1979; Memória 
cultural de Goiânia, organizada pela Assessoria Especial de Cultura, de 
1985; Antologia do conto goiano II: o conto contemporâneo, organizada 
por Vera Maria Tietzmann e Maria Zaira Turchi, de 1994; Poemas do 
GEN – 30 anos (Depoimentos e Antologia), organizado pelos escrito-
res Heleno Godoy, Miguel Jorge e Reinaldo Barbalho, de 1994; Feitio 
de Goiás, organizada por Stella Leonardos, de 1996. Marietta colabo-
rou em jornais e revistas, publicando desde a década de 1950. Em 
1957 iniciou no jornal Brasil Central; criou a Secção Feminina em 1959; 
as crônicas diárias Notas Sociais Goianas são de 1960; o suplemento 
semanal O Brasil Central Literário foi escrito durante o período de 
1960 a 1962; no jornal Quarto Poder escreveu “Nossa Coluna” em 



Diane Valdez (Org.)

466

1963; escreveu em O Popular, Diário da Manhã e em outros periódicos 
diários de notícias. O último artigo publicado foi em 1 de fevereiro de 
1987, no jornal O Popular, intitulado “O futuro governo de Goiás e a 
cultura”. A paixão pelos livros encaminhou Marietta para outra pro-
fissão que ela abraçou como ideal e exerceu com responsabilidade, 
competência e coragem propositiva, própria das pessoas que acreditam 
que é possível realizar. Seu primeiro trabalho como bibliotecária foi 
na Biblioteca Pública Municipal de Goiânia, situada na Praça Univer-
sitária, exercido entre os anos de 1955 a 1962. A partir desse ano inicia 
intensa atuação na organização de bibliotecas em várias unidades aca-
dêmicas da Universidade Federal de Goiás. Entre elas podem ser cita-
das as bibliotecas do Instituto de Matemática e Física (1966), do Insti-
tuto de Ciências Humanas e Letras (1967/1968) e da Faculdade de 
Medicina (1969/1972). Nesse período assume a liderança do movi-
mento que reivindica a criação da Biblioteca Central da Universidade 
Federal de Goiás. De 1973 a 1981 ela exerce a função de primeira 
diretora, da recém-criada Biblioteca Central da UFG. Coordenou, 
também na cidade de Goiânia, a estruturação da biblioteca do SE-
NAC, em 1968, a do Clube Jaó, em 1969, e a do Country Club, em 
1970, bem como a organização do Centro de Documentação da Se-
cretaria de Planejamento do estado de Goiás. Ampliando sua atuação, 
afora Goiás, coordenou a reestruturação da Biblioteca da Fundação do 
Acre, em 1976. Como bibliotecária, ela demonstrou profunda preocu-
pação com os profissionais da área. Acreditava que esses profissionais 
precisavam ser uma categoria associada para que as reivindicações ti-
vessem mais possibilidades de conquistas. Dessa forma, entre os anos 
de 1974 e 1976, participou como representante de Goiás da Associa-
ção dos Bibliotecários do Distrito Federal e foi a primeira delegada 
regional do Conselho Regional de Biblioteconomia. Para a sua pro-
fissão, a escritora também contribuiu produzindo manuais que orien-
tavam a elaboração de trabalhos científicos (1970), sobre bibliotecas e 
bibliotecários (1975) e sobre estruturação e uso pedagógico de biblio-
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tecas escolares (1977). Marietta Telles Machado teve a experiência de 
ser gestora pública municipal entre 1986 e 1987. Ocupou o cargo de 
Assessora de Cultura da Prefeitura de Goiânia e desenvolveu, em pou-
co tempo, um trabalho de valor incomensurável para a cultura da ci-
dade. Em um contexto político não muito favorável, realizou efetivas 
ações de gestão, conseguindo reestruturar aquela Assessoria Municipal. 
Com preocupação acentuada, promoveu o livro e a cultura, principal-
mente na periferia da cidade e participou, em parceria com o governo 
estadual, da elaboração de importantes projetos para a elevação da 
cultura no estado. A função de educadora, considerando o que Marie-
tta foi e continua a representar, atende ao sentido amplo da palavra 
educar. Ela mesma afirmava: “o bibliotecário não deixa de ser professor, 
pois está sempre ensinando”. Trata-se da educação que está presente 
em todos os contextos sociais. Da mesma forma, para falar dessa edu-
cadora é preciso contemplar a palavra educar no sentido estrito, visto 
que, em várias ocasiões de sua vida, exerceu a docência. Destaca-se, 
desses períodos, sua atuação como professora convidada no Instituto 
Presbiteriano de Educação, em Goiânia; na Faculdade Cora Coralina, 
na Cidade de Goiás; e no Curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal de Goiás, do qual participou como uma das fundadoras, em 
agosto de 1979. As “múltiplas Mariettas” foram reconhecidas, respei-
tadas, valorizadas e homenageadas em todas as áreas de atuação. Na 
cidade de Goiânia, vários espaços públicos têm o privilégio de rece-
berem o nome da escritora, bibliotecária e educadora Marietta Telles 
Machado. Esses espaços sociais, culturais e políticos, e necessariamente 
simbólicos, contribuem para preservarem a memória dessa pessoa es-
timada, reverenciada e presente nas boas lembranças de muitos amigos 
em Goiás. São esses os espaços e instituições: Biblioteca Pública Mu-
nicipal Marietta Telles Machado, na Praça Universitária; Centro Cul-
tural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica; Auditório Marietta 
Telles Machado da Biblioteca Central da Universidade Federal de 
Goiás, no Câmpus Samambaia. Em Hidrolândia encontra-se, também, 
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a Biblioteca Pública Municipal Marietta Telles Machado; em Apareci-
da de Goiânia, a Escola Municipal Marietta Telles Machado e a Bi-
blioteca Marieta Telles Machado, da Agência Prisional de Goiás – Ce-
paigo. Marietta Telles Machado faleceu aos 52 anos de idade, 
dormindo em seu quarto, vítima de um infarto agudo, no dia 28 de 
fevereiro de 1987, na Fazenda Barreirão, propriedade particular de sua 
família, em Hidrolândia. Deixou o último livro Santo Antônio da Grim-
pas, aguardando publicação. Em vida Marietta recebeu vários prêmios, 
troféus e homenagens, entre eles o Prêmio Tiokô, em 1977, como 
destaque na literatura goiana. As homenagens póstumas foram inúme-
ras; além de espaços públicos terem recebido seu nome, muitos autores 
dedicaram-lhe textos sublimes. Em 2012, o conto A Lenda do Pequi foi 
traduzido para a língua francesa – La Légende du Pequi – e publicado 
na Collection Tam Tam pela Editions-Refletsdailleurs. Marietta in-
fluenciou muitas pessoas, principalmente muitos jovens, para ingresso 
no mundo da leitura. Na família, irmã e sobrinhas se tornaram biblio-
tecárias, outros se tornaram educadores e outros, mesmo exercendo 
profissões diferentes, se tornaram escritores. Marietta teve uma vida 
fundamentada na educação e cultura, “coloriu” Goiás expressando 
narrativas de suas tradições e costumes, teve o dom de colaborar sem-
pre para incentivar crianças, jovens e adultos a usufruírem da cultura. 
Trabalhou e lutou pelo seu ideal profissional: dedicar-se aos livros, 
para a formação de leitores.
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Marlene Teixeira Figueiredo (1947-2001). Nasceu em 3 de 
setembro de 1947 no povoado do Itaporé, região garimpeira da Vila 
Chapada, no município de Cristalândia, antigo norte de Goiás e fale-
ceu em 28 de março de 2015, aos 67 anos. Filha de Maria do Carmo 
Teixeira e Alcides Teixeira iniciou seus estudos primários em 1956 no 
Grupo Escolar Tiradentes, onde cursou até a terceira série. Em 1959, 
quando da chegada das Irmãs Franciscanas de Allegany e da inaugu-
ração da Escola Paroquial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fez o 
quarto ano primário, sendo encaminhada no ano seguinte para o Co-
légio Sagrado Coração de Jesus, internato, aos cuidados das Irmãs Do-
minicanas de Monteils, em Porto Nacional. Em 1964 concluiu seus 
estudos ginasiais no referido colégio e em 1965 iniciou sua carreira 
de magistério na Escola Paroquial São Francisco de Assis, com apenas 
o ginasial completo, pois nessa época não havia obrigatoriedade de ti-
tulação para a docência. Em 1969 iniciou o curso Técnico em Magis-
tério concluindo-o em 1971, primeira turma de formadas para o ma-
gistério do Colégio Estadual de Cristalândia. Em 1972 casou-se com 
Ubajara Assunção Figueiredo, filho de Francisco Leopoldino Marques 
Veras e Aracy Barbosa Veras, com quem teve dois casais de filhos. Nes-
te mesmo ano, devido a sua capacidade magistral na sala de aula, foi 
convidada a ministrar disciplinas no Curso Técnico em Magistério, 
no qual fora formada. Foi professora de diversas disciplinas, entre elas: 
Matemática, Português, Literatura Brasileira, Matemática Aplicada e 
Didática. Em 1980 foi elevada ao cargo de diretora do Colégio Esta-



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

471

dual de Cristalândia, sucedendo sua companheira de trabalho, Silvina 
Castanheira Fernandes, que assumira por um ano a administração do 
referido colégio que, de 1964 a 1978, tinha sido administrado pelas 
religiosas Franciscanas de Allegany. Exerceu o cargo até o final de 
1982, sendo sucedida por Ermes Lino. Em 1983 tornou-se Secretária 
Municipal de Educação, cargo que exerceu até 1988, no governo de 
Manuel Reis Chaves Cortez. Como professora sempre esteve ligada 
ao movimento grevista nas décadas de 1980 e 1990. Fez parte do Sin-
dicado dos Trabalhadores da Educação do estado do Tocantins de cuja 
direção foi membro várias vezes. Segundo Zenaide Santos da Silva 
(2016): “A Marlene escrevia com eloquência os textos, discursos das 
nossas manifestações. Cristalândia naquela época era a primeira cidade 
em que os professores entravam em greve e que também mantinha 
a greve. Cansei de ir nas reuniões do movimento grevista e ouvir os 
professores falando: Vamos fazer como Cristalândia! A Marlene escre-
via muito bem! Ela dava ideias que muitas de nós professoras nem 
pensávamos. A Marlene tinha o pensamento muito além de seu tem-
po. Ela sempre pensava adiante. E sem falar que tinha uma articulação 
política impressionante!”. Como Secretária Municipal de Educação 
promoveu aquilo de que mais gostava, a leitura. Em sua gestão organi-
zou e ampliou o número de escolas rurais no município de Cristalân-
dia; criou pequenas bibliotecas na zona rural; promoveu a formação 
de professores como também o ingresso de várias mulheres na docên-
cia na zona urbana e rural; preocupou-se com a difusão da cultura e 
contribuiu com a criação do jornal O Cristalino. Em sua gestão foram 
criadas duas escolas municipais: Andrelina Pereira de Moraes (1985) e 
Otacílio Moreira Rosal (1988). Em 1989, depois da criação do estado 
do Tocantins pela Constituinte de 05 de outubro de 1988, retornou 
à sala de aula. Em 1991 ocupou o cargo de Diretora de Assistência 
Social ligada a Secretaria Estadual de Assistência Social do Tocantins, 
cujo objetivo era oferecer formação profissionalizante aos habitantes 
mais carentes dos municípios tocantinenses. Em 1998 a 2002 foi no-
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vamente Secretária Municipal de Educação de Cristalândia. Em 2000 
aposentou-se apenas com o curso técnico em Magistério. Apenas com 
o curso técnico em Magistério, Marlene Teixeira Figueiredo circula-
va com facilidade nos vários campos do saber. Tinha uma facilidade 
incomum em orientar as pessoas na conquista de seus direitos. Escre-
via como poucos, apesar de não publicar nenhum de seus escritos. 
Contribui com a formação superior de diversos professores indicando 
e sugerindo estudos e pesquisas, ou até mesmo cooperando com as 
pesquisas realizadas. Como poucos ela tinha uma memória fabulosa. 
Moreira (2008) atribui a ela o título de “guardiã da memória”. 
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Nativo da Natividade de Oliveira (1953-1985). Foi um 
educador popular e compositor de letras e músicas com a temática 
“camponeses e direitos sociais”. Teve sua inserção nas atividades sindi-
cais, políticas e religiosas a partir das ações pastorais desenvolvidas na 
Diocese de Goiás no início dos anos de 1970, e tinha como matriz 
educativa a Teologia da Libertação. Essa matriz se consolidou junto a 
setores eclesiais críticos ao projeto capitalista e sua relação de exclusão, 
exploração e opressão em relação às camadas populares da América 
Latina (dentre elas os camponeses). Segundo Lesbaupin (2003) esta 
visão teológica desenvolveu articulações junto aos movimentos revo-
lucionários e socialistas em várias partes da América Latina. No aspec-
to das ações populares e de conhecimento da realidade a Teologia da 
Libertação buscava compreendê-las a partir de suas origens conflitivas, 
seja nos espaços sociais gerais, seja nas Comunidades Eclesiais de Base 
(CEB’s). Isso resultou, nas reflexões de Löwy (1989), na aproximou de 
setores da Igreja Católica com uma agenda progressista a partir dos 
anos de 1960 em uns processos de convergência entre cristianismo e 
marxismo. No caso do Brasil intensificaram-se até o de fim da ditadu-
ra militar no início dos anos 1980. Concomitantemente às ações pas-
torais, no final dos anos de 1970, Nativo se filiou ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR) do município de Carmo do Rio Verde 
(GO). Participou da criação da oposição sindical local, motivado pela 
formação que recebeu naquele período (OLIVEIRA, 2009). Nativo e 
seus companheiros de chapa, concorreram e ganharam as eleições para 



Diane Valdez (Org.)

474

presidirem o STR local, dando início a uma longa movimentação em 
defesa de direitos trabalhistas dos canavieiros que cortavam cana na 
Usina e Destilaria Agro Álcool no município de Carmo do Rio Verde. 
No período compôs, juntamente com seu companheiro de chapa no 
STR, Adão Rosa, a letra e a música “Vamos ser Oposição” (1979). 
Segue refrões: “Vem minha gente vamos ser oposição/Só buscando a 
justiça que melhora a situação./O nosso mundo de hoje em dia está 
bastante injustiçado,/Uns trabalham dando duro para outros viver fol-
gados./Quem produz todas as riquezas na pobreza são pisados./O 
mundo de hoje em dia não existe liberdade,/tem a lei da anistia, mas 
não é lei de verdade./Ela liberta os presos que estão trancados nas 
grades,/Mas não liberta quem está preso pela sociedade.” Mas quem 
era esse dirigente de educação popular? Nativo da Natividade de Oli-
veira nasceu no município de Doresópolis, estado de Minas Gerais, 
em 20 de novembro de 1953. Sua mãe Laurita de Oliveira e seu pai 
Benedito Rodrigues de Oliveira. Segundo seus próprios relatos, em 
sua infância era muito inventivo, construía seus brinquedos, o que o 
tornava admirado por seus amigos. Seus pais migram para Goiás no 
decorrer do ano de 1961, instalando-se na zona rural do município de 
Carmo do Rio Verde (GO), como agregados na fazenda Rainha da 
Serra. Sua mãe faleceu no ano de 1967, quando tinha apenas 14 anos 
de idade. No ano de 1972 casou-se com Maria de Fátima Marinelle 
na Igreja Matriz de Uruana e sua família cresceu com o nascimento 
de seus filhos Luciene Rodrigues de Oliveira e Eduardo Rodrigues 
de Oliveira. (OLIVEIRA, 2009). No início dos anos de 1970 conhe-
ceu Dom Tomás em uma das celebrações do dia 1º de maio em uma 
comunidade rural do município de Carmo do Rio Verde (GO). Dom 
Tomás o convidou a participar do movimento de oposição sindical 
que nascia nos municípios da Diocese de Goiás. Assumindo a luta ele 
ajuda na fundação do sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruana, 
no formato desejado, onde os trabalhadores rurais eram quem coman-
davam o Sindicato (OLIVEIRA, 2009). Em 1979 morando na cidade 
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de Carmo do Rio Verde, juntamente com Adão Rosa e outros cam-
poneses, lançaram pela primeira vez uma chapa de oposição ao STR 
local, que à época era considerado “Sindicato Pelego” (sinônimo de 
traidores dos trabalhadores e aliados do governo militar e dos patrões). 
Compôs outra letra e música (“Vamos denunciar”) para avivar a mís-
tica nesta empreitada. Seguem algumas estrofes. “Vamos denunciar, 
Vamos denunciar,/Esta estrutura pelega que só quer nos massacrar 
(bis)./O povo trabalhador vive numa escravidão./O lavrador lavra a 
terra, mas não tem terra na mão./O operário na cidade, só vive a re-
clamar,/Porque para seu sustento, seu salário não dá./Sindicato está 
atrelado com ministério sacana,/Beneficiando os patrões com a lei 
fascista italiana”. Este Educador Popular colaborou, ainda, na criação 
do Partido dos Trabalhadores (PT) em Carmo do Rio Verde, sendo 
um de seus dirigentes locais e na organização da legenda no estado de 
Goiás. Ampliou sua visão de mundo, viajando pelo Brasil na organiza-
ção das oposições sindicais de trabalhadores rurais e participou nas 
Conferências das Classes Trabalhadoras (CONCLAT-1980-1981) 
dando origem à fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT-
1983). Além do conjunto de suas atividades de militância, Nativo não 
deixou seu trabalho como lavrador e pedreiro, pois lhe dava seu sus-
tento e o de sua família. As atividades no campo sindical, partidário e 
pastoral eram realizadas através do voluntariado. Sua esposa, neste pe-
ríodo, trabalhava no corte de cana. (OLIVEIRA, 2009). A atuação de 
Nativo e seus companheiros de chapa no STR local e sua ascensão 
junto aos trabalhadores passo a incomodar setores hegemônicos da 
economia e da política da cidade e da região do Vale do São Patrício 
(Centro-Norte do estado de Goiás). Estes setores começaram a amea-
çá-lo, levando-o, juntamente com seus companheiros, a tomar certos 
cuidados, entre eles não andar sozinho nas suas atividades sindicais de 
Carmo do Rio Verde. No inicio do ano de 1985 apresentou-se, nova-
mente, às eleições sindicais. A chapa composta por Nativo, Adão Rosa 
e Martinho concorreu à reeleição e derrotou seu opositor, apoiado 
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pelos fazendeiros locais. Na apuração dos resultados a Chapa de Nati-
vo venceu por uma maioria esmagadora, na proporção de quase 70%. 
Confirmava-se o surgimento de um líder, forjado nos conflitos e nas 
contradições com o capital agrário na região. Nesta nova fase de con-
flitos, compuseram (Nativo e Adão Rosa) nova letra e música: “Movi-
mentos dos Trabalhadores”: Trabalhadores, povo unido, braços fortes/
Somos sem dúvida a máquina da produção./Somos nós que construí-
mos as riquezas/E padecemos na miséria e exploração/Nós precisa-
mos aumentar a nossa força/Porque nós temos que encontrar uma 
solução/Com o movimento dos trabalhadores forte/Arrebentaremos 
as correntes da opressão./Trabalhadores que labutam lá no campo/
Trabalhadores que pelejam na cidade/Vamos todos fazer um grande 
movimento/pra lutando conseguimos liberdade” (bis). Após as elei-
ções sindicais, os conflitos trabalhistas continuaram a ser denunciados 
pelo STR local, porém as ameaças de morte feitas anteriormente a 
Nativo não vinham mais ocorrendo. Veio um silêncio, aquele que ser-
viria para aumentar o grau de alerta. Mas ocorreu o contrário, e Na-
tivo passou a desenvolver algumas atividades sozinho. Então... (O rela-
to que segue é um resumo do texto publicado em: Comissão 
Camponesa da Verdade: Relatório Final sobre violação de diretos no 
campo 1946-1988. Brasília: Dex-UnB, 2015, p. 128-132). O Presiden-
te do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) do município de 
Carmo do Rio Verde (GO), Nativo da Natividade de Oliveira, foi 
assassinado com 5 tiros por pistoleiros em frente do STR no dia 23 de 
outubro de 1985 (às 19h). Dirigentes do STR, à época, argumentaram 
que o prefeito de Carmo do Rio Verde (GO), o advogado e presiden-
te do SR (Sindicato Rural − patronal) e procurador da Usina Agro-
-Álcool e o presidente da Destilaria estavam na lista de suspeitos pelo 
assassinato, uma vez que fizeram anteriormente várias ameaças de 
morte ao sindicalista. Por ser uma morte anunciada e atingir o presi-
dente do STR local, logo após a execução do dirigente sindical, fami-
liares e sindicalistas informaram os diretores da Central Única dos 
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Trabalhadores, jornalistas e religiosos. Na manhã seguinte ao fato, os 
principais jornais da capital do estado de Goiás informaram o ocorri-
do. Segundo informações dos trabalhadores ligados ao STR, a polícia 
não tomou providências imediatas, deixando margem de tempo para 
possível fuga dos assassinos. Os lideres sindicais declararam não confiar 
no delegado local, uma vez que não enviou policiais em direção ao 
município de Ceres (testemunhas viram o carro dos pistoleiros seguir 
naquela direção); enviou-os para outra estrada em direção oposta ao 
identificado pelas testemunhas. O delegado de policial local intimou 
o tesoureiro do STR, Adão Onofre Rosa, para responder a processo 
de calúnia, levantado por um dos acusados de mandante do crime. 
Logo após o assassinato de Nativo, o pai do prefeito e fazendeiro, 
ameaçou de morte Adão Onofre Rosa, que assumiu a presidência do 
STR local. O prefeito tentou atropelar a religiosa “irmã” Paula que 
coordenava trabalhos pastorais na cidade e auxiliava atividades do 
STR. Segundo a impressa de Goiás, uma testemunha que não quis se 
identificar, informou que presenciou reunião na casa do advogado da 
Usina, estando no local o prefeito e dois desconhecidos, planejando a 
morte de Nativo. O pistoleiro foi preso e confessou ter matado Nativo 
por CR$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros reais), e teve auxílio 
para realizar o crime de outro pistoleiro. Confirmou em depoimento 
que o prefeito e o advogado eram os mandantes do crime. Passados 11 
anos do caso, no dia 19 de agosto de 1996, iniciou-se, no Tribunal de 
Justiça de Goiânia, o julgamento do ex-prefeito (O Popular, Goiânia, 
20/08/96 e Diário da Manhã, Goiânia, 20/08/96). Por 11 votos contra 
oito, o Pleno de Justiça absolve o acusado por falta de provas “palpá-
veis”, embora a maioria dos desembargadores tenha concluído que a 
testemunha mentira ao negar seus depoimentos anteriores. A juíza do 
caso indefere pedido feito pelos outros acusados que pretendiam adia-
mento do júri marcado para o dia 13 de setembro de 1996. Ela con-
clui que não eram suficientes as razões alegadas pelos réus (O Popular, 
Goiânia, 04/09/96). Os acusados foram condenados a 13 anos de pri-
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são, cada um, pelo Tribunal do Júri de Goiânia, por unanimidade (7 a 
0). Ambos aguardaram em liberdade o trânsito em julgado da senten-
ça. A defesa recorreu da decisão. (Ata de Julgamento, Goiânia, 18-
20/09/96; O Popular, Goiânia, 21/09/96;  O promotor do caso infor-
mou que a condenação dos mandantes do assassinato de Nativo da 
Natividade “[...] vai servir como incentivo para prevenir em todo o 
País, a prática de crimes desta natureza, reflexo da violência no campo 
e do acirramento de conflitos agrários” (O Popular, Goiânia, 22/09/96). 
Em agosto de 2011, passados 15 anos do julgamento e condenação 
dos criminosos (sentença dada em 1996), a juíza da 1ª Vara Criminal 
de Goiânia declarou a prescrição da ação criminal proposta pelo Mi-
nistério Público (MP) estadual contra os criminosos. A magistrada 
explicou que o crime prescreveu, pois de 3 de março de 1989, quando 
ocorreu a decisão do MP  mandando o acusado a julgamento pelo 
crime por um júri popular, já se passaram mais de 20 anos (este tempo 
conta-se de 1989 a 2011),  prazo estipulado para a prescrição da puni-
bilidade para os casos de homicídio. Além disso, o réu contava com 
mais de 70 anos, o que também permite a redução pela metade do 
prazo para prescrição do crime. (O Popular, Goiânia, 16/08/2011). 
Após alguns anos buscando justiça e indenização, a família de Nativo 
da Natividade de Oliveira conquistou um benefÍcio federal muito 
importante. Foi concedido ao ex-dirigente sindical o direito de anistia 
através da Portaria Ministerial de nº 678 (16 de abril de 2014). Neste 
sentido o Estado aceitou sua responsabilidade no assassinato do diri-
gente sindical.
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Ney Berquó (1929-2012). Professor Ney Berquó, assim iden-
tificado por todos aqueles que reconhecidamente o respeitavam como 
professor. Ney, era o nome dos amigos(as) que conviviam com ele na 
rotina de trabalho, de estudo, de amizades. Professor, era a invocação, 
ou melhor, o apelo de ajuda para a elaboração de ofícios e nas incer-
tezas da aplicação da gramática em algumas redações. Ney Berquó é 
o seu nome de registro civil. Filho de Joaquim Berquó e Ana Paz de 
Santana Berquó. Nascido na data de 12 de janeiro de 1929, brasileiro, 
natural de Goiás. Casado com Eleusa Fonseca Berquó, com quem 
teve poucos anos de convivência conjugal. Sua carreira profissional 
foi sempre marcada por competência, responsabilidade, honestidade, 
cooperação com os colegas, entre outras qualidades. Foi professor de 
português e mais especificamente de matemática. Era por seus cole-
gas considerado uma enciclopédia ambulante. Trabalhou nas seguintes 
unidades escolares: Lyceu de Goiás (década de 1950, aproximadamen-
te), Colégio Estadual Professor Alcides Jubé, Escola Estadual Dona 
Colombina e Colégio Sant’Ana, e no setor pedagógico da então De-
legacia Regional de Educação (DRE) de Goiás. Todas eram unidades 
de ensino na Cidade de Goiás e que, para exercer tais funções, fora 
nomeado em caráter efetivo por concurso público em 1958, como 
professor do Ensino Médio e Primário. Portador do certificado de 
conclusão do curso de Magistério realizado no Colégio Sant’Ana da 
cidade de Goiás, do certificado de registro de professor de matemática 
– Registro D 23305 – pelo Decreto Lei 877 de 20 -01-1946, Rio de 
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Janeiro; Certificado de Treinamento de Professores Secundários, com 
real aproveitamento, realizado em Morrinhos-GO; curso de Teoria 
e Prática de Currículo, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º 
Grau, realizado em Goiânia; habilitado pela UFG em Pedagogia, Re-
gistro nº 20571, com especialização em Administração Escolar em 5 
de novembro de 1976. No início da década de 1970, assume a dire-
ção do Colégio Estadual Professor Alcides Jubé, cargo assumido com 
exclusividade e competência, passando praticamente a morar neste 
estabelecimento de ensino e sabendo-o administrar com segurança 
num período marcado por muitas influências políticas. Nesta mes-
ma década, fica à disposição da Delegacia Regional de Educação de 
Goiás. Recebe em 19 de outubro de 1977 a promoção da classe de 
Professor de Ensino Primário para a classe de Professor de Ensino 
Médio; é transferido da classe de Professor Nível AD-3 para a referên-
cia IV, a partir de 17 de dezembro de 1984; e enquadra na classe de 
Administrador Escolar, no nível EE-2, a partir de 3 de agosto de 1981. 
Removido, a pedido da DRE de Goiás para a Escola Estadual Dona 
Colombina, portaria 0803/85, em 22 de fevereiro de 1985 e,a pedido, 
retorna para a DRE de Goiás em 31 de dezembro de 1981, portaria 
nº 033/ 91. Assume a coordenação do Projeto Lumem a partir de 
1º de agosto de 1975, portaria nº 3812/ 75, igualmente no ano de 
1977, portaria nº 3521/77. É enquadrado como monitor do Projeto 
Minerva, Ensino Supletivo, Ensino Profissionalizante. Responde pela 
DRE de Goiás, substituindo os períodos de férias dos delegados de 
ensino, nos períodos de 1º a 31 de julho de 1984, portaria nº 4699/ 
84 SEC; 1º a 30 de janeiro de 1985, portaria nº 7096/ 84 SEC; 1º 
a 30 de julho de 1985, portaria 5941/ 85 SEC; 02 a 31 de julho de 
1986; 1º a 30 de junho de 1988, portaria 5615/ 88 SEC; 1º a 30 de 
janeiro de 1990, portaria nº 0392/ 90 SEC; é aposentado no cargo de 
Administrador Escolar, nível EE-2, referência IV, do Quadro Único 
do Magistério Público Estadual, em 1º de junho de 1987, Decreto 
de 22 de agosto de 1986 e, pelo Decreto de 16 de maio de 1994, é 
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aposentado no Cargo de Professor III, referência E do Quadro de 
Professor Permanente do Magistério Público Estadual. Além destas 
suas qualidades profissionais, demonstrava-se emocionado ao recordar 
fatos relacionados à sua mãe e familiares. Apreciava músicas e tocava 
piano muito bem. Praticava caridade ajudando as obras sociais da Ci-
dade de Goiás. Preparou várias pessoas a prestarem concursos, motivo 
de muita satisfação para ele e estava sempre pronto para ajudar todos 
que o procuravam. Católico, devoto de Nossa Senhora, assinante de 
revistas católicas e de jornais impressos. Já com a saúde debilitada, po-
rém, resistente a tratamentos médicos, limitava-se na maioria das vezes 
a tomar remédios indicados por farmacêuticos. Era seu costume dar 
umas voltinhas rotineiras pela cidade em seu conservado Fusca e, à tar-
de, sentava-se à porta da rua (costume dos vilaboenses) para “tirar um 
dedinho de prosa” com os vizinhos, amigos que passavam, observando 
todo o movimento da Praça do Moreira da Cidade de Goiás, onde 
solitariamente vivia. Faleceu no dia 13 de janeiro de 2012 em sua 
residência. Deixou marcas de luz e sabedoria nesta cidade e por onde 
passou. Quem o conheceu pode dizer que encontrou um tesouro, pois 
sua amizade era assim simbolizada.
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Niso Prego (1934-2014). Numa sala na sede do SINTEGO 
– Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Goiás, funciona uma 
pequena biblioteca. Com o acervo ainda em estruturação, ela foi no-
meada Biblioteca Niso Prego, em homenagem ao primeiro presidente 
daquele sindicato e que teve a sua vida marcada pela luta sindical em fa-
vor dos interesses dos professores e em defesa de uma educação pública 
comprometida com a transformação da sociedade goiana. Niso Prego 
nasceu em 9 de agosto de 1934, na cidade de Santa Cruz de Goiás, 
fundada pelos bandeirantes à procura do ouro, razão pela qual ele, com 
humor, dizia-se “sempre iluminado pelo amarelo”. Filho de Gil Godo-
fredo Prego, funcionário público, e de Sebastiana Leite Prego, professo-
ra primária, recebeu uma educação modesta, interiorana, com sólidos 
princípios. Terceiro de nove filhos, desde pequeno demonstrou interesse 
por questões sociais, conforme o singelo texto produzido pela família, 
por meio do neto Táliton Valentim Prego, de onde foi retirada a maioria 
das informações aqui contidas. Certa vez, quando tinha nove anos de 
idade, sua mãe recebeu a visita de uma colega professora que reclama-
va do baixo salário e dos frequentes atrasos do pagamento. Ele, então, 
atento à conversa, colocou a mão no ombro de sua mãe e disse “Não 
se preocupe, mãe, quando eu crescer, eu vou lutar contra esse povo e 
fazer com que eles paguem melhor os professores”. Cumpriu a pro-
messa. Concluídos os estudos primários em sua terra natal, mudou-se 
para Goiânia, em 1950, para continuar sua formação, matriculando-se 
no Curso Clássico de um Colégio Estadual de Goiânia, iniciando sua 
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participação no movimento estudantil. Com  17 anos, ajudou a fundar a 
União Goiana dos Estudantes Secundaristas, fazendo parte da diretoria 
como secretário-geral. Em 1955, aos 21 anos, teve atuação decisiva no 
processo de fundação da União Estadual dos Estudantes, onde também, 
foi secretário-geral. Formou-se em Direito em 1958, pela Faculdade 
de Direito que integraria a UFG, e durante dois anos foi presidente do 
Centro Acadêmico XI de Maio. Obteve também diploma superior em 
Matemática (1960), em Orientação Educacional e Profissional (1961) 
e cursou um ano de Letras Neoclássicas (1962). Mesmo diante de uma 
carreira promissora como advogado, não hesitou em seguir a carreira de 
professor, atividade que exerceu por mais de duas décadas, notadamente 
de Matemática. Convicto de seus dons e missão, lecionou em várias 
escolas, como o Colégio Lyceu, Pedro Gomes, Instituto Araguaia, Ins-
tituto Betânia, Ginásio Vera Cruz, Ginásio Emmanuel, Ginásio XII de 
Agosto, Ginásio Municipal de Goiânia e na Escola Técnica Federal de 
Goiás. À frente do seu tempo, viajou a Europa, em 1968, para vivenciar 
métodos modernos de ensino, para que todos pudessem ter acesso ao 
conhecimento de qualidade. Na Espanha, fez pós-graduação em Admi-
nistração do Ensino Profissionalizante e, de volta ao Brasil, fez outra pós 
em Análise e Projeto de Sistema. Foi diretor do Ginásio Municipal de 
Goiânia (1960-1963) e orientador educacional da ETFG (1961-1971). 
Em termos políticos, por influência das leituras de Léon Denis, tinha 
como referência um regime socialista puro, como aquele imaginado 
pelos cristãos, atuando em defesa de um governo coletivo, participativo, 
onde as pessoas se autogovernariam. A sua passagem como diretor da 
Escola Técnica Federal de Goiás foi histórica. Entre os anos de 1965 e 
1971, revolucionou o ensino, modernizando as oficinas e aplicando um 
novo conceito de relacionamento entre alunos, professores e funcioná-
rios.  m pleno regime militar, passou por sérias dificuldades naquela ins-
tituição porque insistiu em manter, a duras penas, o Grêmio Estudantil 
quando o governo exigia o fechamento desses órgãos e sua substituição 
por Centros Cívicos. Chegou a responder por 12 inquéritos policiais, 
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sem nunca desistir da luta. Enfrentou também bravamente a ameaça 
de fechamento da ETFG e a transformação do seu espaço em quartel. 
Sem dúvida, Niso Prego, com serenidade, destemor, foi uma referência 
na luta contra a ditadura militar, atuando sempre com determinação 
em defesa dos direitos dos trabalhadores da educação e em favor do 
retorno do estado de direito democrático. Em 1972, foi transferido para 
Brasília a fim de participar do Projeto Carta Escolar, implementado 
pelo MEC, atuando como Coordenador Técnico até 1975. De volta a 
Goiânia, iniciaria uma nova fase na sua vida. Como relatado pela família, 
a decisão de ter uma atuação sindical ocorreu, de certo modo, depois de 
ouvir um despolitizado reitor sustentar a ingênua argumentação de que 
“o professor não deveria ser um mercenário, não deveria almejar por 
maior salário; sua profissão era um sacerdócio e sua recompensa estaria 
no sucesso dos alunos”.Indignado, tomou a decisão de criar o Centro 
do Professorado Goiano. Pouco tempo depois, seiscentos professores já 
haviam aderido à proposta, assinando a Ata de fundação. No começo, 
as reuniões ocorriam em uma pequena sala com apenas 20 carteiras, 
na Rua 6, Centro. Ali discutiam os projetos para futuras lutas em prol 
da Educação. No final de 1978, realizaram um feito inédito na história 
do sindicalismo goiano: organizaram a primeira greve dos professores 
estaduais e municipais de Goiás. E foi de tal envergadura o aconteci-
mento que a UCG e a UFG, além das principais escolas particulares de 
Goiânia, engrossaram as fileiras desse movimento que assumiu um sig-
nificado revolucionário, com repercussão nacional. Durante os 106 dias 
de paralisação, foi organizado um fundo de greve com doações de di-
nheiro e alimentos. No final dos anos 80, foi responsável pela criação do 
Movimento de Valorização do Professor, convocando assembleia geral 
dos trabalhadores em Educação e dando início a uma greve que durou 
34 dias, conquistando dois reajustes salariais em seis meses: um de 65% 
e outro de 55%. Entre 1976 e 1981, dirigiu o Centro dos Professores 
de Goiás – CPG. Em 1985, fez estágio na União Soviética na área de 
Sindicalismo e Educação e, entre 1985 e 1987, esteve à frente da CPB, 
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Confederação de Professores do Brasil, hoje CNTE. Com a represen-
tatividade no movimento sindical, foi eleito vereador de Goiânia pelo 
Partido dos Trabalhadores, na legislatura de 1989 a 1992. Na Câmara, 
assumiu a presidência da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e As-
sistência Social e foi secretário da Mesa Diretora. Durante o mandato, 
foi vice-presidente do PT Metropolitano. Como vereador, apresentou 
vários projetos de lei em favor da valorização dos professores. Por sua 
atuação como professor, intelectual e sindicalista, foi eleito para Acade-
mia Goianiense de Letras, assumindo a Cadeira 34. Com um estilo polí-
tico discreto, moderado mas com determinação, foi reconhecido como 
um incansável lutador pela escola pública goiana. Seus companheiros o 
tinham como líder indispensável. Osmar Magalhães, companheiro das 
lutas no CPG e SINTEGO, em entrevista ao jornal O Popular, afirmou: 
“Niso Prego tinha compromisso inarredável com a educação e a valo-
rização dos professores. Agia com muita ética, moderação e respeito”. 
Articulado com a luta do conjunto dos trabalhadores brasileiros, foi um 
dos fundadores da CUT em Goiás. A partir dos anos 90, acometido pelo 
Mal de Parkinson, foi ficando debilitado progressivamente até que pa-
rou de andar, escrever e falar, morrendo em 14 de junho de 2014, com 
80 anos incompletos. Niso Prego foi casado com Suely Alcântara Prego 
por 57 anos. Teve 5 filhos, Norma Suely, Lucila, Niso Júnior, Cláudia e 
Eliana. Teve 15 netos e 3 bisnetos. Deixou exemplos de educador, sin-
dicalista e cidadão, na caminhada que percorreu, lutando em favor da 
escola pública goiana.
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Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro (1900-1986). 
Nasceu em 1900, no Rio de Janeiro e faleceu em 1986, em Brasília. 
Cursou o Primário e a Escola Normal em São Paulo, onde se diplo-
mou em 1918. Ofélia vinculou-se desde a infância a Goiás, e convi-
veu, desde então, com os grupos oligárquicos dirigentes na Cidade 
de Goiás, enquanto capital, e, posteriormente, em Goiânia, quando a 
capital foi transferida. Retornou a Goiás após os estudos e foi nomea-
da professora do Grupo Escolar da Capital, a partir de 1922. Ao longo 
dos anos, passou a associar docência, direção de escola e formação 
de professores, assumindo a diretoria do Grupo Escolar em 1925 e a 
cadeira de Didática da Escola Normal da Capital em 1930. Também 
assumiu a direção da Escola Normal, mais tarde transformada em Ins-
tituto de Educação, na Nova Capital. Ofélia Nascimento transitou, 
junto com outros setores, para o governo pós 1930, rearticulando po-
sições e vínculos que a mantiveram nos quadros oficiais. Durante a 
transição e depois dela, permaneceu exercendo os mesmos cargos que 
ocupava antes de outubro de 1930, prestando serviço às oligarquias 
vencedoras, inclusive mudando-se para Goiânia quando da transferên-
cia da capital. Articulando os diversos campos de atuação no universo 
da educação, publicou obras didáticas, literárias e textos de história. 
Dentre elas, produziu a primeira obra com finsdidáticos para o ensino 
de história de Goiás para crianças, Goyaz, Coração do Brasil (1934). Essa 
obra se tornou referencial historiográfico regional e merecerá comen-
tário específico neste texto. Também escreveu Como Nasceu Goiânia 
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(1938), que trata do processo de construção e transferência da Nova 
Capital de Goiás, da Cidade de Goiás para Goiânia, sendo conside-
rado o primeiro livro especificamente escrito sobre a Nova Capital. 
Publicou também: A Escola Moderna (1925); Corografia de Goiás (1942); 
Caldas Novas: Estância Hidrotermal do Estado de Goiás (1942); A 
Educação Primária Fundamental nas Zonas de Alto Sertão (1942); His-
tória de São José de Mossâmedes (1951); Rio, Querido Rio! História do 
Rio para Crianças (1967); Reminiscência, Goiás de  Antanho (1974) e 
Brasília, Rainha do Planalto (1975). Escreveu ainda Dicionário da Bíblia 
e Dicionário Bibliográfico-Genealógico, sobre algumas famílias de Goiás, 
ambos inéditos (MONTEIRO, 1983). A obra Goyaz, Coração do Brasil, 
com primeira publicação em 1934, foi reeditada em 1983, contendo 
o fac-simile da edição de 1934; acrescida de uma atualização feita pela 
autora, abarcando o período pós-transferência da capital, em 1937, até 
a década de 1970. Essa obra foi elaborada intencionalmente para fins 
didáticos: “Escrevendo esse livrinho, não tive em vista produzir uma 
obra literária, mas sim auxiliar o professorado goiano nos capítulos de 
nosso programa, que tratam de Goiaz” (MONTEIRO, 1983, p. 24). 
A obra cumpriu o roteiro político estabelecido para a educação na 
Primeira República – a formação da identidade nacional patriótica, 
inclusive no que se refere ao ensino da região neste contexto, e contri-
buiu efetivamente para a consolidação da hegemonia das oligarquias 
vencedoras de 1930. Muito do que ainda é ensinado nas salas de aula 
do Ensino Fundamental, em Goiás, reproduz interpretações registra-
das e difundidas neste texto. A adoção do livro de Ofélia Sócrates do 
Nascimento Monteiro foi aprovada através do Decreto n. 4.349, de 
26 de fevereiro de 1934 (GOIÁS, 1934, p. 6), com indicação de aqui-
sição de número suficiente para atender todas as escolas primárias do 
estado. Para cumprir essa tarefa, a autora apresenta, na linguagem e no 
formato dos textos, tentativas de aproximação com o que se supunha 
ser do gosto da criança. Ofélia Nascimento se destacou na prepara-
ção dos eventos cívicos dentro das escolas e fora delas. Com ela, esses 
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eventos pedagógicos se tornaram regulares e de proporções e impacto 
cada vez maiores no cotidiano da Cidade de Goiás. Sua intervenção 
foi reconhecida e noticiada não apenas em ocasiões explicitamente 
cívicas, mas também em eventos de perfil artístico-pedagógico patro-
cinados pelo Grupo Escolar, a exemplo de uma apresentação natali-
na da opereta Branca de Neve pelos alunos da escola por ela dirigida 
quando, no Teatro São Joaquim, se reuniram alunos, pais, professores 
e autoridades para assistirem ao evento que encerrava o ano letivo. 
A notícia, na edição seguinte do jornal oficial, dava detalhes de um 
acontecimento em que Ofélia Nascimento Monteiro demonstrava “o 
zelo e a disciplina com que conduz suas funções” (GRUPO..., 1925, 
p. 12). No concurso para diretora do Grupo Escolar da Capital, essa 
sua disponibilidade para a prática do civismo foi reconhecida: “Ten-
do vagado o cargo de director do Grupo Escolar desta Capital [...] e 
posto em concurso o mesmo lugar, [...] a elle se apresentou sem com-
petidores a senhorita Ophélia Socrates Nascimento que nas provas 
realizadas demonstrou conhecimento dos mais modernos methodos 
pedagógicos. [...] estamos certos de que há de nos illustrar com sua 
inteligência e patriotismo para elevar o estabelecimento a altura de 
nossos interesses” (NOVA..., 1925, p. 12). No campo da formação de 
professores, além de sua atuação como professora e diretora, produziu 
textos que nos ajudam a compreender o papel que atribuía à escola 
e ao professor junto ao projeto de nação e educação. Suas contri-
buições para o suplemento do Correio Oficial destinado à educação, à 
Secção Pedagógica, apresentam textos como o que aqui reproduzimos 
em pequeno trecho, exemplificando sua concepção: “A grandeza de 
um paíz depende da educação e instrução de seu povo. Si este for 
bem instruído e educado, grande será sua pátria. Se for analphabeto 
e rude, seu paíz não progredirá e occupará sempre o último logar do 
mundo. [...] E quem será encarregado desta bella missão, dessa obra 
monumental? Qual operário deve tomar em suas mãos o diamante 
bruto que é a creança [...]? Qual sacerdote incumbido de zelar para 
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que não se apague o sagrado fogo da grandeza da Pátria alimmenta-
do-o com o optimo azeite que são os bons cidadãos? [...] O Brazil 
será grande e forte se forem bons seus professores” (PROFESSOR..., 
1930, p. 8). Esse texto assume todos os elementos fundamentais do 
projeto de educação elaborado na Primeira República, ampliado e 
aprofundado no pós-1930: a educação como suporte da formação do 
cidadão, a criança como soldado a ser forjado para servir sua pátria e 
o destino do Brasil como grande nação, cabendo à educação formar 
para competir, distinguir e retirar o país do atraso. Nossa autora foi, 
durante pelo menos duas décadas, uma dos principais referências para 
a formação de professores e exemplo de docência para crianças em 
Goiás, nos períodos finais da Primeira República e também nos anos 
que seguiram a 1930. Cultuada e lida por pais, professores e dirigen-
tes políticos, representava Goiás nos eventos pedagógicos nacionais, 
além de ser pioneira na literatura didática regional, ao escrever o livro 
que orientaria professores e alunos para a construção de uma ideia 
de história sobre o estado. Ofélia Sócrates Nascimento Monteiro foi 
uma mulher de seu tempo, plenamente. Contribuiu para o projeto 
de educação hegemônico, assumiu seu lugar na história da educação 
em Goiás e no Brasil, produzindo obras e assumindo tarefas que nos 
ajudam a compreender as contradições que moveram a cena educativa 
regional por meio século.
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Ondina da Cunha Bastos Albernaz (1905-1994). Viveu da 
aurora ao poente do século XX. Filha de Joaquim Jacinto da Cunha 
Bastos e de Vicência Caldas Bastos, nasceu em 29 de janeiro de 1905, 
na Cidade de Goiás, primeira capital do estado. Após a morte de seu 
pai em 1908, Ondina, sua mãe e seus dois irmãos foram morar com 
sua avó materna na “Casa Velha da Ponte”, local construído na segun-
da metade do século XVIII para sediar a Recebedoria do Quinto 
Real. “A casa foi posta em leilão e arrematada por membros da nossa 
família. O registro do imóvel data de 1890, no governo provincial” 
(ALBERNAZ, 1992, p. 76). A casa colonial, onde viveu sua infância e 
juventude até se casar, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN) e atualmente é sede da Funda-
ção Cora Coralina, poetisa goiana, tia de Ondina. Estudou no Colégio 
Santana, tradicional colégio de freiras, da Congregação Dominicana 
da Província Nossa Senhora de Guadalupe, que funcionou na Cidade 
de Goiás de 1889 até 2015 (atualmente abriga parte da Universidade 
Federal de Goiás).No curso Primário, sob orientação das mestras reli-
giosas francesas, recebeu aulas de trabalhos manuais, desenho, música, 
português, francês, aritmética, dentre outros conhecimentos. Sua for-
mação católica fazia com que cumprisse diversas obrigações religiosas 
nos finais de semana, tais como confessar e assistir missa. Ainda no 
Educandário Santana fez o Curso Normal, oficializado em 1915, local 
onde se formavam as futuras professoras. Ondina relembra sua turma 
do ano de 1923, na qual começaram vinte e quatro alunas, concluindo 
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apenas seis alunas: três em regime de internato e três externas. Aos 
dezenove anos ingressou na Secretaria de Finanças através de concur-
so público, feito notório por ser a primeira mulher na cidade a ocupar 
um cargo através de concurso. Foi nesta mesma Secretaria que conhe-
ceu o funcionário público Nicanor Assis Albernaz e, em 1929, uni-
ram-se em matrimônio e perpetuaram suas vidas através de seus três 
filhos: Nion (ex-prefeito de Goiânia), Nidion (ambos nascidos na Ci-
dade de Goiás) e Dalva (nascida na nova capital – Goiânia). Após in-
gressar no serviço público em 1924, fez exames seletivos na Escola de 
Farmácia, na Cidade de Goiás, adicionando à sua formação o curso de 
farmácia, profissão que exerceu mais tarde em Goiânia. A trajetória 
profissional de Ondina se entrelaça com suas obrigações domésticas 
de mulher que se ocupava com os cuidados da família e de mãe dedi-
cada e firme na educação dos filhos. Aprovada em concurso público 
para um órgão predominantemente masculino, logo foi “arranjada” 
uma função condizente com o papel feminino, o magistério. Assim, 
iniciou a carreira no magistério primário através do remanejamento 
de seu cargo da Secretaria de Finanças para o primeiro Jardim da In-
fância público do estado, criado pela Lei nº 851-A, de 10 de julho de 
1928, e inaugurado em 13 de julho de 1929. O Jardim da Infância 
destinava-se às crianças de 4 a 6 anos de idade e, segundo Regulamen-
to próprio, compreendia três períodos (turmas). A oferta de educação 
formal para crianças que ainda “não completaram a idade escolar”, ou 
seja, aos 7 anos de idade, inseria-se num contexto social e político de 
mudanças, dentre elas, a forma de conceber a criança/infância, bem 
como o papel da educação no desenvolvimento do indivíduo e da 
sociedade de modo geral. Ondina foi uma das pioneiras nesta moda-
lidade de educação para as crianças, exerceu a função de professora e 
também de diretora no Jardim da Infância, na antiga capital. O local e 
tempo em que viveu a jovem Ondina eram marcados por contradi-
ções, cidade de difícil acesso, onde todo o comércio dependia de 
transporte de animais, como bois, cavalos e mulas, mas era considerada 
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por Ondina como “[…] o polo da civilização e da cultura do Centro-
-Oeste” (ALBERNAZ, 1992, p. 15). Era o lugar onde circulavam se-
manalmente os jornais Goyaz, Lidador, A Rosa, e esporadicamente os 
jornais Nova era e Era Nova e que nas primeiras décadas do século XX 
contava com o Curso Jurídico (que mais tarde se tornaria a Escola de 
Direito), o Liceu, a Escola Normal, a Escola de Aprendizes e Artífices, 
o Colégio Santana, além das escolas particulares das mestras Nhola, 
Silvina, Lili e Maria Peclat. Os ventos da mudança da Capital muda-
ram também a vida de Ondina, pois com a transferência da sede do 
Governo Estadual para Goiânia em 1936, alguns funcionários públi-
cos também foram transferidos, dentre eles o casal Albernaz. Ondina 
viu nascer a Nova Capital, viu as ruas de terra vermelha sendo revira-
das e as casas de tijolos, de madeira e de capim surgirem na capital que 
pretendia ser a nova metrópole brasileira. Em suas memórias relembra 
que aos finais de tarde saia com a família para passear e “acompanhar” 
a construção dos prédios públicos, ruas, casas e comércios da cidade. 
Uma das primeiras casas da Rua Vinte, no Setor Central, simples e 
com portas e janelas em madeira sem acabamento, abrigou sua família 
na cidade em construção. No ano de 1938, foi instalado em Goiânia, 
no mesmo prédio do Liceu de Goiás, o Grupo Escolar Modelo. No 
mesmo ano, instalou-se o Jardim da Infância, que funcionou proviso-
riamente em um prédio na rua Vinte e Sete do Setor Central, pois o 
local que sediaria essas instituições ainda não havia sido construído. A 
polêmica de prédios próprios para abrigar instituições educacionais 
públicas prosseguia, algo que não era especificidade de Goiás. A pro-
fessora Ondina que havia sido transferida para a Nova Capital foi 
encarregada, juntamente com Julieta Fleury da Silva e Souza, para 
dirigir o Grupo Escolar Modelo e o Jardim da Infância de Goiânia, 
sobre isso registrou: “Nos dois primeiros anos a frequência era pouca, 
pois os pais não haviam ainda assimilado o significado no Jardim da 
Infância. Tratava-se de uma inovação que era adotada em poucos Es-
tados, além do que a população de Goiânia era bem reduzida no ano 
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de 1938” (ALBERNAZ, 1991, p. 68). O significado a que se refere 
Ondina diz respeito à nova forma de conceber a educação da primei-
ra infância, advinda com os princípios filosóficos e pedagógicos da 
Escola Nova/Ativa e da pedagogia de Froebel, caracterizando-se pela 
importância dada à ação da criança no processo de aprendizagem. 
Ondina dirigiu o Jardim da Infância com firmeza e obstinação, como 
ela mesma descreve: “Procuravamos (sic) fazer com que a ordem e a 
pontualidade fossem pontos de referência e destaque naquelas casas de 
ensino, que eram meios utilizados para promover o desenvolvimento 
da instrução. Exigíamos pontualidade, aulas preparadas, novos cânticos 
e brinquedos variados e renovados das professoras” (ALBERNAZ, 
1992, p. 67-68). A vida profissional de Ondina eleva a condição de 
mulher para além de esposa e mãe, comum no período. Além do ma-
gistério, a pioneira também trabalhou na Universidade Federal de 
Goiás, cargo administrativo, e exerceu a profissão de farmacêutica, 
sendo responsável por duas farmácias em Goiânia. Aposentou-se no 
magistério público estadual e também na UFG, na impossibilidade de 
acumular duas aposentadorias ficou apenas com a federal. Aproximan-
do-se dos 90 anos, Ondina deixou suas memórias e marcas da história 
no “pequeno” livro Reminiscências. Nas palavras do escritor José Men-
donça Teles, trata-se de “um repositório fiel do que se passou na anti-
ga Vila Boa”. Suas memórias contam de sua vida, de sua família, mas 
também ajudam a contar a história do surgimento da nova capital do 
Estado de Goiás, de novos costumes e das disputas políticas que envol-
veram a transferência da capital, como bem ressaltou: “falar sobre 
Goiânia na cidade de Goiás tornou-se assunto proibido, tal era o ódio 
que lá se nutria contra a nova Capital. [...] A ojeriza contra tudo e 
contra todos de Goiânia chegava a segregar funcionários que, por de-
ver do ofício, vieram trabalhar aqui, por ocasião de visitas periódicas à 
sua velha morada” (ALBERNAZ, 1992, p. 65-66). Ondina fez parte 
de um tempo, nas duas capitais em que viveu, no qual as mulheres não 
tinham direito ao voto e nem podiam acessar alguns locais públicos, 
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como por exemplo, o Mercado Municipal da Cidade de Goiás, mas 
tiveram acesso à cultura nacional e internacional e conquistaram espa-
ços inéditos na sociedade, como a avó materna de Ondina, Jacintha 
Luiza do Couto Brandão, a qual falava francês fluentemente, lia espa-
nhol e italiano, mantinha intercâmbio cultural e comercial com gran-
des magazines franceses. Também posicionou-se contrariamente à 
transferência da capital em jornais da cidade e dedicava a maior parte 
do tempo à leitura e não às lides domésticas. Uma tia dela foi Ana Lins 
dos Guimarães Peixoto Bretas (Cora Coralina) que desde muito jo-
vem já publicava suas poesias nos jornais da cidade, tornando-se uma 
grande poetisa brasileira. Ondina, a pioneira retratada neste verbete, 
alcançou uma formação dupla num tempo em que as mulheres ti-
nham pouco ou quase nenhum estudo, e exerceu o magistério numa 
nova modalidade (hoje denominada Educação Infantil) e com méto-
do inovador. Certamente que não deve ter sido simples para estas 
mulheres conquistarem novos espaços, lugares, papéis, profissão e re-
conhecimento. A professora Ondina Albernaz, mulher à frente de seu 
tempo, aquela que através do exercício do magistério deixa seu nome 
gravado na história da educação da primeira infância vilaboense e 
goianiense. Faleceu em fevereiro de 1994, aos 89 anos de idade, em 
Goiânia, mas seu nome está eternizado em uma praça (no Setor Jar-
dim Europa) e uma rua (no Residencial Barravento) desta capital.  
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Oscavú José Coelho (1933-2005). Nasceu no dia 10 de ju-
nho de 1933, na cidade goiana de Damolândia, situada a cerca de 40 
km de Goiânia. Sua família havia chegado a Goiás em 1927, dentro do 
contexto de expansão agrícola no estado. Trata-se de um trabalhador 
rural que atuou intensamente como educador popular no Movimen-
to de Educação de Base em Goiás (MEB Goiás), na Ação Popular 
(AP) e no sindicalismo rural em Itauçu. Como militante das lutas 
camponesas e educador popular foi preso e torturado durante a dita-
dura militar de 1964 e faleceu em 2005, aos 72 anos, em sua humilde 
casa na periferia de Goiânia, um mês após conseguir a sua indenização 
por ter sido preso político pela ditadura militar. Escreveu dois livros: 
Recordar é bom, mas dói, publicado em 2000; e As histórias que nossa 
História não conta, publicado em 2006, e por provocação de Carlos R. 
Brandão havia iniciado um terceiro livro relatando sua história de 
vida, o qual ficou com anotações inconclusas em decorrência de sua 
morte. Na primeira obra, Recordar é bom, mas dói, Oscavú resgata o que 
ele denomina de “nossa verdadeira cultura popular”, que denuncia ser 
“massacrada” pela cultura tecnológica e científica, importada de países 
do “primeiro mundo”. Nela registra diversos traços da cultura popular 
camponesa, seus conhecimentos milenares, em meio a poesias e poe-
mas: são várias riquezas de uma cultura esquecida, como o ofício do 
boiadeiro, na poesia Herói sem medalha; todavia é na poesia que leva o 
mesmo título que o livro, que Oscavú nos apresenta, com muita propriedade 
traços da cultura popular camponesa que tão bem vivenciou. É uma obra 
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onde podemos encontrar desde a memória e a identidade de um tem-
po de muita labuta no árduo trabalho na lida com a terra e na organi-
zação dos camponeses, como na poesia Xique-xique, que ele escreveu 
para as Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s), e se tornou um hino 
dessas comunidades. Nessa obra o educador Oscavú nos deixou várias 
lições. Uma delas é a de que a vida é a verdadeira escola, onde passa-
mos por várias provas, em algumas conseguimos dez, noutras zero, mas 
que no decorrer dela vamos preparando-nos para o “dia da prova fi-
nal”. Em sua segunda obra As histórias que nossa História não conta, 
publicada logo após a sua morte, Oscavú nos deixa um riquíssimo 
legado sobre o conhecimento de experiência feito (FREIRE, 1987) 
que possuía. E assim ele descreve seu aprendizado na “famosa escola da 
vida”, relatando que aos sete anos de idade sua “primeira lição” foi a 
de levantar uma hora da manhã para trabalhar no engenho da família, 
fazendo rapadura, açúcar mascavo e cachaça. Destaca ainda que suas 
experiências com o ensino sistematizado ocorreram apenas em no-
venta dias de escola, onde aprendeu a ler e a fazer as quatro operações 
de matemática; ele enfatiza que “esse foi o estudo que o pai pôde lhe 
dar”. Em seguida relata a sua “mais triste” lição aos doze anos, quando 
seu pai perdeu o sítio, e teve que mudar para o norte, em busca das 
terras da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG). Lá em pouco 
tempo seu pai faleceu. E a herança que recebeu foi a mãe viúva, grá-
vida do último filho, e mais uma “renca” de irmãos menores para criar. 
Ele trabalhava na lavoura, e ainda como carreiro de boi para seu tio 
materno, a meia (50% do lucro) com o carro. Perderam também as 
terras do norte e tiveram que mudar para a cidade de Uruana e depois 
Carmo do Rio Verde. Foi ali que ele começou seus trabalhos junto à 
Igreja Católica, que o convidaria para ser monitor no MEB Goiás. 
Anos depois ele mudou para Itauçu, para trabalhar com outro tio, João 
Moreira Coelho. Foi nesse município que se casou, teve seus filhos e 
se tornou monitor de uma turma de educação de adultos do MEB 
Goiás, o qual foi instituído inicialmente como Sistema Tele-Radio-



Diane Valdez (Org.)

500

fônico de Goiás (Setergo), e posteriormente transformou-se no MEB 
Goiás, tendo sido Oscavú José Coelho indicado pela Igreja. Esse mo-
vimento repercutiu por todo o país, porém foi pouco registrado e 
divulgado por fazer parte de memórias marginais: pelas circunstâncias 
históricas da ditadura militar que provocaram a ausência de registros 
e/ou apagamento destes, ficando restrita à memória de pessoas que 
viveram os fatos importantes naquele período, gerando um vácuo no 
nosso passado cultural; ou ainda pelo espaço marginal que a EJA ocu-
pa no processo educacional, especialmente aquela voltada para o meio 
rural. Goiás contava nesse período com a maioria da população viven-
do no meio rural e foi para atender os jovens e adultos analfabetos, 
especialmente o trabalhador rural, que o MEB Goiás direcionou sua 
ação educativa. Atuavam no Movimento representantes do clero e lei-
gos advindos da militância da Igreja Católica, por meio de aulas radio-
fônicas transmitidas pela Rádio Difusora de Goiânia. Havia uma equi-
pe de professoras que atuavam no rádio e supervisoras que 
acompanhavam as aulas in loco, nas turmas de recepção organizada nos 
municípios do interior do estado, até onde as ondas da Rádio Difuso-
ra atingia. Turmas que eram coordenadas pelo monitor, um educador 
popular voluntário, que passava por um curso de formação inicial 
presencial, denominado treinamento, por encontros e formação via 
rádio. O rádio em Goiás foi um instrumento recriado pela equipe do 
MEB Goiás, como uma via de mão dupla, incluindo entre outros re-
cursos metodológicos: peças de teatro, músicas, crônicas, mensagens, 
avisos, recados, convites e a animação popular – com músicas trazidas 
pelos vários municípios, cantorias das Folias de Santos Reis etc. Osca-
vú se tornou monitor dentro do MEB Goiás, onde atuou intensa-
mente no meio rural, na articulação e abertura de novas turmas, inclu-
sive na mobilização em municípios vizinhos, no trabalho de animação 
popular e discussão da realidade social e dos problemas da comunida-
de local, na reconstrução de uma escola para as crianças da Comuni-
dade Serrinha, e inclusive contribuindo na elaboração de um material 
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didático específico direcionado à educação de adultos no meio rural, 
escrito a partir da realidade dos alunos, utilizando a proposta pedagó-
gica de Paulo Freire, o Conjunto Didático Benedito e Jovelina (Dis-
ponível em: <http://forumeja.org.br/files/beneditoejovelina.pdf.
PDF>). Devido à sua forte atuação no MEB Goiás e como membro 
da Ação Popular, Oscavú foi preso pela Ditadura Militar, em 1967. 
Borges (2005) relata depoimentos de Oscavú que revelam o modo 
como sentiu e viveu essa adversidade: o “medo” dos amigos e familia-
res se afastarem dele, o silêncio que sentiu abater-se no mundo ao seu 
redor; um momento difícil, que colocou de ponta-cabeça o mundo 
de organização da mobilização, do trabalho, da família, dos amigos; 
refere-se à realidade que se desenha como resultado do golpe, cujos 
cidadãos reconhecidos, estigmatizados, presos por suas práticas, sua li-
derança, passaram a sofrer discriminação da sociedade, até dos próprios 
familiares, que “ficava olhando a gente sem sabê” e “era aquela calúnia 
nas costa”. Mesmo com a prisão, em um quartel das forças armadas em 
Juiz de Fora, e com as torturas psicológicas que sofreu, o camponês 
não se intimidou, na década seguinte engajou nas Comunidades Ecle-
siais de Base (CEB’s), e através dela ajudou a criar o novo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Itauçu, a Associação Sebastião Rosa da 
Paz, que desempenhou um importante trabalho de cooperativismo, na 
luta contra os atravessadores. E teve seu nome citado na lista da União 
Democrática Rural (UDR), como “cabra marcado para morrer”, nos 
anos 1980. Ao fazer uma reflexão de sua vida, em sua última obra, ele 
escreveu que descobriu que teve uma profissão muito importante: ser 
lavrador, e assim pode se tornar um doutor em cultivar a terra, alfabe-
tizar os pares onde se tornou responsável pelo mais importante que 
existe, o ser humano (COELHO, 2006). Vários pesquisadores escreve-
ram sobre Oscavú José Coelho, no prefácio de sua última obra. Geno-
veva de Freitas, articuladora das CEB’s em Goiás, se refere a ele como 
o defensor da importância da organização dos(as) trabalhadores(as) 
rurais na conquista pelos seus direitos – homem que aprendeu a plan-
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tar as suas ideias e sonhos, a cultivar esperança, e ter paciência, perse-
verar sabendo que em cada tempo há suas dificuldades e suas alegrias, 
conquistas e derrotas. Augusta Santos A. de Oliveira, articuladora das 
Pastorais Sociais e da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de 
Goiânia, afirma ser ele um homem simples da roça que foi forjado no 
trabalho árduo na terra, e que com apenas três meses de estudo se 
tornou um importante professor que conseguiu ir além, ensinou seus 
alunos a ler e escrever palavras, mas também a ler a vida. Alda Borges 
Cunha, professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás se 
refere a ele como um professor que tornou sua sala de aula como um 
espaço pedagógico em que a leitura e os cálculos matemáticos se fa-
zem numa visão de homem, mundo, cultura e trabalho, tendo como 
eixo a transformação social, sendo a conscientização, politização, valo-
rização da cultura popular e a organização do povo, exigências de sua 
própria vida. Jadir de Morais Pessoa, professor da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Federal de Goiás (UFG), ao escrever sobre 
Oscavú destaca que ele foi, ao mesmo tempo, ensinante e aprendente, 
e que, no percurso de sua vida, muitas dimensões se somaram, pois foi, 
ao mesmo tempo, trabalhador rural, carreiro, monitor do MEB, mili-
tante de esquerda, liderança em grupos de folias de reis, sindicalista e 
entre tantas outras coisas, um importante poeta popular goiano. Enga-
na-se quem pensa que ele se resignou à velhice. Poucos dias antes de 
morrer ministrou palestra na Faculdade de História da UFG, contan-
do sobre sua atuação e prisão pela Ditadura Militar. Além disso, con-
cedia constantes entrevistas para pesquisadores(as), dando depoimen-
tos de sua trajetória. Ele enfartou, em 2005, indo assistir a uma defesa 
de dissertação na UFG que retratava a luta dos trabalhadores rurais em 
Itauçu. Assim nasceu, viveu e morreu um dos mais humilde, sábio, e 
competente educador goiano, alguém que deixou uma importante 
lição de resistência, ética, e compromisso em prol de uma educação 
consciente e atuante na formação de um mundo mais justo e humano.
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Pacífica Josefina de Castro (Mestra Inhola, 1846-1933). 
Informações relativas à vida da famosa professora da Cidade de Goiás, 
conhecida como Mestra Inhola, têm sido alvo de abordagens ora des-
providas de fundamento empírico, ora imersas em um subjetivismo 
exacerbante. Segundo pesquisa fundamentada pelo historiador de 
Goiás, Euzébio Fernandes de Carvalho, documentos cartoriais e me-
moriais apontam que Pacífica Josefina de Castro nasceu em 22 de 
setembro de 1846 (CARVALHO, 2008, p. 94), na antiga capital da 
Província de Goiás. E já no final do século XIX ganhou notoriedade 
e passou a se chamar Mestra Inhola, alcunha essa fundamentada no 
respaldo que a professora possuía perante as autoridades públicas por 
entregar, com assiduidade, os documentos administrativos da sua esco-
la, como, por exemplo, a frequência escolar. Conta-se no clássico A 
mulher, a história e Goiás, de 1974, de Célia Coutinho Seixo de Britto, 
que a aquisição do apelido de Inhola esteve ancorado na relação entre 
experiência como educadora e a experiência de atenção e carinho 
para com os escravos da propriedade de seu pai, a Fazenda Santo An-
tônio. De acordo com Britto (1974, p. 71), Inhola era “generosa e 
querida pelos escravos”, estando sempre inteirada das demandas deles, 
mesmo a contragosto dos encarregados da vigilância dos cativos. Ho-
menageada na Cidade de Goiás com nome dado a uma escola muni-
cipal, Inhola era vista como generosa e amável para com o outro. 
Outros estudos, como a dissertação de mestrado de minha autoria, 
Mulheres goianas em ação: práticas abolicionistas, práticas políticas (1870-
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1888), defendida em 2005, na Universidade de Brasília, sinalizou para 
um considerável vínculo entre a tendência política do abolicionismo 
e a experiência de Mestra Inhola como educadora. Ali, afirmei que 
havia uma relativa frequência de Inhola e suas irmãs ao Teatro São 
Joaquim, no momento em que havia reuniões festivas em defesa da 
causa abolicionista. Os esforços no sentido de interpelar e convencer 
o público que frequentava o teatro sobre a necessidade de aderir à 
causa abolicionista eram “feitos através de eventos culturais que in-
cluíam festivais musicais, peças teatrais e recitais quermesses, estraté-
gias cuidadosamente pensadas em razão das possibilidades de envolvi-
mento acenadas” (SANT’ANNA, 2005, p. 96). De acordo os adjetivos 
destacados por Brito, outros sinais da vida de Mestra Inhola encami-
nharam-na para uma experiência de educadora, como o fato de ter 
herdado dos pais o gosto pelo magistério, dedicando-se assim, à “no-
bre missão de educar” (BRITTO, 1974, p. 72). Ou seja, operou-se 
nesse discurso biográfico tecido por Britto, um sentido que associava 
a prática de educar à de missão nobre, portadora de vocação, muito 
provavelmente, possuidora de um “dom”. A ideia de “dom” associado 
à prática da docência carrega sentidos que apontam para uma prática 
imanente ao sujeito, longe, portanto, de ser identificada como um 
trabalho. Segundo Britto (1974, p. 72), ao se apropriar desse sentido, 
foi com a experiência na escola particular de sua família, portadora 
desses sentidos assinalados, como o de “nobre missão”, que Pacífica 
passou a ser chamada de “Inhola da Mestra” e, depois, de “Mestra 
Inhola”. Moradora da “casinha modesta da Rua do Carmo, transfor-
mada em vasto salão, onde os meninos se sentavam de um lado e as 
meninas, do outro, em bancos toscos, encostados às paredes, separan-
do-os diversas mesas unidas umas às outras”, segundo a descrição de 
Britto (1974, p. 73), Mestra Inhola era vista como uma figura bonita, 
simpática, paciente, carinhosa, mas ao mesmo tempo amada e respei-
tada. Em sua escola, os alunos e as alunas aprendiam a ler, escrever e 
contar, dali, preparados para a vida prática ou para o ingresso no Liceu. 
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Pagavam uma mensalidade de dois mil réis cada aluna e três mil réis 
cada aluno. A professora, autodidata, ensinava também cânticos escola-
res, religiosos e hinos patrióticos. Aos sábados, a tabuada era cantada 
em coro, segundo Britto (1974, p. 73). A biografista assinalava ainda 
que Mestra Inhola “amava seus alunos, preocupava-se com a vida de 
cada um deles, dava-lhes assistência e exigia a prática dos deveres reli-
giosos”, dentre eles, os dez mandamentos, os dogmas da fé, os pecados 
mortais e os veniais, os vícios capitais e outras obrigações do catolicis-
mo (BRITTO, 1974, p. 75). Amar, cuidar, doar, praticar o carinho e o 
afeto eram significações que encampavam os sentidos construídos em 
torno da imagem de Mestra Inhola como educadora. Também zelosa, 
competente, rígida, enérgica, a filha de Antônio José de Castro, profes-
sor de instrução primária e conhecedor do método mútuo de ensino, 
era assim vista no cenário da Cidade de Goiás do final do século XIX 
e início do século XX. Dominando a arte de ensinar, mais ou menos 
alinhada com as orientações do método mútuo, Mestra Inhola garan-
tia, com seus proventos, sua sobrevivência e ainda auxiliava a irmãs e 
mãe. Sua escola destacava-se das demais da Província pelo ensino ofe-
recido, pelo zelo e competência com que se dedicava ao seu ofício, 
reconhecidos na memória social pela diligência e pontualidade na 
entrega da documentação de frequência e avaliação escolar para o 
inspetor de instrução pública. Em minha opinião, eis algumas da con-
dições de produção do sentido atribuído ao reconhecimento da pro-
fessora perante às autoridades locais. A designação “mestra”, longe de 
ser associada a um “dom”, em minha opinião, muito provavelmente, 
emergiu em meio a essa rede de significados atribuídos ao zelo que ela 
tinha na satisfação dada aos poderes públicos, haja vista que a escola-
rização nesse momento da transição do Brasil Império para o Brasil 
República era uma das estratégias fundamentais no processo de cons-
trução do perfil de uma nação. Um professor ou uma professora que 
tivesse esse zelo na entrega da documentação escolar às autoridades 
públicas, muito provavelmente, teria reconhecimento garantido. Nas 
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lembranças registradas por aqueles que frequentaram sua escola, não 
faltavam aquelas que remetiam ao consenso quanto às suas qualidades 
de mestra e ao reconhecimento quanto à sua disposição para ensinar. 
Disposição essa ancorada na experiência de escolarizar, tecida em 
meio à rede discursiva da época que delineava os contornos do magis-
tério como exercício “naturalmente” feminino, como “missão” das 
mulheres, já que nomeadas como mais apropriadas para educar e diri-
gir meninos e meninas em idade tenra, pela suavidade de sua discipli-
na (MUNIZ, 2006, p. 240). Importante ressaltar que a experiência 
como educadora que forjava a identidade de Mestra Inhola como 
uma professora de destaque estava inscrita na política de instrução 
pública do século XIX, quando as escolas das províncias eram deno-
minadas pelo nome do lugar onde se localizavam – escola masculina 
de Bonfim, e escola feminina de Meiaponte, escola mista da Currali-
nho – ou pelo nome de sua mestra – escola de Mestra Inhola, escola 
de Mestra Silvina. Encontravam-se, assim, identificadas com as carac-
terísticas da província, onde as pessoas se conheciam pelo primeiro 
nome, e onde as ruas e as praças eram às vezes também identificadas 
pelos nomes de pessoas que ali moravam ou que ali exerciam uma 
atividade profissional. Dependentes dos recursos públicos para instala-
ção e manutenção das escolas, os docentes, de ambos os sexos, dentre 
estes a própria Mestra Inhola, além de arcar com parte do aluguel do 
imóvel onde funcionava sua classe, também eram responsáveis pelos 
pedidos de material escolar e pelas condições higiênicas da turma. E 
essas condições de trabalho, ao que tudo indica, perduraram durante 
todo o Império e que atingiram diversas escolas, dentre elas, a de Mes-
tra Inhola. Lista de pedidos de objetos para as escolas de primeiras 
letras eram enviados dos professores e professoras para os inspetores de 
instrução pública. Dentre os materiais manuseados na Escola de Mes-
tra Inhola podemos destacar as resmas de papel pautado, as garrafas de 
tinta preta para escrever, as caixas de penas de aço de n. 13, as coleções 
de tabuadas de Antonio M. Barbosa, os 12 cursos de aritmética de D. 
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Ascasio, as 6 gramáticas portuguesas do Dr. Abílio, os 12 catecismos do 
Pará, as 12 cartilhas da doutrina cristã, os lápis para lousas, os lápis Fa-
ber n. 2, as lousas, as canetas, as coleções de livros do Dr. Abílio, os 
cursos graduados de letra manuscrita e até espanadores (ARQUIVO 
HISTÓRICO ESTUDUAL DE GOIÁS, Ofício, 1889). Pelo material 
relacionado, notamos as pistas que nos indicam a presença de uma 
experiência de escolarização, praticada por Mestra Inhola e centrada 
nas atividades de ler, de escrever, de contar, de noções de Doutrina 
Cristã e de gramática portuguesa, tal como foi estabelecido na legisla-
ção de 1827 e subsequentes. Tratava-se de uma experiência de escola-
rização ancorada na aquisição de material escolar fornecido pelo esta-
do, de modo a assegurar o atendimento escolar às crianças cujas 
famílias não dispunham de recursos financeiros para tal. O quantitati-
vo desse material em relação ao número de alunos/as de cada turma, 
em torno de 20 a 25 alunos/as, mostra-nos que o número de alunos/
as carentes correspondia à metade da turma. Em Goiás, como nas de-
mais províncias do Império, as escolas públicas de instrução primária, 
dentre elas, a de Mestra Inhola, funcionavam na casa dos mestres e 
mestras ou em prédios alugados por aqueles que recebiam uma pe-
quena subvenção do Estado (Refere-se a Goiás ou ao Brasil?) para 
cobrir tal gasto. A escolarização era, portanto, uma experiência prati-
cada em locais separados para as meninas e para os meninos, nas esco-
las/classes do sexo feminino e do sexo masculino, dirigidas, respecti-
vamente, por uma mestra e um mestre. Crianças, ali, eram 
transformadas em meninas/alunas e meninos/alunos polidas/os, edu-
cadas/os e civilizadas/os, aprisionadas/os à lógica da partilha de gêne-
ro, orientadora da formação escolar proporcionada pela escola da 
Mestra Inhola e pelas demais instituições escolares da Província goiana 
do século XIX. Mestra Inhola, educadora, é um sujeito histórico, 
complexo e interessante, tecido e constituído em meio a essas práticas 
de escolarização operadas em diversos contextos do Império Brasilei-
ro. Sua história, sem dúvida, entrecruzou-se com a história de inúme-
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ras outras professoras e professores, de alunos e alunas da Província de 
Goiás nos oitocentos. Segundo a pesquisa de mestrado de Carvalho 
(2008, p. 115), Inhola faleceu aos 11 de fevereiro de 1933 com 86 anos 
de idade, tendo o acontecimento ganhado as páginas de jornais im-
portantes da Cidade de Goiás.
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Paulo Balduíno de Sousa Décio (Dom Tomás Balduíno, 
1922-2014). Nascido Paulo Balduíno de Sousa Décio, na cidade de 
Posse, estado de Goiás, na divisa com a Bahia, no dia 31 de dezembro 
do ano da Arte Moderna, 1922, filho de José Balduíno de Sousa Décio 
e de Felicidade Ortiz de Sousa, ficou conhecido, local e internacional-
mente, como Dom Tomás Balduíno, seu nome de frade dominicano – 
Ordem dos Pregadores – OP, fundada por São Domingos de Gusmão 
– em homenagem a quem passou a ser o seu onomástico Santo Tomás 
de Aquino, doutor da Igreja. Sua Páscoa aconteceu no dia 02 de maio 
de 2014, quando faleceu na cidade de Goiânia. Sobre os seus nomes, 
vivi o seguinte episódio: no mês de agosto de 1988, fui a um Cartório 
de Registro de Títulos e Documentos (Tabelionato de Notas) de Goiâ-
nia, com a finalidade de reconhecer a firma de Dom Tomás, no Estatu-
to e na Ata da Assembleia Geral da Comissão Pastoral da Terra – CPT, 
que o alterou. O cartorário me dizia, insistentemente, que: “– Dom 
Tomás não existia, quem existia era o Paulo Balduíno de Sousa Décio”; 
eu não aceitei e consegui que ele reconhecesse a assinatura de Dom 
Tomás Balduíno, OP, nos documentos da CPT Nacional, embora o 
escrevente tivesse razão, porque a pessoa física registrada, de acordo 
com a lei civil, era o Paulo – que virou Tomás, canonicamente. Sua 
família, quando ele tinha apenas cinco anos, mudou-se de Posse para 
Formosa (GO), onde seu pai foi Juiz de Direito. Ele fez o Seminário 
Menor, na Escola Apostólica Dominicana, em Juiz de Fora (MG), e os 
seus Estudos Secundários no Colégio Diocesano de Uberaba (MG), 
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dirigido pelos Irmãos Maristas. Em seguida, cursou Filosofia na Escola 
Dominicana de Perdizes (SP) e, também, cursou Teologia na École 
Théologique de Saint Maximin, na França, onde concluiu um Mestrado 
em Teologia. Professou na Ordem dos Pregadores, religiosos Domini-
canos, em 1943 e, no dia 08 de julho de 1948, foi ordenado Sacerdote, 
na mesma École Théologique de Saint Maximin. A partir do seu retorno 
ao Brasil, foi professor de Filosofia na Faculdade de Uberaba (MG), em 
1950, e, no ano seguinte, foi para Juiz de Fora (MG), onde assumiu a 
função de vice-reitor da Escola Apostólica Dominicana (quando Dom 
Tomás foi meu professor de Teologia da Missão, em 1986, nos confi-
denciou que, na época de seu vice-reitorado da Escola de Formação da 
Ordem Dominicana em Juiz de Fora, contraiu uma úlcera que só foi 
curada quando foi trabalhar com o Povo Xicrin, no sul do Pará, co-
mendo castanhas). Ainda em Juiz de Fora, também lecionou Filosofia, 
Lógica, História da Filosofia, Metafísica, na Faculdade de Filosofia da 
cidade. No seu processo de educação acadêmica, um pouco mais tarde, 
em 1965, concluiu uma Pós-Graduação em Antropologia e Linguística 
na, então, recém criada Universidade de Brasília – UnB. Ele sempre se 
preocupava com sua própria formação permanente, com muita dedi-
cação à sociologia, à comunicação, à exegese bíblica, e sobretudo aos 
estudos sobre a conjuntura social e política, como elemento funda-
mental de sua atuação episcopal. Dentre as tantas atividades desenvol-
vidas, individual e, sobretudo, como um ser humano essencialmente 
coletivo, em toda a sua vida dedicada de modo especial ao povo brasi-
leiro e da América Latina, destacam-se as seguintes: entre 1955 e 1967, 
permaneceu a serviço de sete povos indígenas e, também, de campo-
neses da Região Amazônica do sul do Pará. O curso de Antropologia 
e Linguística, na UnB; foi para melhor trabalhar com os povos indíge-
nas, tendo ele, inclusive, estudado e aprendido as línguas dos povos 
Xicrin, do grupo Bacajá, e Kayapó. Outro aprendizado, igualmente 
para facilitar seu trabalho na região da periferia amazônica, precisa-
mente, do Baixo Araguaia: tornou-se piloto de avião. Um grupo de 
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amigos da Itália presenteou Dom Tomás com um avião monomotor, 
aeronave com a qual se locomovia no dedicado trabalho com índios, 
posseiros e até tendo ajudado pessoas a escaparem das torturantes e 
mortíferas perseguições da ditadura militar no Brasil (1964-1985). Foi 
nomeado Superior da Missão Dominicana em Conceição do Araguaia 
(PA), a partir de 1957. Obteve autorização governamental para instalar 
a Rádio Educadora de Conceição: “a nossa rádio já foi plantada com o 
intuito de criar escolas. Chegamos a ter trezentas escolas de alfabetiza-
ção” (POLETTO, 2002, p. 52), em ação conjunta com o Movimento 
de Educação de Base – MEB. Mais tarde, foi escolhido e aceitou ser 
nomeado Administrador Apostólico e Prelado da Prelazia (território 
eclesiástico que, em regra, se equipara a uma diocese) de Conceição do 
Araguaia entre 1965 e 1967; neste ano foi nomeado Bispo. Com o 
lema Homines Capiens – Pescador de Homens, teve sua ordenação epis-
copal como Bispo Diocesano de Goiás (GO), no dia 26 de novembro 
de 1967, ali permanecendo como seu Pastor, mesmo após sua renúncia 
compulsória, em decorrência de ter completado a idade de 75 anos 
(em 1997), até o dia 07 de fevereiro de 1999, quando assumiu o seu 
sucessor, Dom Eugênio Rixen. A partir de então, passou à categoria de 
Bispo Emérito da Diocese de Goiás e mudou-se para o Convento São 
Judas Tadeu, dos Frades Dominicanos, em Goiânia. Importante desta-
car que Dom Tomás se torna Prelado (1965) e Bispo (1967), logo após 
o Concílio Vaticano II (1961 a 1965), convocado e inicialmente lidera-
do pelo papa João XXIII, que promoveu profundas mudanças na Igre-
ja Católica – ele anunciou que queria uma “igreja pobre para os po-
bres”. Já, então, Bispo de Goiás, mesmo em uma região localizada fora 
da Amazônia Legal, continuou sua dedicação às populações e povos 
daquele território e de outras partes do Brasil. Nesse sentido, foi co-
-fundador do Conselho Indigenista Missionário – CIMI (1972), e seu 
segundo Presidente, no período compreendido entre 1980 e 1984. 
Também, sempre como um sujeito protagonista e coletivo foi co-fun-
dador da Comissão Pastoral da Terra – CPT (1975), e seu Presidente 
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entre 1999 e 2005. Como atuação no âmbito do Poder Público, foi 
membro do Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social – 
CDES, do Governo Federal do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, 
nos anos de 2001 a 2004. Também, na área pública, integrou o Conse-
lho Nacional de Educação – CNE, de 2002 a 2004, onde atuou, pre-
dominantemente, na Câmara de Educação Básica, revelando à época 
seu entusiasmo por esta área da Educação, com foco na Educação do 
Campo. Desde 2005, era conselheiro permanente da Comissão Pasto-
ral da Terra Nacional. Dom Tomás dedicou-se à Educação formal ou 
regular e, especialmente, à Educação popular. Ele foi, no sentido mais 
denso da palavra, um Educador e, também, exerceu o magistério, lecio-
nando Filosofia e Teologia (foi meu professor de Teologia da Missão, 
quando eu era noviço da Ordem de São Bento). Idealizou e criou a 
“Escola do Evangelho” da Diocese de Goiás, uma inovadora escola de 
formação de quem quisesse seguir a vida religiosa seja como padre 
secular (diocesano), seja como pessoa vinculada a uma ordem ou con-
gregação religiosa ou, ainda, um agente de pastoral. A Escola do Evan-
gelho era aberta a homens e a mulheres e adotava a pedagogia da alter-
nância, com períodos dedicados a uma sólida formação teórica e 
tempos de inserção e vivência pastorais nas comunidades. Ele mudou 
profundamente a estrutura de formação, antes destinada somente a for-
mar padres e, até então, concentrada em seminários diocesanos ou em 
escolas de religiosos, em cursos durante os quais os formandos perma-
neciam, praticamente, isolados do mundo. Na dinâmica da Escola do 
Evangelho, o processo formativo promovia uma integração entre os 
estudos teóricos e a prática pastoral, além de se estender a novos agen-
tes de uma Igreja engajada socialmente e encarnada na vida dos pobres. 
Na sede da Diocese de Goiás existe um Centro de Treinamento que 
foi concebido e, até hoje, funciona como um espaço de formação per-
manente de todas as pessoas que atuam naquela Igreja diocesana. A 
atuação de Dom Tomás como Bispo foi, originalmente, marcada pela 
II Conferência-Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em 
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Medellín, Colômbia, no ano de 1968, com o tema: A Igreja na atual 
transformação da América Latina à luz do Concílio Vaticano II, quando 
foi tornada pública a Teologia da Libertação, que já estava em desenvol-
vimento pelos teólogos progressistas da América Latina. Mais, tarde, a 
Conferência de Puebla, México (1979), ratifica e reforça a atuação da 
Igreja na América Latina com a forte declaração da “Opção preferen-
cial pelos pobres”. Dom Tomás estimulou o engajamento das pessoas 
na Política – ele sempre ressalvava: “Política com P maiúsculo”, por ser 
uma forma de se promover transformações sociais. Apoiou e partici-
pou, ativamente, do Movimento Fé e Política, local e nacionalmente. 
Coerente com sua identidade inserida na prática coletivizante, Dom 
Tomás participou de várias obras em coautoria. Escreveu, em colabo-
ração com os Bispos do Regional Centro-Oeste da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil – CNBB, o livro Marginalização de um Povo, 
o Grito das Igrejas (1973). No ano seguinte (1974), em conjunto com 
padres e outros bispos, escreveu Y-Juca-Pirama – o Índio, aquele que deve 
morrer. Sobre a publicação desse texto, ele registrou a seguinte memó-
ria, em 2003, que inseriu na introdução do livro Povos indígenas: aqueles 
que devem viver – Manifesto contra os decretos de extermínio (HECK, 
2012), para uma releitura da obra: “Era em plena ditadura militar. Levei 
pessoalmente os originais deste Y Juca Pirama a todas as gráficas católi-
cas para imprimir. Um após o outro todos os diretores fugiram. Graças, 
porém, à estratégia do meu confrade Frei Giorgio Callegari, fui bater 
numa gráfica de porão, em São Paulo. Aí um senhor jovem e forte, que 
já tinha lido o texto, me perguntou: ‘O senhor é o autor deste escrito?’ 
Sim, respondi, sou um dos autores. ‘E o senhor é padre?’ Sim, disse eu. 
E ele continuou: ‘Agora estou realmente sem entender como é que o 
senhor, sendo padre, tenha escrito isso, que é exatamente o que eu 
penso, sendo eu um comunista’. E acrescentou, com fineza: ‘Só lhe 
peço que assine este termo de responsabilidade, pois estas velhas má-
quinas que o senhor está vendo são o pão dos meus filhos’” (HECK, 
2012, p. 153). Por se tratarem de textos que se caracterizavam como 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

517

contundentes manifestos públicos contra as crueldades da ditadura mi-
litar, estrategicamente suas autorias não eram individuais. Dom Tomás 
deixou escritas muitas homilias, cartas abertas, discursos, palestras, con-
ferências, apresentações de livros, editoriais de periódicos (Boletim Ca-
minhada da Diocese de Goiás, Boletim do CIMI, Boletim da CPT...), entre-
vistas, enfim, palavras de solidariedade, de protestos, de defesa e 
promoção da vida, da igualdade e da justiça. Parte destes textos poderá 
ser encontrada no Arquivo da Diocese de Goiás, que leva o seu nome. 
Dom Tomás Balduíno foi homem de grandes causas, sempre com o Ser 
Humano em primeiro lugar, especialmente índios e camponeses. Ho-
mem dos ares, da terra e das águas – Pescador de Homens: era o seu lema 
episcopal. Foi, também, homem do fogo das noites pascais e do fogo 
que clareava as noites escurecidas pelo tempo da ditadura, pelo latifún-
dio, pelos que não permitiam o acesso à Educação. Em 1983, foi um 
dos líderes do lançamento da Campanha Nacional pela Reforma Agrária, 
na cidade de Goiânia. O ato público foi precedido de uma caminhada 
da Praça Botafogo até o Ginásio de Esportes da então Universidade 
Católica de Goiás (hoje, PUC-GO), onde foram lançadas bombas de 
gás lacrimogêneo contra todos nós. Em razão da sua identidade com a 
causa da Reforma Agrária, foi membro do Conselho Deliberativo da 
Associação Brasileira de Reforma Agrária e ainda o é in memoriam. Sua 
decidida solidariedade à luta pela terra, no País, foi tão coerente no 
âmbito local que, na Cidade de Goiás (GO), onde foi Bispo por quase 
trinta e dois anos, existem vinte e quatro assentamentos da Reforma 
Agrária. Dentre as várias homenagens e títulos recebidas, destacam-se: 
a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira concedida 
pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (2002); Cidadão Vila-
boense e Goianiense, títulos concedidos, respectivamente, pela Câmara 
Municipal da Cidade de Goiás e de Goiânia; Prêmio Alceu Amoroso 
Lima de Direitos Humanos (11/12/2003); Prêmio Dr. João Madeira 
Cardoso, Direitos do Homem, Fundação Mariana Seixas e Conselho 
Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados de Portugal (2006); 
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Doutor Honoris Causa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – 
PUC-GO (08/11/2006); Prêmio Reflections of Hope, da Oklahoma City 
National Memorial Foundation, Oklahoma City, Estados Unidos da 
América, como exemplo de esperança na solução das causas que levam 
à miséria de tantas pessoas em todo o mundo (18/04/2008); Doutor 
Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás (15/06/2012), na noi-
te em que recebeu este título, já próximo de seu nonagésimo aniversá-
rio, pude discursar, em nome da UFG, e disse que a “Universidade, à 
unanimidade do seu maior Colegiado deliberativo, aprovou a conces-
são deste título de Doutor Honoris Causa. Merece um reparo, neste 
caso, deve ser: Doutor Honoris Causae, no plural. Porque, sim, Dom To-
más é uma pessoa de muitas causas, considerando a relevância de sua 
vida dedicada às causas da autodeterminação dos povos indígenas; do 
protagonismo libertador dos/as camponeses/as e trabalhadores/as ru-
rais; da emancipação da pessoa humana pela Educação; e da Democra-
cia no Estado de Goiás, no Brasil e na América Latina”. Dom Tomás 
Balduíno, ainda em vida e após sua morte, tem sido homenageado e se 
tornado o nome que designa lugares e instituições pelo mundo afora, 
como a Casa da Agricultura Familiar Dom Tomás Balduíno; vários acam-
pamentos de Luta pela Terra e projetos de assentamentos da Reforma 
Agrária; centros e comitês de defesa de Direitos Humanos; Arquivo 
Diocesano de Goiás Dom Tomás Balduíno; Centro de Documentação Dom 
Tomás Balduíno, da CPT, responsável pelas publicações dos cadernos 
anuais intitulados Conflitos no Campo Brasil. Em 2016, a Câmara Muni-
cipal de Goiânia instituiu a Comenda de Ordem de Mérito em Destaque aos 
Direitos Humanos e Cidadania “Dom Tomás Balduíno”. Outra experiência 
de sua profissão de fé na Educação foi quando tive que pedir sua me-
diação para alugar um imóvel pertencente à Diocese de Goiás, para 
sediar a escola Letras de Alfenim. O fato é que o imóvel já estava pré-lo-
cado para fim residencial, mas, ele me respondeu: “Educação é mais 
importante do que qualquer outro uso”. Dom Tomás esteve presente 
na inauguração dessa escola, no dia 6 de fevereiro de 1999, e descerrou 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

519

a placa de argila do Ateliê dos Direitos Humanos, uma forma que a esco-
la Letras de Alfenim escolheu, naquele momento, para homenageá-lo 
em vida. Vivi experiências inesquecíveis de Educação e de Comunica-
ção, duas grandes “ferramentas” bastante utilizadas por Dom Tomás, 
uma vinculada à outra. Ele investiu muito na força da Educação como 
meio de cada ser humano – preferencialmente, os pobres, os margina-
lizados, os pequenos da terra – conquistar sua cidadania, sua dignidade 
e se emancipar. Na Diocese de Goiás, apoiou a Escola do Lar São José, 
uma forte experiência de Educação de meninos e meninas de rua, 
conduzida pela irmã dominicana Revi Veloso. Dom Tomás Balduíno, 
homem de igreja, de fé, de ciência e de lutas, sempre esteve ao lado e 
apoiou, como opção preferencial pelos pobres, as causas dos povos in-
dígenas e camponeses – posseiros e sem terra –, trabalhadores dos cam-
pos e das cidades, sem nunca substituir seus protagonismos de pessoas 
lutadoras e organizadoras de esperanças e de direito como efetividade. 
“É preciso ser protagonista”, quantas vezes ouvi esta expressão ser pro-
nunciada, com tanta convicção, como profecia e como desafio, por 
Dom Tomás. Na noite do dia 02 de maio de 2014, Dom Tomás virou 
estrela. Eu e tantos e tantas filhos e filhas de Dom Tomás perdemos um 
grande Pai, mas, paradoxalmente, ele não deixou nenhum órfão, por-
que nos ensinou o caminho irreversível do protagonismo de viver e de 
lutar. Ele fica eternizado nas memórias de todos nós como um Ser 
Humano conhecido e reconhecido, no Brasil e internacionalmente, 
como o grande profeta que esteve, até os últimos momentos de sua 
vida, com toda a sua força e seu vigor, atuante na construção de uma 
Igreja, de uma sociedade e de um mundo com as marcas da igualdade 
na diversidade e da justiça por direito. Ele revelou, pelas ações e pelas 
palavras, que a felicidade só tem sentido se for para todas as pessoas. Sse 
me pedissem para resumir, em poucas palavras, qual foi a maior contri-
buição de Dom Tomás para a Educação, eu diria que sua atuação na 
área da Educação pode ser sintetizada como Educação para “a luta pelo 
direito”, usando a expressão de Rudolf von Ihering, sobretudo, pelos 
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Direitos Humanos, porque para Dom Tomás: “Direitos Humanos não 
se pede de joelhos, exige-se de pé!”, na que poderia ser denominada de 
pedagogia do protagonismo dos pequenos da terra. Dom Tomás foi – e 
sempre será, porque seu exemplo é luz que não se apaga – Bispo, Pastor, 
Professor, Formador Religioso, Político, Educador daqueles imprescin-
díveis como categorizou Bertold Brecht. Ele era, nas horas mais difí-
ceis, a Solidariedade em Pessoa.
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Paulo Bertran Wirth Chaibub (1948-2005). Nasceu em 
Anápolis-Goiás, isto é, no Mato Grosso goiano, no dia 21 de outubro 
de 1948. Mudou-se para Goiânia ainda garoto. Jovem foi para Brasí-
lia, mais tarde também morou na antiga capital de Goiás, Cidade de 
Goiás, onde está enterrado, a seu pedido, uma das importantes cidades 
para seus estudos e pesquisas. Foi professor na Universidade Católica 
de Goiás (atual PUC-GO), na Universidade de Brasília (UnB) e no 
Centro Universitário de Brasília (UniCeub). Formado em Econo-
mia pela Universidade de Brasília, realizou seu doutorado em Histó-
ria e Planejamento, na Universidade de Estrasburgo, França. Publicou 
seu primeiro livro Formação Econômica de Goiás em 1978, fruto de 
sua tese de doutoramento. Posteriormente, direcionou suas pesquisas 
para o campo da História; seu segundo livro Memória de Niquelândia 
(1985) e Uma Introdução à História Econômica do Centro-Oeste do Bra-
sil (1988) comprovam este fato. Nesta última obra, Bertran faz uma 
análise abrangente, do século XVI até os anos 1980, da formação da 
economia do Centro-Oeste, situando a região dentro do contexto 
da economia do país e de outros, como parte de um processo eco-
nômico mais amplo do capitalismo brasileiro e também o mundial. 
Como Paulo Bertran mesmo evidencia: “(…) o vínculo capitalista 
planetário esteve aqui sempre presente, até mesmo na conformação 
de sistemas que em princípio se contrapõem, como a escravatura e a 
economia de subsistência” (1988, p. 5). No site <www.paulobertran.
com.br> pode se observar que a pesquisa marcante que promoveu a 
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passagem da Economia para a História foi o livro Memória de Nique-
lândia (1985), obra que foi ampliada e republicada em 1998 com o 
nome de História de Niquelândia: do Julgado de Traíras ao Lago de Serra 
da Mesa. São quatorze capítulos sobre esta região, do século XVIII até 
início do século XX. Traíras, que, como outros arraiais, foi extinto e 
hoje está coberto pelas águas do lago de Serra da Mesa, segundo este 
pesquisador foi o julgado mais opulento da Capitania de Goiás. Nesta 
seara, o aprofundamento veio com o livro Notícia Geral da Capitania 
de Goiás (1996) a mais antiga história conhecida do Planalto Central, 
resgatada por ele nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de Ja-
neiro, em São Paulo e no Arquivo Ultramarino de Lisboa. O Primeiro 
Volume contém a história dos arraiais, fazendas e lavras no limiar da 
considerada decadência aurífera, além da descrição geográfica da ca-
pitania e das estradas coloniais; já o Segundo Volume publica diversos 
relatos de época até então desconhecidos. Ambos são precedidos por 
estudos referenciais do autor. Sua metodologia de pesquisa, de ensino, 
de trabalho, foi compondo sua obra magistral; nas palavras do profes-
sor Nars Fayad Chaul,

Bertran preparava na época o seu fantástico História da 
Terra e do Homem no Planalto Central: Eco-História do 
Distrito Federal, que foi lançado em 1994 pra arrasar 
com os conceitos pré-concebidos, pra fazer os autores 
repensar a trajetória sociocultural do goiano, pra bagun-
çar mesmo o coreto das ideias, bem ao estilo de Paulo 
Bertran. Concretizava-se ali também o estilo de escre-
ver a História com gosto literário. Por ali desfilavam 
páginas e páginas de beleza e sabedoria, de verdadei-
ra aula de arte poética do historiador (CHAUL, Nars, 
25/11/2007, Diário da Manhã. Disponível em:<https://
www.ascom.ufg.br/n/11646-bertran-o-historiador-
-cerratense>. Acesso em: 27 out. 2017).

Como bem diz este professor nesse artigo, Paulo Bertran veio 
desmistificar as
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ideias do marasmo da terra goiana, do ócio e da de-
cadência e propôs novas possibilidades interpretativas 
pela seara da história cultural, numa visão mais otimista 
sobre a gente do cerrado, sobre o equívoco das óticas 
dos viajantes europeus e suas reproduções de ideias.

Sendo professor, ele era um desconstrutor, para que cada aluno 
pudesse se livrar de preconceitos, de ideias preconcebidas e questionar 
o que quer que fosse, pois ele se autodenominava um transgressor. É 
importante frisar que toda sua quebra de preconceitos era feita sobre a 
mais rigorosa documentação pesquisada. A obra História da Terra e do 
Homem no Planalto Central: eco-história do Distrito Federal contém 
dezoito capítulos sobre o Planalto Central, incluindo a geo-história, 
formação do Cerrado, pré-história, povos indígenas e, depois, o ban-
deirismo, os descobrimentos auríferos do século XVIII, arraiais, mi-
nas, sesmarias e estradas coloniais. Estuda a toponímia eco-histórica 
do Distrito Federal, a ruralização da sociedade e da economia tendo 
como fonte diversos relatos de viajantes do século XIX e as primeiras 
propostas de interiorização da capital do país até 1850. O próximo li-
vro, Goiás: 1722-2002 (2004), em edição bilíngue (Português/Inglês), 
editado pela AGEPEL, foi organizado em parceria com Nasr F. Chaul, 
e busca suprir a lacuna de uma obra global sobre o estado, que con-
templasse também suas partes regionais, sem ser uma tese universitária 
ou obra ficcional. De fácil leitura, tem sentido mini-enciclopédico e 
é dividido em duas partes: a primeira trata de temas gerais – geologia, 
cerrado, pré-história e história, sociologia, economia; a segunda – me-
mórias regionais e os quatro pontos cardeais de Goiás. Estes são tam-
bém acrescentados de relatos sobre suas regiões diferenciadas, como a 
Chapada dos Veadeiros, os Pirineus, a Cidade de Goiás – Patrimônio 
da Humanidade, além de textos do autor literário regionalista Carmo 
Bernardes. Em 2004, é lançado o livro: Cidade de Goiás, patrimônio 
da humanidade: origens, que comemora a conquista do título de Pa-
trimônio Histórico e Cultural da Humanidade da Cidade de Goiás. 
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Trata-se de um álbum com textos de Bertran e fotografias de Rui 
Faquini, discorrendo em sete capítulos sobre a história, a economia, a 
vida social, política e cultural da antiga capital, Vila Boa de Goiás (Ci-
dade de Goiás), desde a fundação até os anos 1930. Estão registradas 
aqui as maravilhas e riquezas da cultura e da história de Goiás, desde 
o homem pré-histórico milenar, passando pelos índios e as bandeiras 
que vieram em busca do ouro, a formação da cidade com sua so-
ciologia, miscigenação, repressão, irmandades religiosas, instalação de 
governos, prisão, forca etc. O autor amplia o conteúdo histórico e faz 
uma descrição comentada dos usos e costumes, como festas, culinária, 
música – ópera italiana e goiana, a modinha brasileira, a educação, 
além de noticiar sobre poetas, escritores, as condições de um artista no 
século XVIII e a força do homem do Cerrado, repetindo o gentílico 
cerratense, expressão cunhada por ele. Finalizando o livro, o autor 
analisa a mudança da capital e sua correlação com as mudanças do 
Rio de Janeiro para Brasília e Ouro Preto para Belo Horizonte. Com 
fotografias de rara beleza, este livro alia texto e imagem de forma es-
pecial e fundamental para a compreensão da história do Centro-Oeste 
brasileiro. Em coautoria com Graça Fleury, uma pequena, mas grande 
obra, Memorial das Idades do Brasil, lançada em 2004, contém, re-
sumidamente, os fundamentos da história geológica, da eco-história 
dos Cerrados e da pré-história brasileira que nortearam a criação de 
um museu a céu aberto situado na Serrinha do Paranoá, em Brasí-
lia-DF: o Memorial das Idades do Brasil. Lugar de visitação onde se 
podem ver reproduções de pinturas rupestres de sítios pré-históricos 
de 22 estados brasileiros. Serve também como uma síntese das áreas 
de conhecimento supracitadas, além de guia para os visitantes deste 
lugar especial e para todos aqueles que se interessem pela arte rupestre 
brasileira. Depois da morte prematura de Paulo Bertran (2005), foram 
finalizadas, por Graça Fleury, duas obras dele: Palmeiras de Goiás: pri-
meiro século (2006) e Sertão do Campo Aberto (2007). O primeiro 
livro é uma coletânea idealizada e organizada por Paulo Bertran em 
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comemoração ao centenário da cidade de Palmeiras de Goiás. Em 
um texto introdutório, simplesmente genial, Bertran contextualiza o 
surgimento do antigo Povoado do Alemão dentro da penetração do 
sertão pelos bandeirantes, analisando até a polêmica que envolve a 
passagem do Anhanguera pelo Rio dos Bois. Também conta com a 
participação de colaboradores ilustres, cada qual ligado a esta cidade 
por vínculos peculiares. Seu último livro, Sertão do Campo Aberto 
(poesias) é explicado pelo próprio autor:

Devem estar uns trinta anos de poesia geral e, ao orga-
nizar o livro, uma meia dúzia de assuntos pediram para 
se ligar em entidades meio eletivas e meio quânticas, 
que vêm a ser os capítulos deste livro, subdividido em 
quatro tomos. 

No primeiro, minhas viagens, reais ou metafóricas, 
sem abdicar do cetro à mão. No segundo, minha vida 
de historiador, profissão insalubre por conviver com 
tantos mortos, ademais com a disciplina da verossimi-
lhança. Por isso temperei com bastante sexo, para me 
distrair, e não a você – leitor curioso e voluptuoso. No 
terceiro, minha vida de fazendeiro, meu encontro com 
a natureza do Cerrado e tudo o mais que me rendeu 
em nuvens e ares a fazenda do Assombrado. No quarto 
e último capítulo do livro, acolhi minhas afeições, mui-
tas quase castas. No fim do livro, depositei três apensos 
de poemas para pessoas também sensíveis à natureza 
e às literatícies, como eu próprio. As ilustrações que 
escolhi para o livro são de Gustavo Doré, velho artista 
francês do século XIX que meu avô deu-me a conhe-
cer e que ainda estão aí, como relíquias transversais 
da minha livraria e da minha vida. Bem-vindo, caro e 
voluptuoso leitor, à minha intimidade e nudez (2007, 
quarta capa do livro Sertão do Campo Aberto).

Antônio César Caldas Pinheiro, na biografia que fez de Paulo 
Bertran, diz que:
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(…) apesar de todo o reconhecimento e admiração 
que lhe temos, não seremos capazes de aquilatar, de 
imediato, todo o real significado de sua obra para o 
Brasil, especialmente o Brasil Central….. Suas refle-
xões, pensamentos trabalhados à luz dos vestígios da 
documentação, seja arqueológica, antropológica, geo-
lógica ou manuscrita, pois era polivalente na escolha 
de suas fontes, trarão, no futuro, discussões e instigarão 
outros trabalhos, lançando luzes sobre os intricados ca-
minhos da memória de nossa região (2011, p. 2).

Realmente, o grande diferencial, o legado que Paulo Bertran nos 
deixa está resumido nesta frase citada acima: testemunhei, por diversas 
vezes, estudantes, pesquisadores, intelectuais que vinham ouvir e beber 
da fonte direta deste grande pensador. E como ele era generoso, aberto 
ao contar e dar detalhes de obras desconhecidas de seus interlocutores, 
instigava, duvidava, instruía como só um grande mestre faz. Só posso 
admirá-lo ainda mais ao lembrar de ter presenciado sua dedicação à 
pesquisa não somente em livros e obras antigas, mas também in loco, 
saindo pelos caminhos e estradas, seja em lombo de cavalos, carros, até 
mesmo a pé, para verificar a procedência de nomes de rios e acidentes 
geográficos, como fizemos por época dos trabalhos para localizar a 
Cidade Perdida dos Pirineus, perto de Cocalzinho e Pirenópolis, ao 
lado da Reserva do Parque dos Pirineus. Paulo Bertran havia lido, há 
mais de 21 anos antes, textos de François Henry Trignant des Gene-
ttes (quando chegou no Brasil, passou a ser chamado de Raimundo 
Henrique Des Genettes) na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
textos do século XIX, sobre este lugar. Pois bem, no século XXI, 
Paulo Bertran, depois de 21 dias de exames minuciosos em fotografias 
aéreas da região conseguiu, mesmo sem GPS, identificar exatamente o 
local que este padre havia descrito. Para tanto foram necessárias nove 
viagens exploratórias. Paulo deixou também escritos poéticos, uma 
poesia aberta, geral e imortal. Seu primeiro livro de poesias intitulado 
Cerratenses (1998)  inaugura uma palavra cunhada por ele em nossos 
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dicionários. Este livro trata de reflexões e intuições de Paulo Bertran 
sobre a navegação da vida nos campos gerais do cerrado. Sua poesia 
curva-se sobre si mesma e em si reconhece o tempo univalve, inteiro, 
total como um marisco ou um fruto, avança na direção onde o recuo à 
origem não cessa de se aprofundar em busca de restituir o imaginário 
que é seu e do homo cerratensis, iluminando as tantas figuras de uma 
odisseia, que ascendem à dinastia de um arcaísmo de sertão e cerrado. 
Sertão em que, segundo o autor, os deuses evadiram-se, mas deixaram 
pegadas, ou talvez os deuses ainda aqui existam, mas diferentes de 
como os imaginamos. Por não conhecê-los, não os reconhecemos. 
Enfim, podemos afirmar que Paulo Bertran pode ser considerado en-
ciclopedista, outros dirão que é interdisciplinar. Eu afirmo, raias de 
genialidade: pianista, pintor, jornalista, fotógrafo e também poeta. Era 
uma pessoa humana maravilhosa, coração amoroso. Um senhor pro-
fessor de humanidades. Infelizmente faleceu aos 56 anos, numa fase 
de extrema produção intelectual. Encontra-se enterrado, a seu pedido, 
na Cidade de Goiás, cidade para a qual ele, como relator, defendeu o 
processo para a recepção do título de cidade patrimônio mundial.
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Paulo de Lima (1938-2000). Paulo de Lima nasceu em 08 
de novembro de 1938 na cidade de Goiandira, estado de Goiás. Sua 
origem familiar é simples: o pai, Antônio Rodrigues de Lima, era 
barbeiro, e a mãe, Carmelita de Lima, “do lar”. Realizou seus estudos 
no Colégio Lyceu, na cidade de Goiânia. Graduou-se em Economia 
pela Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis e em Ciências 
Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Goiás. Ingres-
sou no mundo do trabalho atuando como funcionário em diversos 
órgãos públicos, dentre eles, a extinta Caixa Econômica do Estado 
de Goiás (CAIXEGO), a Superintendência das Obras do Plano de 
Desenvolvimento (SUPLAN), a Companhia de Desenvolvimento do 
Estado de Goiás (CODEG), e a Companhia de Saneamento de Goiás 
S/A (SANEAGO). Destacou-se, no entanto, por sua trajetória ligada à 
história do ensino superior privado em Goiás. Vale lembrar, conforme 
Baldino (1991), que a origem do ensino superior em Goiás se vincula 
à criação da Academia de Direito de Goyaz em 1898 (Lei 186, de 13 
de agosto de 1898), oficialmente instalada em 1903. Segundo o autor, 
no contexto das modificações políticas e econômicas produzidas pela 
construção da estrada de ferro na região Sudeste, a educação superior 
em Goiás se diversificou. Assim, de acordo com Baldino, ainda que 
permanecesse isolado do restante do país, o estado de Goiás, nas pri-
meiras décadas do século XX, passou a dispor dos seguintes cursos: “a) 
ensino jurídico iniciado com a Academia de Direito em 1903 [...] b) 
ensino de farmácia e de odontologia iniciado em 1922 e 1923, res-
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pectivamente, pela Escola de Pharmacia e Odontologia [...]”. (BAL-
DINO, 1991, p. 56) Essas primeiras instituições de ensino superior 
goianas eram de natureza estadual, voltadas à formação de profissionais 
para as carreiras liberais, acessíveis, portanto, a um pequeno segmento 
da população. Baldino sinaliza que a discussão relativa à criação de 
universidades em Goiás se deu tardiamente, haja vista a instalação de 
instituições desse modelo em vários estados do país desde o final da 
década de 1930. Foi com a transferência da capital para Goiânia em 
1937 que a expansão do ensino superior teve impulso. Segundo Dou-
rado (2001, p. 43) a “consolidação do ensino superior no estado, será, 
então, contemporânea à configuração de Goiânia como polo urbano 
comercial”. Na Nova Capital foram criadas a Escola de Enfermagem 
em 1944, a Faculdade de Farmácia e Odontologia em 1947, e a Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Goiásem 1949. Convém salien-
tar que, a exemplo do que ocorreu em outras unidades da federação, a 
criação das duas primeiras universidades goianas se deu pela aglutina-
ção de faculdades isoladas pré-existentes. Baldino (1991) e Dourado 
(2001) afirmam que o processo de criação de universidades em Goiás 
se deu no bojo das discussões em torno do público e do privado. A 
Igreja Católica criou, em 1959, a Universidade de Goiás, denominada 
a partir de 1972, Universidade Católica de Goiás, defendeu a criação, 
em 1960, da Universidade Federal Goiás. Na década de 1960, Bal-
dino destaca, ainda, a criação das seguintes instituições: a Faculdade 
de Filosofia Bernardo Sayão em Anápolis, em 1961, e a Faculdade 
de Direito de Anápolis em 1969, ambas particulares, a Faculdade de 
Ciências Econômicas de Anápolis, em 1969, e a Faculdade de Educa-
ção Física do Estado de Goiás em Goiânia, em 1962, ambas estaduais. 
Carvalho (2013, p. 65) afirma que não foi expressiva a expansão de 
instituições superiores na década de 1970, demarcando que “o estado 
contava com 4 IES públicas, uma federal e 3 estaduais e 7 privadas”. 
Dentre as instituições particulares fundadas na década de 1970 está 
a Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, criada em 1973, na 



Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás: séculos XVIII - XXI

531

cidade de Goiânia, a qual teve como diretor Paulo de Lima. Os anos 
1980 tiveram a interiorização como característica na expansão do en-
sino superior. Para Baldino (1991), esse fenômeno esteve vinculado a 
uma gama de fatores: a) o governo federal via MEC/UFG interioriza 
a universidade por meio de Câmpus Avançados; b) ações do Gover-
no Estadual/Assembleia Legislativa; c) descoberta da via municipal 
de privatização do ensino superior através de fundações municipais. 
Nesse contexto, em 1984, Paulo de Lima fundou o Centro de Ensino 
Superior de Catalão (CESUC), no Sudeste goiano, e participou da 
criação do Centro de Ensino Superior de Jataí (CESUT), no Sudoes-
te goiano. Dentre as ações do governo estadual na década de 1980 
está a criação da Universidade Estadual de Goiás, com a aglutinação 
de diversas instituições estaduais criadas no período de 1984 a 1987. 
Entre os anos de 1984 a 2000, Paulo de Lima foi presidente da As-
sociação Goiana de Ensino, da Associação Catalana de Educação e 
da Associação Jataiense de Educação. Atuou, também, como docente 
em instituições privadas de ensino superior nas cidades de Goiânia, 
Catalão e Jataí. No ano 2000 faleceu em Goiânia. Paulo de Lima 
soube mesclar os saberes científicos com a sabedoria popular. Foi um 
homem de múltiplas ações, ocupando inúmeros cargos públicos na 
área administrativa do estado de Goiás, mas foi como educador que 
se realizou como pessoa, muito contribuindo para o crescimento do 
Ensino Superior privado no estado. Foi um homem integrado ao seu 
tempo e espaço, um empreendedor no campo educacional por opção. 
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Peter Ernst Sonnenberg (1935-2012). Filho de Werner Son-
nenberg e Hildegard Sonnenberg, nasceu no dia 06 de março de 1935, 
na cidade do Rio de Janeiro, e faleceu no dia 12 de dezembro de 
2012, em Goiânia. Viveu na Alemanha no período de 1939 a 1952. 
Realizou o Primeiro e o Segundo Grau na Alemanha, para onde tinha 
mudado com seus pais para tratar de sua saúde, pois, no Brasil, na épo-
ca, os médicos não conseguiram diagnosticar o seu problema de saúde 
referente a uma alergia. Quando voltou para o Brasil, ele e sua família 
vieram morar em Goiânia. Consultando-se com o Dr. Jofre, este diag-
nosticou que sua alergia era proveniente da ingestão de alimentos que 
continham glúten, sugerindo que deveria evitá-los. Retornou para o 
Brasil em 1952 e, para que seu Diploma referente ao Segundo Grau 
obtido na Alemanha pudesse ser reconhecido em nosso País, matricu-
lou-se no antigo Curso de Madureza, no Colégio Estadual de Goiânia 
(Lyceu de Goiânia). Em 1958 ingressou no Curso de Agronomia, na 
Escola Superior de Agricultura da Universidade Rural do Estado de 
Minas Gerais (ESA-UREMG), Viçosa, MG, tendo colado grau em 
1961. No período de 1962 a 1964 cursou Mestrado em Olericultura, 
na Escola de Especialização da Universidade Rural do Estado de Mi-
nas Gerais (UREMG), Viçosa, MG, com a defesa de sua Tese de Mes-
trado intitulada Efeito da adubação com nitrogênio e fósforo sobre o cresci-
mento da cebola (Allium cepa L.) obtendo seu diploma de Mestre em 
Olericultura em 18 de dezembro de 1964. No período de 13 de 
agosto a 16 de novembro de 1973 participou do 3rd International 
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Course on Vegetable Growing, em Wageningen, na Holanda. Tinha 
domínio, além da língua portuguesa, dos idiomas alemão, inglês, fran-
cês e espanhol. No período de 1962 a 1964, durante a realização do 
Curso de Mestrado, foi Instrutor de Ensino da disciplina Fisiologia 
Vegetal, na Escola Superior de Agricultura da Universidade Rural do 
Estado de Minas Gerais (ESA-UREMG), Viçosa, MG. Ingressou na 
Universidade Federal de Goiás em 01 de julho de 1965 através do 
Contrato nº 0318/65 – EAV, com término previsto para 31 de de-
zembro do mesmo ano, na função de Professor Regente de Cátedra, 
para uma jornada de 16 horas semanais. No período de 1965 a 1970 
atuou como Professor Titular de Horticultura, ministrando aulas de 
Horticultura Geral, Horticultura Especial I (fruteiras) e Horticultura 
Especial II (hortaliças), na Escola de Agronomia e Veterinária da Uni-
versidade Federal de Goiás. Foi Professor Titular de Fisiologia Vegetal 
para o Curso de Agronomia, na Escola de Agronomia e Veterinária da 
UFG, no período de 1967 a 1969. A Portaria nº 01.350, de 14 de ju-
lho de 1989, lhe concedeu o direito de gozo de licença especial (li-
cença prêmio), por seis meses consecutivos, a partir de 01 de março de 
1989. No interstício dos anos 1970 a 2005 atuou como Professor Ti-
tular de Olericultura para o Curso de Agronomia, na Escola de Agro-
nomia e Engenharia de Alimentos (UFG). Foi aposentado compulso-
riamente a partir de 02 de março de 2005, conforme a Portaria nº 
402, da Reitoria da UFG. A partir de pesquisas pioneiras com o toma-
te para processamento industrial, os pesquisadores Peter Ernst Son-
nenberg, Fernando Antônio dos Reis Filgueira e outros vislumbraram 
o potencial dessa cultura em solos do Cerrado. Os promissores resul-
tados obtidos com as pesquisas com o tomate industrial suscitaram o 
interesse de agricultores por essa cultura e, consequentemente, as pri-
meiras indústrias de processamento do tomate industrial se estabele-
ceram no estado de Goiás. A constante expansão de áreas cultivadas 
com o tomateiro industrial propiciou que o estado de Goiás passasse 
a ocupar o primeiro lugar na produção dessa cultura, no Brasil. Esses 
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mesmos pesquisadores defenderam a necessidade de que fosse criado 
um órgão para o desenvolvimento de pesquisas agropecuárias no es-
tado de Goiás, tendo sido os primeiros incentivadores. Neste contexto, 
foi criada a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária – EMGOPA, 
em 1973, que foi incorporada à Empresa de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural de Goiás –  EMATER-GO, através do Decreto nº 4.628, 
de 29 de janeiro de 1996. Atuou, prioritariamente, na Universidade 
Federal de Goiás, ministrando aulas para cursos de graduação, em 
Goiânia; porém, em função de suas pesquisas, serviços de extensão e 
aulas práticas, atuou em diferentes propriedades rurais no Estado de 
Goiás. Elaborou e editou as apostilas de Olericultura Especial (1ª e 2ª 
partes), que eram atualizadas constantemente, tornando-se de inesti-
mável importância para acadêmicos e professores de diferentes Cursos 
Técnicos de Segundo Grau e de Graduação, principalmente do Curso 
de Agronomia, devido à carência de livros didáticos sobre esses temas, 
ou por serem de custos inacessíveis para a maioria dos usuários. Essas 
apostilas eram comercializadas a preço de custo e eram solicitadas por 
usuários de diferentes estados brasileiros, tendo sido comercializados 
7.776 volumes no período de 1977 a 2000 para os seguintes estados 
brasileiros: Minas Gerais (3.598), Rio Grande do Sul (1.647), São Pau-
lo (656), Bahia (449), Santa Catarina (401), Rio Grande do Norte 
(376), Mato Grosso (224), Paraná (108), Piauí (72), Maranhão (58), 
Distrito Federal (42) e Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima (107). As apos-
tilas foram atualizadas, pela última vez, com a participação do Prof. 
Natan Fontoura da Silva (UFG), no ano de 2012, e têm sido adotadas 
para os alunos do Curso de Agronomia da UFG até os dias atuais. No 
período de 1966 a 2000, elaborou e/ou atualizou nove apostilas de 
interesse para a área agronômica. As principais foram: Horticultura Ge-
ral, Horticultura Especial I (Fruticultura: banana, abacaxi, citros, abacate, 
mamão), Fisiologia Vegetal, Horticultura Especial II (Olericultura: tomate, 
batata, cebola, alho, alface, cenoura, repolho, couve-flor, melancia, va-
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gem), Olericultura Especial – 2ª Parte (repolho, couve-flor, brócolis, 
couve, rabanete e rábano, beterraba, feijão-de-vagem, quiabo, pimen-
tão, abóboras, melancia, chuchu, pepino), Olericultura Especial – 1ª Par-
te (alface, alho, cebola, batata, tomate), Propagação vegetativa, Olericultura 
Especial – 1ª Parte (alface, cenoura, batata, tomate, cebola, alho) e Cul-
tura do morangueiro. Publicou, como autor principal, ou como co-au-
tor, os artigos científicos: Competição entre quatro cultivares alemãs 
de batatinha (1971); Influência dos adubos amoniacais na ramificação 
da raiz principal da cenoura (Daucus carota L.) (1971); Competição 
entre sete cultivares de alface (Lactuca sativa L.), na época quente, em 
Goiânia (1971); Observações sobre degenerescência e comportamen-
to em diferentes épocas de plantio, de quatro variedades de batata 
(Solanum tuberosum L.). (1972); Competição entre oito variedades gaú-
chas e alemãs de batata (Solanum tuberosum L.) em Goiânia, GO (1972); 
Competição entre variedades pluriloculares de tomate (Lycopersicon 
esculentum) em Goiânia, GO, na estação chuvosa (1974); Ensaio nacio-
nal de cultivares de alho, em Inhumas, GO (1974); Ensaio nacional de 
alho (Allium sativum L.) em Goiânia (1974); Ensaio nacional de culti-
vares de cebola (Allium cepa L.) em Goiânia, GO (1974); Cobertura 
morta com casca de arroz na cultura da cenoura (Daucus carota L.) 
(1974); Eficiência de alguns fungicidas no controle da queima das 
folhas da cenoura (Daucus carota L.) por Alternaria dauci (Kühn) Greves 
& Skelke (1974); Competição entre variedades de tomate industriali-
zável de crescimento determinado, durante a estação seca, em Goiânia 
(1975); Comportamento de algumas variedades holandesas de batata 
(Solanum tuberosum L.) em 1973 e 1974, nas condições de Goiânia 
(1975); Competição entre cultivares de tomate industrializável, de 
crescimento determinado, no período chuvoso, em Anápolis (1976); 
Ensaio nacional de variedades de alho (Allium sativum L.) em Picos, PI 
(1976); Introdução de cultivares de tomate-salada, em cultura rasteira, 
em Anápolis (1977); Avaliação de características agronômicas e indus-
triais de cultivares de tomate, introduzidas em Anápolis, em cultura 
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rasteira (1978); Comportamento de cultivares europeus de batata (So-
lanum tuberosum) nos períodos seco e chuvoso, em Anápolis (1978); 
Multiplicação de batata-semente no período seco nas condições de 
Anápolis (1978); Comportamento das cultivares de cenoura (Daucus 
carota L.) Tropical OS, Nantes e Kureda, em diferentes épocas de plan-
tio (1978); Eficiência de alguns inseticidas e inseticidas-nematicidas, 
aplicados ao solo, na cultura rasteira de tomate-salada (Lycopersicon es-
culentum Mill.) (1979); Avaliação de características agronômicas e in-
dustriais de cultivares de tomate do grupo Roma, em Anápolis (1979); 
Efeitos do peso do tubérculo-semente na produção de batata (Solanum 
tuberosum L.) cv. Spunta, em duas épocas de plantio (1979); A cultura 
rasteira do tomateiro no Planalto Central Goiano (1985); Relação 
entre freqüência às aulas e índice de aproveitamento dos alunos na 
disciplina Olericultura do Curso de Agronomia da UFG, no regime 
semestral (1987); Recomendações de corretivos e fertilizantes para 
Goiás – 5ª Aproximação (1988); Efeito residual de herbicida seletivo 
no esterco de gado (1989); Efeitos da poda de rama na produção de 
abobrinha (Curcubita moschata) cv. Menina brasileira (1994); Conside-
rações sobre erros no cálculo da área de parcelas experimentais e seu 
efeito na produtividade (1995); Efeito da frigorificação do alho-plan-
ta e da época de plantio na produção do alho cv. Cateto Roxo (1998); 
Crescimento e produção de açafrão (Curcuma longa L.) em função de 
adubação mineral e população de plantas (1999); Comparação da pro-
dução de fileiras externas e internas de plantas, em canteiros de ce-
noura (1999); Desenvolvimento e produção de quiabeiro em função 
das datas de plantio (2002); Interferência de plantas daninhas na cultu-
ra de repolho transplantado (2005); Produtividade do pimentão em 
função da profundidade de transplante das mudas e da condução das 
plantas (2006) e Teores de micronutrientes nas folhas de milho fertili-
zadas com lodo de curtume (2007). Participou como membro titular 
de banca de concurso para professor na Universidade Federal de Goiás 
(1971 e 1974), CEPLAC (1977), Universidade Estadual de São Paulo-
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-UNESP Botucatu (1987) e na Universidade Federal de Uberlândia 
(1993). Participou como membro titular de bancas de concursos sim-
plificados para professores das Escolas de Agronomia e Veterinária da 
UFG, para as disciplinas Solos, Geologia e Mineralogia, Agrostologia 
e Plantas Tóxicas, Extensão Rural, Agricultura Especial, Tecnologia de 
Produtos Agropecuários, Fitopatologia e Microbiologia Agrícola, To-
pografia e Estradas, e Física Agrícola, nos anos de 1965 a 1968. Home-
nagens recebidas: Patrono dos formandos em Agronomia (UFG) nos 
anos de 1977, 1979, 1982, 1985, 1989 e 2004; Nome de Turma dos 
formandos em Agronomia (UFG) em 1984, 1987 e 1996; Professor 
Homenageado pelos formandos em Agronomia (UFG), nos anos de 
1976, 1983, 1987, 1989, 1992, 1998, 2002, 2003 e 2005; Homenagens 
especiais de quatro turmas de ex-alunos dos Cursos de Agronomia 
(UFG), em 2005; Homenagem Especial da Associação Brasileira de 
Horticultura, em sessão de homenagens do 46º Congresso Brasileiro 
de Olericultura, em Goiânia (2006); Homenagem da Associação dos 
Engenheiros Agrônomos de Goiás (AEAGO) – Professor Emérito 
(1997). Recebeu o título de Professor Emérito da Universidade Fede-
ral de Goiás em 31 de agosto de 2007. Várias são as características 
pessoais e profissionais do Professor Peter que tornam sua presença 
imprescindível no seleto grupo dos principais educadores do estado 
de Goiás. O seu pioneirismo no ensino da agronomia no Centro-
-Oeste na EA/UFG, onde ministrou aulas de diversas disciplinas des-
de a primeira turma em 1965 até a sua aposentadoria em 2005, de 
forma praticamente ininterrupta, é apenas um exemplo de seu com-
promisso com o ensino superior público. Não se tem notícia de que 
em sua trajetória tenha faltado um dia de aula sequer, durante seus 
quarenta anos de dedicação exclusiva à UFG. Preparava suas aulas com 
o esmero de quem se prepara para uma prova didática de um concur-
so. Como poucos, sabia equilibrar teoria e prática, de forma que se 
tornava impossível passar pelas disciplinas que ministrava sem conhe-
cer o assunto com um nível de profundidade elevado e sem um con-
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tato efetivo com cultivos comerciais. Percorria, cuidadosamente em 
seu veículo, toda a região metropolitana de Goiânia e arredores em 
busca dos melhores cenários para suas aulas práticas, que aconteciam 
periodicamente, debaixo de chuva ou de sol, e eram minuciosamente 
exigidas em suas avaliações semanais.Suas apostilas foram adotadas, 
como referido anteriormente, por diversas instituições de ensino por 
todo o País, contribuindo, assim, de forma decisiva para o ensino de 
Olericultura nos mais diferentes recantos do Brasil. Poderiam, facil-
mente, ter sido editadas no formato de livros, propostas não faltaram, 
mas sempre que questionado sobre o assunto, a resposta era a mesma: 
caso esse material seja transformado em livro, ficará de acesso muito 
mais difícil aos estudantes em função do preço. Tanta dedicação, em-
penho, competência e compromisso com a instituição e com os estu-
dantes, aliados à sua formação, faziam do Professor Peter um mestre 
muito rigoroso. Pontual nos horários, inteligente nos questionamen-
tos e preciso na correção de suas avaliações. Muitas vezes ameaçado 
verbalmente e até fisicamente por estudantes, geralmente de final de 
curso, que viam sua formatura adiada por um semestre ou por um ano, 
por não terem conseguido êxito na disciplina de Olericultura, nunca 
se deixou intimidar por nada. Mesmo nessas circunstâncias o Professor 
não se afastava de seu senso de justiça e tratava com isonomia e sem 
qualquer tipo de ressentimento os estudantes inconformados, tanto 
nos pedidos de revisão de prova, como na aplicação de prova em se-
gunda época ou mesmo na repetência da disciplina. Jamais se ouviu 
dizer que o professor Peter tenha se afastado de seus princípios em 
alguma situação, para favorecer ou para prejudicar quem quer que seja, 
academicamente ou profissionalmente. Por esses motivos, e por sua 
doação completa ao ensino de agronomia, não é por acaso que o Pro-
fessor Peter Ernst Sonnenberg é o docente mais lembrado e aclamado 
da história da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás.
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Placídio Baldani (1923-1995). Também conhecido como 
pastor Baldani, nasceu no dia 23 de fevereiro de 1923, em Santa Bár-
bara do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo. O nome da cida-
de foi alterado em 1978 para Águas de São Pedro. Faleceu em Goiânia 
no dia 24 de junho de 1995, em razão do melanoma (câncer de pele) 
que atingiu o cérebro. Desde a infância, trabalhou com os pais na 
plantação de cana de açúcar e na produção de cachaça. Foi alfabetiza-
do em sua cidade natal, mas sempre quis continuar com os estudos, o 
que só conseguiu aos 19 anos, após ter juntado dinheiro com o traba-
lho no canavial. Mudou-se para Jandira-SP, onde foi aluno do Inter-
nato “Instituto José Manuel da Conceição”, da Igreja Presbiteriana do 
Brasil. Concluiu seu Primeiro Grau – atualmente Ensino Fundamen-
tal – no ano de 1947 e obteve o certificado de Segundo Grau – atual 
Ensino Médio – em 1950. Sempre gostou muito de estudar e era ex-
celente aluno. Por causa das notas altas, ganhou bolsa integral. Também 
no internato, aprendeu diversos serviços da construção civil (pintura, 
colocação de piso etc.). Pelo seu interesse aprendeu também marcena-
ria, mecânica, entre outros. Quando terminou o Ensino Médio, foi 
para Campinas-SP cursar Teologia, na Faculdade de Teologia da Igreja 
Presbiteriana do Brasil e se formou no ano de 1954. Neste mesmo 
ano, ao terminar o curso, foi enviado para Anápolis-GO para ser pas-
tor evangélico da Igreja Presbiteriana Independente, permanecendo 
como pastor nesta denominação até seu falecimento. Em Anápolis, 
casou-se, em 1956, com Wânia Pereira Baldani, com quem teve cinco 
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filhos e formou-se em Letras pela Faculdade de Filosofia Bernardo 
Sayão, no ano de 1964. Por ser um curioso, fez diversos cursos técni-
cos: Habilitação no curso Prático de Transistores e Semicondutores 
pelo Instituto Rádio Técnico Monitor, São Paulo, 1973; Curso de 
Eletrônica, Rádio e Televisão – Occidental Schools – Hollywood, Cali-
fórnia, E.U.A. – 1976; Curso de Técnico em Edificações, Unidade de 
Ensino Supletivo de Goiás, 1977; Escola Profissional Urubatan – en-
sino por correspondência, habilitação em mecânica de automóveis, 
1979. As habilidades adquiridas nestes diferentes cursos foram utiliza-
das em trabalhos comunitários, por meio de sua atuação na igreja. A 
participação nas igrejas que edificou foi desde a construção, trabalhan-
do até como pedreiro, até a congregação das pessoas. Fez também o 
curso de tradução linguística e comunicação, em Atibáia – SP, na So-
ciedade Bíblica do Brasil, no ano de 1982. Começou sua carreira aca-
dêmica no Colégio Couto Magalhães, da Associação Educativa Evan-
gélica, onde lecionou nos anos de 1957 e 1958. Em seguida, no ano 
de 1958, integrou a equipe fundadora do Colégio Estadual José Lu-
dovico de Almeida, de Anápolis. Por um decreto de 10.09.1959, foi 
designado para, em caráter interino, exercer o cargo de professor de 
Ensino Secundário. Tomou posse em 22.10.1959. Por um decreto de 
06.09.1962, foi nomeado interino e, cumulativamente, para exercer o 
cargo de professor de Ensino Secundário, tomando posse em 
24.09.1962 e sendo lotado no Colégio Estadual José Ludovico de 
Almeida, de Anápolis. Foi também constituído como professor do En-
sino Médio por meio da Lei 5.000/63, a partir de 01/01/1964. Em 
virtude da Lei nº 6.725/1967, foi enquadrado, cumulativamente, no 
cargo de professor de Ensino Médio, a partir de 01/09/1967. Em 
03/1969, foi declarado estável no serviço público estadual, somente 
com relação a um dos cargos. Então fez concurso para professor efeti-
vo de Ensino Médio. Em 27/02/1970, foi nomeado em caráter efeti-
vo, lotado na Secretaria da Educação e Cultura, empossado em 
23/03/1970. Lecionou latim e língua portuguesa no Instituto de 
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Educação de Goiás (IEG), em Goiânia, no período de 1965 a 1970. 
Deu aula na Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão de Anápolis, no 
curso de Letras Anglo-Germânicas, nas disciplinas Português e Inglês, 
no ano de 1970. De 1972 a 1975, foi professor de Geografia no Lyceu 
de Goiânia. Em 17/02/1977, foi intitulado diretor do Colégio Esta-
dual Arco Iris. Em 27/04/79, foi nomeado Supervisor Administrativo 
– chefe da coordenadoria de Inspeção Escolar, pela Portaria 
2.870/1979. No ano de 1980, pela Portaria 325/1980, foi determina-
do a prestar serviço para a Superintendência de Assuntos Educacio-
nais, lotado na Coordenação Geral das Delegacias de Educação. Pos-
teriormente foi transferido da Superintendência de Assuntos 
Educacionais para a Coordenadoria de Planejamento Setorial pela 
Portaria 625/1980. Nos anos de 1979 e 1980, exerceu função de ana-
lista de processos – redator. Em 12/12/1983, rescindiu o contrato de 
Assessor Administrativo, pela Portaria 1.049/1983. Subsequentemen-
te, foi deslocado da Comissão de Reforma de prédios escolares para a 
Unidade de Controle de Planos, Projetos e Coordenadoria de plane-
jamento setorial, pela Portaria 8.716/1983 e foi designado diretor do 
Colégio Estadual Parque das Laranjeiras, pela Portaria 4.056/1984. 
Foi ainda nomeado Professor do Ensino, Nível AD6 do QUM pela 
Portaria 3.967/1985, a partir de 01/03/1985 e em 15/05/1985, foi 
estabelecido como professor AD6-IV e trabalhou no Colégio Esta-
dual Parque das Laranjeiras. Depois, em 10/11/1987, foi determinado 
professor do Colégio Estadual Arco Iris. Da mesma forma foi nomea-
do Professor do Ensino Do QP, rep “E” – Lei 10.461 de 22/02/1988. 
Lecionou também no Colégio SESI de Campinas-GO. Aposentou-se 
em fevereiro de 1988, depois de 30 anos de dedicação ao serviço na 
educação do estado de Goiás. Fez diversos cursos de aperfeiçoamento 
enquanto trabalhador na secretaria de educação. Dentre eles estão: 
Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º grau, em Goiânia, em 
dezembro de 1973, 120h Secretaria da Educação e Cultura; Curso 
Reforma do Ensino, em maio de 1972, no IEG – Instituto de Educa-
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ção de Goiás; Treinamento de Diretores de Unidades Escolares de 1º 
e 2º graus – através de Convênio PREMEN/ SEC/ GO, em Goiânia, 
42h, outubro de 1976, Secretaria da Educação e Cultura; Treinamento 
do pessoal técnico e administrativo das agências de educação e cultu-
ra de Goiânia – metropolitana e regional, Jataí e Araguaína, em Goiâ-
nia, 60h, maio 1977, Secretaria de Educação e Cultura; Atualização de 
Diretores Escolares, em Dezembro de 1985, Secretaria da Educação, 
80h, Superintendência de Apoio Técnico e Pedagógico – Centro de 
Recursos Humanos; Atualização de Profissionais que atuam na Escola 
em Planejamento Curricular Integração Escola/ Família/ Comunida-
de, em fevereiro de 1987, 80h, Secretaria da Educação Superintendên-
cia de Apoio Técnico e Pedagógico – Centro de Recursos Humanos. 
Conquistou o Diploma de Consagração Cultural oferecido pela Dis-
tribuidora Nacional de Informação e Pesquisa Educacional, pela inte-
ligente participação, visão dos objetivos nacionais e consciência da 
natureza humana de se informar e construir, pela Biblioteca “Fonte 
Permanente do Saber” (biblioteca pessoal), em 1989, Brasília. Enviou 
uma sinopse de todos os seus livros para participar de tal concurso. 
Sempre conciliou o trabalho na educação com o trabalho na Igreja. 
Desde os 18 anos de idade, já fazia trabalhos como missionário. Em 
22/02/1956, tornou-se pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Anápolis até 1960. Participou da organização do presbitério do Brasil 
Central, que teve início em 29/01/1960. Em 10/01/1962, torna-se 
presidente do presbitério. Em 18/03/1962, foi empossado como pas-
tor comissionado na Igreja Presbiteriana Independente de Goiânia, 
residindo em Anápolis e dando assistência à Igreja. Mudou-se para 
Goiânia em 07/02/1965, e se tornou pastor efetivo da mesma Igreja. 
Pastoreou essa igreja até o ano de 1979. Em 07/06/1992, passou a ser 
pastor da Igreja de Bom Jardim até junho de 1995. Trabalhou como 
evangelizador voluntário, durante uns 20 anos, na Colônia Santa Mar-
ta – desde 1965, época em que as pessoas não queriam ir, pois existia 
muito preconceito com os internos da colônia. Na Congregação de 
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Mato Grande, em 1986, trabalhou com as crianças. Fundou a Igreja 
“Congregação Presbiteriana Independente de Santana” em Vianópo-
lis. O professor Baldani dedicou-se também à música. Tocava violão, 
flauta doce, gaita, acordeão, órgão, teclado, ocarina. Tudo isso aprendeu 
autodidatamente. Tinha noções básicas de partitura musical, sem nun-
ca ter estudado em escolas formais de música. Por 30 anos, elaborou 
um Compêndio Teológico. Escrevia os sermões para as pregações nos 
cultos, e também em igrejas de outras religiões. Compôs também 
poesias, contudo, nenhuma de suas produções literárias foi publicada. 
O professor Placídio Baldani, tão versátil em suas atividades, fez da 
docência e da vida pastoral sua essência. Seu ensinamento deu-se atra-
vés do exemplo e deixou um bom legado, tanto aos alunos quanto à 
família.
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Regina Hermano de Brito (1949-2014). Era conhecida por 
todos com Regininha. Nasceu em Goiânia em 12 de outubro de 1949 
e faleceu em 25 de julho de 2014. De família tradicional da capital 
Goiânia foi criada no Setor Campinas. Ainda jovem ingressa no Co-
légio Santa Marcelina em São Paulo, uma das escolas de referência 
daquela época e oportunidade excepcional para uma formação qualifi-
cada no ensino básico. De volta a Goiânia, inicia em 1971 sua formação 
universitária na ESEFEGO - Escola Superior de Educação Física do 
Estado de Goiás, uma das primeiras escolas de Educação Física do país, 
criada na década de 1960 no governo de Mauro Borges, atualmente 
Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás e incorpo-
rada à UEG - Universidade Estadual de Goiás. Forma-se em Educação 
Física em 1973 e logo passa a integrar o Grupo de Dança Univérsica, 
fundado pela professora Lenir Miguel de Lima, docente dessa insti-
tuição. Esse grupo teve atuação importante para introdução da dança 
no âmbito da educação superior e tinha como principal referência, 
pelo menos em seu início, o Sistema de Dança Universal – SDU, cria-
do pela professora Helenita Sá Earp da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, onde basicamente seu trabalho com a dança está ancorado 
em três referências principais no campo da dança e da música: Isadora 
Duncan, Émile Jaques Dalcroze e Rudolf Von Laban. Segundo Cristina 
Bonetti, amiga, colega de turma na universidade e também professora e 
pesquisadora em dança, Regininha tinha alma de artista. Nessa mesma 
época, a professora e então diretora da ESEFEGO, Maria Helena Pi-
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nheiro, uma entusiasta da dança, convida Regina Hermano para inte-
grar o quadro de docentes da instituição e auxiliar a professora Lenir de 
Lima que havia retornado do curso de especialização em dança, com 
Helenita Sá Herp no Rio de Janeiro, iniciando assim o movimento da 
dança na universidade com aulas para graduação em Educação Física e 
projetos de extensão ofertados à comunidade e que envolviam a dança. 
Em 1974 Regininha também segue para o Rio de Janeiro para fazer 
a formação em dança na UFRJ e retorna em 1975. Em sua volta as-
sume as disciplinas Rítmica I e Rítmica II no curso de graduação em 
Educação Física da ESEFEGO, trabalhando também com a professora 
Iara Amaral (in memória). Experimentava uma proposta inovadora, um 
tipo de alfabetização no e com o corpo, também uma possibilidade de 
vivências integrativas e uma maneira então diferente de se conceber 
o movimento criativo, o ritmo e a dança. Baseado nos princípios da 
dança moderna, as aulas de rítmica na ESEFEGO obedeciam a estes 
diversos e plurais pontos de vista. Explorava-se dentro do universo da 
Educação Física outras possibilidades para o movimento e para os con-
ceitos e pré-conceitos sobre o corpo. O novo grupo de professoras de 
dança propunham a reflexão e conclamavam o lado expressivo, poético 
e libertador para as práticas de movimento na Educação Física, fazendo 
assim, oposição ao uso mecânico e impositivo de técnicas advindas do 
esporte, do balé clássico e de outras práticas corporais tecnicistas. Re-
gina também fez aulas na “Movimento Academia de Dança e Estética”, 
criada em 1980 por Gláucia Guerra e Thalita Paranhos Vertuille, com o 
professor e artista da dança Julson Henrique, um importante expoente 
da dança contemporânea na capital, falecido em 1990 e que instaurou 
as marcas e os rastros da vanguarda na capital. Regininha também sem-
pre deixou claro entre suas escolhas artísticas, duas grandes paixões: o 
sapateado e especialmente a música/canto. Em meados da década de 
oitenta, criou e participou de espetáculos como professora da ESEFE-
GO, os quais fizeram parte alunos da instituição, a exemplo do grupo 
ARTDANÇA, como visto na segunda fotografia, onde vemos Regina 
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com a bailarina Maria Guadalupe - Lupe, em apresentação do grupo 
no Teatro Goiânia, com o espetáculo Ensaio Geral, coreografado por 
Henrique Rodovalho, Valéria Figueiredo e Andréa Guiotti. Sua atua-
ção na ESEFEGO, principalmente no curso de Educação Física, marca 
muitas gerações de professores e artistas da dança na capital. A convite 
da professora Lenir de Lima, em meados de 1989 continua seus estudos 
e trabalhos na Universidade Federal de Goiás, atuando como professo-
ra na recém-criada Licenciatura em Educação Física com as disciplinas 
de Dança-Educação e Ritmo e Movimento Criativo, também com 
as disciplinas de práticas desportivas obrigatórias para todos alunos da 
UFG na época, e bem como, na oferta de inúmeros projetos de exten-
são em dança para a comunidade no Centro de Práticas Esportivas até 
se aposentar em 1997. Seu engajamento político e social é notório e 
destacado com sua participação no Partido dos Trabalhadores - PT, em 
especial junto ao deputado Mauro Rubem, e na Associação dos Do-
centes da Universidade Federal de Goiás - ADUFG, onde participou 
da diretoria e como representante sindical da FEF/UFG. Participou 
ativamente de várias manifestações em favor de melhorias para educa-
ção pública em Goiânia, Brasília e Catalão. Foi membro-fundadora do 
Centro Cultural Eldorado dos Carajás, junto à profa. Ana Lúcia Silva, 
realizando trabalhos socioeducativos em diversas escolas da periferia 
de Goiânia, organizando eventos artístico-culturais, exposições de arte, 
aulas e apresentações musicais e de dança. Sempre lutou por maiores 
e melhores oportunidades para todos. Regininha, como professora de 
várias gerações de futuros professores na capital, sempre mobilizou a 
todos com sua alegria e com sua faceta festeira e guerreira. Podemos 
dizer que essas são apenas algumas marcas de sua personalidade e tra-
jetória, sempre generosa, sincera e principalmente dedicação de toda 
uma vida atuante na educação no ensino superior em Goiânia.
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Regina Lacerda (1919-1992). Nasceu na Cidade de Goiás, no 
dia 25 de junho de 1919 e faleceu em Goiânia, atual capital do estado 
de Goiás, no dia 14 de dezembro de 1992, com 73 anos de idade. Em 
1935, formou-se professora na Escola Normal Oficial de Goiás e em 
1949 iniciou o curso de Orientação Educacional e Desenho na Facul-
dade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Em 1936, iniciou suas atividades 
no magistério, lecionando durante um ano no grupo escolar da Cida-
de de Corumbá, onde morou durante esse período. Retornou à Ci-
dade de Goiás em 1937 e, além de lecionar no Ginásio Oficial de 
Goiás, onde se formou professora, também se dedicou a atividades 
diversas, como a pintura e a organização de bailes e sessões litero-mu-
sicais dançantes. Em 1949, mudou-se para Goiânia, onde lecionou, 
durante algum tempo, no Colégio Estadual de Campinas. De acordo 
com a biografia da autora, Regina tinha uma personalidade multifa-
cetada, pois, além de se dedicar à pintura e ao magistério, frequentava 
as principais rodas sociais da cidade, também atuando na organização 
de bailes e eventos políticos e culturais. Nesse período, conheceu o 
pintor Frei Giuseppe Nazareno Confaloni, frade dominicano italiano, 
envolvendo-se com ele e diversos outros artistas em um movimento 
que criou a Sociedade Pró-Arte de Goiás, e fundou, em 1952, a Esco-
la Goiana de Belas Artes (EGBA), que foi a primeira escola de artes 
plásticas do estado. Regina Lacerda participou como colaboradora 
desse processo e foi, por vários anos, secretária da escola. Nesse mesmo 
período, já era amiga do escritor Bernardo Élis, que morava em Goiâ-
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nia e a apresentou aos escritores que faziam parte do seu círculo de 
amizade mais próximo, como José Godói Garcia, Geraldo Vale, Eli 
Brasiliense, Domingos Félix de Sousa e Oscar Sabino Júnior, dos quais 
ela também se tornou amiga. A partir dessa nova rede, ela ampliou o 
seu campo de atuação e também se inseriu no campo das letras, publi-
cando, em 1954, Pitanga, seu primeiro livro de poesias. Nesse mesmo 
ano, Regina Lacerda, assim como muitos dos intelectuais goianos da 
época, participou do I Congresso Nacional de Intelectuais, evento 
que reuniu nomes expressivos da literatura e das artes internacionais e 
demonstrava a existência de um movimento de organização intelec-
tual em Goiânia, nova capital do estado, do qual Regina Lacerda fazia 
parte, além de ter sido uma das suas grandes incentivadoras. Em 1956, 
também participou da criação do movimento literário Os Quinze, 
que reuniu intelectuais goianos ligados ao mundo das letras e das artes, 
com o objetivo de criar um novo ambiente cultural que dinamizasse 
os meios literários e promovesse a circulação de novas ideias. A própria 
Regina Lacerda dirigiu, inicialmente, o movimento, já que foi em sua 
casa que ocorreram as primeiras reuniões, atuando posteriormente 
como colaboradora. O grupo teve existência efêmera, pois, paralela-
mente a ele, criou-se um movimento editorial de constituição do 
Jornal Oió, em fevereiro de 1957, com o incentivo do jornalista Olavo 
Tormim que estimulava os intelectuais goianos à promoção de debates 
e lançamentos de livros no Bazar Oió que se transformou, até os anos 
de 1960, no ponto de reunião dos poetas, escritores, jornalistas e artis-
tas, dentre os quais estava Regina Lacerda que também era frequenta-
dora assídua (TELES, 1983, p. 174). Além disso, nesse mesmo período, 
ela passou a integrar a Associação Brasileira de Escritores (ABDE) 
seção Goiás, hoje União Brasileira de Escritores (UBE) seção Goiás, 
atuando como secretária na gestão de Oscar Sabino Júnior. Em 1955, 
foi escolhida diretora da Rádio Clube de Goiânia e diretora do Mu-
seu Estadual de Goiás no ano de 1957, o que evidencia a sua inserção 
no meio cultural e intelectual da época, do qual também se destaca a 
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sua participação nos estudos sobre o folclore, campo em que a trajetó-
ria de Regina Lacerda se tornou singular e onde ela obteve maior 
reconhecimento. A sua vinculação a esses estudos se deu partir do seu 
ingresso na Comissão Goiana de Folclore, criada em 1948, como par-
te de uma política da UNESCO de incentivo aos estudos da história, 
da educação, da cultura, e das tradições dos povos no contexto do pós 
segunda guerra mundial, o que estimulou a criação dessas instituições 
em vários países. Por meio dessa comissão, Regina Lacerda participou 
de uma rede de intelectuais folcloristas que existiu entre os anos de 
1940 e 1960 e que organizava encontros, congressos, cursos, mapea-
mentos e estudos folclóricos, estimulava publicações e era alimentada 
por um intenso diálogo epistolar que evidenciava os esforços desses 
intelectuais em criar e promover o campo do folclore no Brasil, visto 
que, embora esses estudos já existissem desde o século XIX, se encon-
travam dispersos e desvinculados de uma organização institucional. 
Regina Lacerda participou intensamente dessa rede, representando 
Goiás, assim como realizando e estimulando os estudos do folclore no 
estado, buscando mapear e identificar elementos que singularizassem 
a cultura goiana e demarcassem traços de um folclore regional, em 
uma época de raros recursos para a Educação e a Cultura. Colaborou 
com a Comissão Nacional de Folclore enviando textos e comunica-
ções relativos a Goiás e cuidou também da publicação, na imprensa 
regional, de matérias sobre folclore ou mesmo dos relatórios que pas-
sou a fazer para a Secretaria da Educação, da qual era funcionária, 
dando conta das atividades que desempenhava nesse campo, que esta-
vam subordinadas àquela pasta. Também participou dos diversos con-
gressos de folclore promovidos, na época, pela Comissão Nacional de 
Folclore - CNFL, e que representavam o eixo da política de divulga-
ção do movimento do folclore e da arregimentação de novos folclo-
ristas. A sua participação nessa comissão estendeu-se por mais de três 
décadas, inicialmente como membro e posteriormente como secretá-
ria geral, o que lhe conferiu uma experiência singular que a tornou a 
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principal interlocutora no assunto em Goiás. No ano de 1964, Regina 
Lacerda foi escolhida a primeira diretora do Instituto Goiano do Fol-
clore – IGF, criado naquele ano vinculado ao Departamento Estadual 
de Cultura (DEC), que na época pertencia à Secretaria de Educação 
e Cultura (SEC), e integrava um contexto de crescimento e dinami-
zação dos estudos do folclore em Goiás que impulsionaram algumas 
políticas de institucionalização no âmbito estadual. Durante a sua ges-
tão, que se estendeu até o ano de 1966, e mesmo depois do seu afas-
tamento do IGF, Regina Lacerda impulsionou a realização, em todo o 
estado, de cursos de folclore, palestras, concursos, exposições e festivais, 
assim como continuou a estimular e a desenvolver o mapeamento e 
estudos sobre festas e tradições populares. Nos anos seguintes, como 
parte do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional) e, posteriormente, da GOIASTUR, Empresa Goiana de Turis-
mo, foi responsável por diversas atividades que impulsionavam a rela-
ção entre o Folclore e o Turismo no estado, como a proposta de 
criação do Museu do Boi, apresentada por ela, em 1976, à Sociedade 
Goiana de Agropecuária e que ganhou amplo apoio da imprensa da 
época. O projeto do Museu do Boi, que teria sede em Morrinhos, 
grande produtora de gado na época, reuniria peças e acessórios que 
corresponderiam às partes essenciais da vida e da função do boi, como 
carros de boi, laços, esporas, artefatos de couro, berrantes, dentre ou-
tros artefatos. Embora houvesse disposição de alguns políticos da cida-
de em integrar a rota turística construída a partir de Caldas Novas, o 
projeto não seguiu adiante. Entre todos os autores que escreveram 
sobre folclore em Goiás entre os anos de 1950 e 1970, Regina Lacer-
da ocupa uma posição de destaque. Ela iniciou a sua produção escrita 
no final dos anos de 1950 com alguns textos sobre artesanato – espe-
cialmente relacionados às técnicas de cestaria e cerâmica – e também 
sobre a prática do mutirão, escritos como contribuição às publicações 
e aos congressos de folclore promovidos pela Comissão Nacional de 
Folclore. O seu primeiro livro Vila Boa – folclore foi publicado em 
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1957 – com o incentivo da premiação Bolsa de Publicações Hugo de 
Carvalho Ramos – e pode ser considerado uma homenagem da auto-
ra à Cidade de Goiás de onde tinha saído havia quase dez anos, dei-
xando amigos e uma rica história de envolvimento nas questões cul-
turais do lugar. Vinte anos depois da publicação de Vila Boa – folclore, 
ele foi reeditado com uma ligeira modificação no título que passou a 
ser Vila Boa – História e Folclore (1977), além de uma atualização no 
conteúdo que incluiu novos temas sobre a história da cidade. Em Papa 
Ceia – notícias do folclore goiano, publicado em 1968, a autora ampliou a 
sua abordagem sobre o folclore regional incluindo cidades como Ni-
quelândia, Araguacema, Arraias, Peixe, Jaraguá, Santa Cruz, Pirenópo-
lis, Posse, dentre outras. Em 1977, Regina Lacerda publicou Folclore: 
Goiás como parte da colaboração da Comissão Goiana de Folclore à 
uma publicação da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro - 
CDFB, e nele reuniu os elementos que considerava parte do folclore 
goiano, fazendo um apanhado de todos os elementos significativos da 
cultura do estado. Regina Lacerda também publicou, em 1973, o livro 
Independência em Goiás,como parte das comemorações do Sesquicen-
tenário da Independência do Brasile também Henrique Silva, general 
das letras goianas, texto originário da  sessão de sua posse na Academia 
Goiana de Letras. Em 1981, publicou o livro Histórias que o homem de 
bronze contou e em 1985 Cantigas e Cantares. Músicas folclóricas e modi-
nhas goianas. Ao longo de sua trajetória, Regina Lacerda recebeu vá-
rios prêmios e homenagens. Já em 1957 recebeu o prêmio Vicente 
Miguel da Academia Goiana de Letras como reconhecimento pelo 
seu trabalho de escritora. Em 1958 recebeu a medalha “Marechal 
Rondon” da Sociedade Geográfica Brasileira – São Paulo. Em 1970 
tomou posse na Academia Goiana Feminina de Letras e Artes de Goiás 
e em 1973 tomou posse na Academia Goiana de Letras, ocupando a 
cadeira número 16 cujo patrono era Henrique José da Silva. Em 1971, 
recebeu Medalha de Honra ao Mérito da Organização Jaime Câmara 
e, em 1979, recebeu o prêmio Tiokô, da União Brasileira de Escritores 
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(UBE, seção de Goiás) por seu destaque em estudos sobre o folclore. 
Em 1983, recebeu o Diploma de Honra ao Mérito do Conselho Es-
tadual de Cultura e, em 1984, obteve a Medalha de Honra ao Mérito 
do Clube Soromptista de Goiânia. Em 1986, recebeu o diploma da 
UBE-GO por sua atuação na literatura brasileira, produzida em Goiás, 
assim como recebeu, em 1987, a medalha Rodrigo de Melo Franco 
de Andrade concedida pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (SPHAN). Em 1989 recebeu, do governo municipal 
goianiense, a Medalha da Ordem Ao Mérito Pedro Ludovico Teixeira 
– grau de oficial e o título de pioneira da cidade, em 1991. Em 1992, 
recebeu o Diploma de Mérito da Goianidade, da Associação Goiana 
de Imprensa (AGI). Com a morte da folclorista, em 1992, parte de 
seus documentos foram doados pela família ao Museu Zoroastro Ar-
tiaga, em Goiânia, e, em 1993, a Fundação Cultural Pedro Ludovico 
Teixeira inaugurou uma sala, nesse museu, para abrigar o seu acervo 
pessoal.
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Ricardo Freua Bufáiçal (1945-2008). Nasceu em 16 de de-
zembro de 1945, em Goiânia, e faleceu em 9 de abril de 2008, na mes-
ma cidade. Descendente de sírios e libaneses teve três irmãos, foi casado 
com a escritora Maria Lúcia Félix Bufáiçal com quem teve quatro fi-
lhos: Rafael, João Luís, Leandro e Maria. Entre 1964 e 1968 cursou En-
genharia Civil na Universidade Federal de Goiás e em 1972 ingressou 
no curso de Mestrado em Física na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, considerado, à época, o mais avançado centro de pes-
quisas em Física do país. Entre 1978 e 1982 mudou-se para a Inglaterra 
para fazer o curso de doutorado em Física Molecular na Universidade 
de Sheffield. Ao ingressar como estudante na UFG, Ricardo já lecio-
nava Física no Colégio Universitário da UFG, atual Centro de Ensino 
e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE). Em 1970 ingressou como 
docente no Instituto de Matemática e Física da UFG, e, no reitorado de 
Joel Pimentel de Ulhôa (1986 a 1989), assumiu a gestão do Escritório 
Técnico-Administrativo (ETA), atual Centro de Gestão do Espaço Físi-
co (CEGEF). Segundo Madureira Brasil (2008) “neste período Bufáiçal 
gerenciou recursos na ordem de 10 milhões de dólares e foi o responsá-
vel pelo maior ciclo de crescimento físico já visto na UFG. Seu cuidado 
com o patrimônio público é uma referência e um exemplo a ser segui-
do” (p. 3). Oriundo de um acordo firmado entre o Ministério da Edu-
cação (MEC) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
o MEC/BID III, esse recurso propiciou a realização de grandes obras 
na UFG, dentre as quais se destacam a construção da Biblioteca Cen-
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tral da Universidade, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
(IPTSP), as faculdades de Odontologia, de Farmácia e de Enfermagem 
e Nutrição, do Instituto de Artes, da Divisão de Transportes, do De-
partamento do Material de Patrimônio, do Centro de Manutenção de 
Equipamentos (CEMEQ) e do Centro Editorial e Gráfico (CEGRAF). 
Em janeiro de 1990 Ricardo Bufáiçal assumiu a reitoria da UFG (1990-
1993) e dirigiu a instituição em um dos períodos mais conturbados da 
história recente do Brasil: o governo do presidente Fernando Collor 
de Melo. Segundo Amaral (2008), esta coincidência impôs dificulda-
des administrativas e orçamentárias e o primeiro embate enfrentado 
foi a exigência, do governo federal, de demissão de 30% de professores 
e técnico-administrativos da universidade. No mesmo período ainda 
houve a extinção temporária da Coordenadoria de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A UFG, liderada por Bufáiçal, 
juntou-se às demais universidades do país e participou ativamente das 
mobilizações para reverter estas medidas. Outro complicador impor-
tante deste período foi a reforma da previdência do governo Collor 
que provocou grande número de aposentadorias sem que houvesse a 
reposição imediata dos cargos, impondo à universidade uma grave falta 
de docentes e técnico-administrativos que só foi resolvida após o impea-
chment de Collor em 1992. Após a liberação das vagas pelo presidente 
Itamar Franco e “sob a condução de Bufáiçal, foi criada uma modela-
gem mais sofisticada para distribuir os professores e os recursos para as 
unidades acadêmicas, que levava em conta indicadores de ensino, de 
pesquisa e de extensão praticados em cada uma delas. O sistema, que vi-
gora até hoje, recebeu prêmio da Escola Nacional de Administração Pú-
blica (Enap) na área de inovação administrativa e serviu de modelo para 
outras instituições” (JORNAL UFG, 2008, p. 2). Em sua gestão ainda 
foram construídos os Centros de Convivência dos Câmpus I e II, a Casa 
do Professor Visitante e a Casa do Estudante III, além do plantio de 10 
mil mudas de árvores no Câmpus Samambaia. No âmbito acadêmico, 
o legado de Ricardo Bufáiçal também se destaca. Em seu ato de posse 
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em 06 de janeiro de 1990 destacou como prioridade o crescimento da 
UFG nas áreas de pesquisa e pós-graduação. Segundo Chaves (2008), 
“embora a instituição já fosse consolidada na área de ensino, ainda era 
insipiente enquanto produtora científica, com apenas 8 cursos de Mes-
trado e nenhum de doutorado, além de seu quadro docente ser com-
posto por um quantitativo pequeno de professores doutores (40%)” (p. 
4). Iniciou seu plano com a criação do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC), inserindo os estudantes nas pesquisas. 
Quanto à formação do corpo docente, implementou uma política de 
qualificação dos professores aumentando consideravelmente o número 
de doutores na instituição. Foi também sob a liderança de Ricardo que 
a UFG criou o primeiro doutorado em Agronomia na região Cen-
tro-Oeste. Instituiu-se, também, nesta ocasião, que todos os professores 
que tivessem trabalhos a apresentar em congressos, teriam o apoio da 
universidade, recebendo passagens e diárias. Neste contexto surgiram 
diversos grupos de pesquisa, organizaram-se laboratórios de pesquisa e 
houve significativo aumento da produção científica, dando à UFG uma 
maior projeção nacional e internacional, possibilitando maior coope-
ração entre pesquisadores. Nesta ocasião Ricardo lançou a bandeira de 
criação da Fundação de Apoio à Pesquisa do estado de Goiás, que foi 
concretizada somente em dezembro de 2005. Quanto às políticas para 
os cursos de graduação o grande desafio enfrentado foi a reestruturação 
dos currículos dos cursos, pois a estrutura acadêmica havia passado do 
sistema de créditos para o sistema seriado anual. Segundo Elias (2008), 
“foi necessário repensar o tipo de profissional que a universidade queria 
formar e o lugar que ela queria ocupar na sociedade”. Na opinião de 
Madureira Brasil (2008), “Na vastidão de seu legado destacam-se a sua 
inteligência, o seu caráter singular e a sua liderança agregadora, sábia, 
inconteste. Sabia como poucos se posicionar, de maneira elegante, arti-
culada, respeitosa e, acima de tudo, ética. Não compactuava com favore-
cimento ou com perseguições, sempre fiel aos princípios enraizados na 
base da sua formação” (p. 3). Segundo Amaral (2008), “Ricardo era mi-
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litante de grandes causas, mas não tinha partido. Estava amargurado com 
o rumo da civilização e queria um mundo diferente. Tinha o espírito 
dos verdes e era simpático aos vermelhos. Impossível querer pintá-lo 
com tão poucas cores, pois na verdade Ricardo tinha Luz e cor pró-
prias!” (p. 3). Para Espírito Santo (2008) “a sua grande característica foi o 
perfeccionismo com que ele desempenhou o seu trabalho, Com a coisa 
pública, trabalhou com muita responsabilidade e competência” (p. 4). 
Na opinião de Campos (2008), “Ricardo era ético, discreto, responsável, 
solidário, comprometido com a Universidade Federal de Goiás, com a 
causa ambiental e com a família. Sempre preocupado com as pessoas e 
com a coisa pública, fazia questão de envolver as pessoas nas discussões 
sobre as grandes causas da UFG, do sindicato dos professores, do meio 
ambiente” (p. 4). Segundo seu filho João Luís, quando morreu, Ricardo 
estava lendo uma biografia de Benjamim Franklin, personagem que ele 
considerava genial. Vítima de um enfarte fulminante, Ricardo Bufáiçal 
faleceu aos 62 anos. 

AUTORA

• Lúcia Maria de Assis: Graduada em Pedagogia (PUC/MG); 
Mestra em Educação (UNIMEP); Doutora em Educação 
(FE/UFG); Professora da Faculdade de Educação da Uni-
versidade Federal de Goiás(UFG). E-mail: <luciamariadeas-
sis@gmail.com>.

REFERÊNCIA

Depoimentos de MADUREIRA BRASIL, Edward; CHAVES, Lá-
zaro José; ELIAS, Nazira de Fátima; AMARAL, Orlando Afonso Val-
le do; CAMPOS, Venerando Ribeiro de; ESPÍRITO SANTO, Ary 
Monteiro do, publicados no Jornal UFG, Suplemento Especial, Goiâ-
nia, maio 2008.



561

Sebastião Rosa da Paz (1937-1984). Filho de Alarico Poli-
ceno Rosa e de Maria da Paz dos Santos, nasceu em 01/10/1937, no 
Município de Catalão (GO). No decorrer da década de 1940, sua fa-
mília mudou-se para a Colônia Agrícola de Goiás, instalando-se no 
Córrego Ramalho, próximo aos povoados de Quebra-coco e de Bom 
Jesus, distritos de Ipiranga de Goiás e município de Ceres (GO). Seu 
pai era rezador e organizador de novenas que influenciou Sebastião 
Rosa da Paz a identificar-se com as “coisas” da religião católica. Ainda 
criança, Sebastião manifestou o desejo de se tornar padre, mas foi im-
pedido pelo pai. Conheceu Izaura Souza (da Paz) em Quebra Coco, 
um vilarejo próximo ao rio São Patrício. Em 25/09/1961 casou-se na 
capela de Bom Jesus e, no povoado com o mesmo nome, moraram e 
criaram os seus oito filhos (TEIXEIRA, 2009). Ali conheceu e coor-
denou atividades religiosas ligadas à Diocese de Goiás e, com estas 
atividades, conheceu a Teologia da Libertação (sobre esta orientação 
teológica ver: LESBAUPIN, 2003 e LÖWY 1989). Atuou como coor-
denador da pastoral local, incentivando atividades nos círculos bíbli-
cos, nas celebrações dos cultos e nas visitas que realizava junto às co-
munidades rurais, encorajando seus participantes a compreenderem a 
realidade em que viviam (TEIXEIRA, 2009). Agia como educador 
popular numa perspectiva de formação política, que tinha significati-
vamente um olhar diferente dos projetos de alfabetização de jovens e 
adultos (BRANDÃO, 2009 e 2000). Buscava, nesta proposta educativa, 
a participação política consciente dos trabalhadores do campo no en-
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frentamento e na ação contra hegemônica frente ao capital agrário 
local. Neste sentido a educação popular se relacionava com uma di-
versidade de reivindicações sociais, e dentre elas, Sebastião Roza da 
Paz via as lutas por reforma agrária, sindicalização rural, direitos traba-
lhistas, melhores condições de vida e trabalho no campo. Para Gr-
zybowski (1996 e 1990) o que consolida essa diversidade de ações, de 
forma significativa, é a preponderância da formação política e da edu-
cação popular nas comunidades locais. Neste movimento de formação 
e de ação busca-se transformações da realidade empírica. Sebastião se 
transformou neste agente propulsor de formação, buscando organizar 
os “saberes populares”. Estes saberes correspondiam a determinados 
interesses em contraponto às relações de poder e dominação nas clas-
ses sociais em disputa. Por “saber social” entende-se [...] “o conjunto 
de conhecimentos e habilidades, valores e atitudes que são produzidos 
pelas classes, em uma situação histórica dada de relações, para dar con-
ta de seus interesses” (GRZYBOWSKI, 1996, p. 50). Através de seu 
trabalho educativo, incentivou as pessoas a refletirem sobre suas reali-
dades, desde a vida cotidiana nas suas comunidades até as contradições 
das relações na sociedade mais geral, além do mundo em que viviam. 
Conforme relato de Teixeira (2009) “Não havia para ele hora e nem 
tempo ruim: chuva ou sol, dia ou noite, ele se fazia presente, se tor-
nando dessa forma, um dos principais líderes de comunidade de base 
da Diocese de Goiás. Em sua trajetória Tião passou a interessar-se não 
só pela caminhada da Igreja, mas também pelo trabalho sindical”. Na 
ação pastoral descobriu que a consciência da realidade implicava em 
transformá-la. Foi percebendo que sua luta deveria se ampliar para o 
campo sindical e o campo político. Seria necessário criar e participar 
em organismos como os sindicatos, delegacia sindical, associações, 
partidos políticos. Estas organizações somavam forças na construção 
da organização da classe trabalhadora, permitindo, assim, desenvolver 
uma “classe para si”, na busca por transformações sociais (TEIXEIRA, 
2009). Sebastião Rosa da Paz, morador do município de Ceres, a par-
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tir de 1978/1979, juntamente com um grupo de camponeses, come-
çou a organizar a sua representação de classe através do sindicato. Des-
cobriram, através das discussões, que o sindicato era não apenas o 
espaço físico que ocupava, não era apenas a direção, mas sim a ação dos 
trabalhadores organizados e conscientes de seus direitos. Após a cria-
ção do STR de Ceres (GO), em julho de 1980, Sebastião e sua famí-
lia mudaram-se de Bom Jesus deixando naquela terra a semente da 
justiça plantada e foram residir no município de Uruaçu (GO), às 
margens da BR-153, conhecida como Belém-Brasília. Manteve o 
mesmo espírito de lutas concebido na Diocese de Goiás. Nos primei-
ros meses em Uruaçu, fez parte dos cantores e músicos, ajudando nas 
missas da catedral local, nas rezas das comunidades rurais, nas folias de 
reis, nas festas juninas (TEIXEIRA, 2009). Em Uruaçu veio a residir 
numa área de posse urbana. A maioria da população local encontrava-
-se sem emprego, sem terra, sem água e sem energia. Sebastião tor-
nou-se uma liderança neste local, vindo a coordenar lutas por melho-
rias no bairro. Além disso, percebeu que no espaço rural ocorriam 
muitos desrespeitos aos direitos trabalhistas de diaristas. Iniciou ativi-
dades sindicais de orientação de direitos e os primeiros passos para a 
construção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) daquela lo-
calidade. No dia 20 de junho do ano de 1982 fundou-se o STR de 
Uruaçu, sob a coordenação de Sebastião Rosa da Paz. Os trabalhado-
res sindicalizados elegeram-no presidente da organização. Nas refle-
xões de Teixeira (2009) “O trabalho de Sebastião tornou-se forte por-
que tinha raízes sólidas por toda parte, a exemplo da árvore ‘gameleira’ 
que não se abala com as tempestades. Um trabalho forte, capaz de 
vencer o ódio dos patrões que sempre quiseram os trabalhadores rurais 
escravos e calados”. A partir das atividades sindicais locais, se articulou 
com o Movimento camponês estadual e nacional. Esteve presente nos 
Encontro Estadual da Classe Trabalhadora de Goiás (ENCLATS), 
Congresso Estadual da Classe Trabalhadora (CECLAT) e também no 
congresso de fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no 
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ano de 1983. Naquele período, implantar a CUT significava ampliar 
as possibilidades de lutas libertárias, seja contra a ditadura civil-militar, 
seja contra a opressão do capital agrário. A história de Sebastião Rosa 
da Paz confunde-se com a história do sindicalismo combativo que 
estava se estruturando a partir das oposições sindicais rurais e da fun-
dação da CUT. Participou, como membro da delegação dos trabalha-
dores de Goiás, no primeiro Congresso da Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) em agosto de 1984. Em virtude de sua posição firme 
em defesa dos direitos dos trabalhadores passou a receber ameaças por 
parte dos fazendeiros e das autoridades locais. Estava em andamento 
naquele período um conflito trabalhista envolvendo proprietários da 
fazenda Lavrinha de Baixo e um trabalhador rural. Sebastião assumiu 
integralmente a defesa do trabalhador, recebendo ameaças em conse-
quência de sua posição. Então... (O relato que segue é um resumo do 
texto publicado em: Comissão Camponesa da Verdade: Relatório Fi-
nal sobre violação de diretos no campo 1946-1988. Brasília: Dex-
-UnB, 2015, p. 128-132): INDICAR ENTRE ASPAS O QUE FOR 
CITAÇÃO “O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
(STR) de Uruaçu (GO), SEBASTIÃO ROSA DA PAZ foi assassina-
do com 3 tiros por pistoleiros dentro de sua residência e na presença 
de sua esposa e filha de 13 anos, no dia 28 de agosto de 1984, às 20hs. 
O assassinato ocorreu na cidade de Uruaçu (GO), que, no momento 
do crime, encontrava-se sem energia elétrica, facilitando a fuga dos 
pistoleiros”. Os mandantes (acusados) do crime foram identificados 
como sendo três fazendeiros do município (pai e filho e um terceiro), 
que, segundo os pistoleiros executores Advir José Faria (Fião) e um 
colaborador não identificado, foram quem os contrataram. Movimen-
to que consolida a velha visão de que proprietários de terras são tam-
bém “donos da vida de outros”. Controle, mando e coerção, tudo 
junto e misturado nas significações populares de poder. Uma situação 
em que o patriarcalismo e o coronelismo convivem com o avanço do 
capital agrário. O moderno e o arcaico nas histórias de violência rural. 
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Segundo os bancos de dados da CPT (GO), “ra cerca de 20 horas do 
dia 28 de agosto de 1984 (um dia depois do Congresso Nacional da 
CUT, no qual o sindicalista se fez presente), quando a cidade de Urua-
çu (GO) ficou completamente sem energia elétrica. Segundo a im-
prensa de Goiás, dois indivíduos se aproximaram da casa de Sebastião 
Rosa da Paz e na varanda, desferiram três tiros contra ele. Um alvejou 
o braço, o segundo a cabeça, e o terceiro se perdeu. O Presidente do 
STR caiu fulminado por balas explosivas ao lado de sua mulher e o 
corpo foi amparado pela filha de 13 anos”. Os assassinos fugiram 
ameaçando os vizinhos mais próximos que se aproximaram da resi-
dência para ver o que estava acontecendo. Foi aberto um inquérito 
acompanhado pelo delegado regional e pelo delegado local. Depois 
de muito tempo o processo foi arquivado por falta de testemunhas. 
Por ser uma morte anunciada, logo após a execução de Sebastião, fa-
miliares e sindicalistas informaram os diretores da Central Única dos 
Trabalhadores, jornalistas e religiosos do fato ocorrido. Na manhã se-
guinte os principais jornais da capital do estado de Goiás (Goiânia) 
informaram o assassinato do dirigente sindical (jornal O Popular e 
jornal Diário de Manhã). PEDRO TIERRA, poeta e militante das cau-
sas camponesas escreveu o texto que segue na busca desesperada por 
manter longas lembranças dos lideres que se foram, por gritos brada-
dos nos recantos de Goiás. “A morte e morte violenta de Sebastião 
Rosa da Paz”. “Sebastião Rosa da Paz, se chamava./ Até às 8 horas da 
noite quando explicava aos assassinos sem rosto/ o direito à vida e, a 
cidade mergulhou num rio de treva./ Que nome lhe dará nesta hora 
e na pedra da memória o grito de seus irmãos?/ Sebastião Rosa de 
Dor. No coração dos filhos./ Sebastião Rosa de Canto. Na boca dos 
peregrinos./ Sebastião Rosa de Esperança. Na marcha dos que pros-
seguem./ Sebastião Rosa de Fúria. Na garganta do povo sem Terra./ 
Sebastião Rosa de Liberdade. No peito dos oprimidos./ Sebastião 
Rosa de Rebeldia. Nos olhos da multidão./ Até que retorne, um dia, 
pela mão dos libertados,/ a ser SEBASTIÃO ROSA DA PAZ./ E já 
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não será apenas ROSA, mas uma PRIMAVERA inteira,/ convocada, 
multiplicada sobre a terra dos homens”. “Em 1995, passados onze anos 
de seu assassinato o movimento de reivindicação do campo identifi-
cado como “Grito da Terra de Goiás” (1995), solicitou intervenção da 
Corregedoria de Justiça do Estado de Goiás, junto à comarca de 
Uruaçu, no sentido de retomarem o processo sobre o assassinato do 
dirigente sindical, para que fossem levados a julgamento os executores 
e mandantes do crime. Verificou-se, posteriormente, que a reivindica-
ção não foi atendida e, os acusados não foram a julgamento”. Em 
dezembro de 2007, a Comissão de Anistia relatou o caso de Sebastião 
Rosa da Paz e encaminhou-se um pedido de pensão judicial à família 
do sindicalista. Porém este pedido foi indeferido pela Justiça Federal, 
uma vez que o caso foi enquadrado como “assassinato por motivações 
agrárias” e não por motivações políticas. E, mais uma vez, a família da 
vitima não obteve resultados favoráveis na busca de obtenção de jus-
tiça. Em 2016 a justiça ainda não chegou. Deve estar tomando sol em 
alguma fazenda, neste imenso Goiás.
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Silvina Ermelinda Xavier de Brito (1848-1920). Filha na-
tural de Francisca Maria da Conceição, nasceu em 24 de fevereiro de 
1848 e, aos 9 de março de 1848, foi batizada na Catedral de Sant’Anna, 
tendo por padrinhos o alferes Albino Álvaro de Faria da Costa e Silvina 
de Faria Costa. Como a maioria das moças de então, ela desenvolveu 
atividades manuais de costura e bordado, próprias do preparo familiar 
para o aprendizado das mulheres do período. Silvina aproveitou esse 
conhecimento e passou a comercializar seus trabalhos manuais, como 
atesta o recibo de 28 de julho de 1860, em que recebeu do Sr. Alferes 
Joaquim Vieira de Aguiar a quantia de oito mil reis “proveniente de 
feitios de quinze fronhas de babados e 25 guardanapos”. Iniciou na 
profissão de docente aos 19 anos de idade, substituindo, por nomea-
ção, a professora Dona Angelica. O decreto de sua nomeação foi as-
sinado pelo Presidente da Província, João Bonifácio Gomes Siqueira, 
no dia 22 de abril de 1867. Dois dias depois ela prestou juramento 
diante do Diretor Interino do Liceu, Sr. Coriolano Augusto de Loyo-
la e tornou-se professora interina da escola de instrução primária do 
sexo feminino da capital. Como as demais professoras do século XIX, 
que iniciaram a instrução pública em Goiás, recebeu sua formação na 
família, e o magistério se firmou na prática cotidiana. Dona Silvina 
desenvolveu seu próprio método de ensino e seu trabalho; conforme 
ofícios atestam, primava pela dedicação à educação. Era solteira, mora-
va com a mãe, Francisca Maria da Conceição Silveira, a irmã Amelia 
Xavier de Brito e o irmão José Xavier de Brito. Relatórios atestam 
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sua responsabilidade com a profissão – ela passa a ser reconhecida por 
sua capacidade em alfabetizar as meninas e recebe o carinhoso nome 
de Mestra Silvina. Em 1869, como atestam os vários ofícios envia-
dos ao inspetor paroquial pela Mestra, as escolas continuavam com a 
mesma simplicidade de mobiliário e a total falta de material, contan-
do apenas com o mínimo para o seu funcionamento. Ainda sobre as 
escolas, sabe-se que o presidente da província, João Bonifácio Gomes 
Siqueira, por meio de um Ofício de 27 de dezembro de 1870, aprova 
contrato de arrendamento com dona Francisca Maria da Conceição, 
proprietária do prédio nº 11 no Largo do Chafariz, por mais três anos 
para continuar a funcionar ali a “aula de instrução primária do sexo 
feminino”. Nesse local funcionou a escola feminina da freguesia de 
Sant’Anna, onde Mestra Silvina trabalhou até sua escola ser transferida 
para o Liceu, como escola prática da Escola Normal em 1884. Segun-
do o mapa demonstrativo elaborado pela comissão da Câmara Mu-
nicipal, encarregada de fiscalizar as escolas da capital, em 1874 foram 
efetivadas 39 matrículas. Destas, 32 alunas eram frequentes. Em 15 de 
outubro de 1881 foi publicado outro quadro demonstrativo das esco-
las públicas de primeiras letras para o sexo feminino, com suas profes-
soras e alunas matriculadas e frequentes. Na paróquia de Sant’Anna, D. 
Silvina e. Xavier de Brito contava com 75 alunas matriculadas, sendo 
70 frequentes (Relatório apresentado pelo Dr. Theodoro Rodrigues 
de Moraes. Governo Dr. Joaquim de Almeida Leite de Moraes, 1881. 
Museu das Bandeiras). Isto comprova a mudança de mentalidade dos 
pais, que, gradativamente, passavam a levar suas filhas para frequentar 
a escola. Da leitura desses relatórios, depreende-se que o número de 
alunas é bastante significativo, e que a professora trabalhava com di-
ferentes faixas etárias e graus de conhecimento. Com a abertura do 
Liceu, para ali funcionar também a Escola Normal, medida tomada 
devido às dificuldades financeiras da província para subsidiar duas es-
colas secundárias, a escola de Mestra Silvina foi nomeada em 1884, 
como escola prática feminina da Escola Normal. Com o fechamento 
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da Escola Normal, a escola de Mestre Silvina continuou a funcionar 
e, posteriormente, a escola feminina foi transferida para outro local, 
na Paróquia de Sant’Anna. Na documentação não foi possível consta-
tar a localização da escola, mas constatamos que, quando a professora 
abriu sua escola particular em 1893, depois de aposentar em 1892 da 
escola pública, o local onde passou a residir e onde abriu “sua aula” 
foi na Rua Direita, número 13; provavelmente sua escola continuou 
a funcionar nesse mesmo local. No dia 21 de abril ‘de 1887, o jornal 
Goyaz anunciou a morte da mãe de Mestre Silvina. Naquele tempo, 
a jornada de trabalho da professora da escola primaria da freguesia de 
Sant’Anna não era tarefa fácil e, naquele mesmo ano, Mestra Silvina 
pediu, no que foi atendida prontamente, cinquenta dias de licença 
para tratamento de sua saúde. Diferentemente de outras licenças con-
cedidas, o próprio inspetor determinou que ela continuasse a receber 
seu ordenado no período de licença, visto seu precário estado de saú-
de, sendo substituída por dona Priscilliana Florambel da Conceição. 
Outra atividade em que Mestra Silvina estava envolvida era o Gabi-
nete Literário: suas reuniões e eleições e o contato com o mundo da 
leitura. Talvez seja esse o motivo de sua segurança e de seu sucesso no 
magistério. Por meio da literatura, ela conhecia o mundo e se aper-
feiçoava profissionalmente enquanto abria espaço de convívio para 
a mulher. Mestra Silvina era sócia e assídua frequentadora do Gabi-
nete Literário Goiano. A partir do ano 1871, no livro demonstrativo 
do movimento da Biblioteca do Gabinete Literário, tem-se ideia das 
obras retiradas por Mestra Silvina. São títulos variados que eram lidos 
e devolvidos com pequenos intervalos de dias. Na poesia de Cora 
Coralina, (Cânticos Excelso, Menina Mal-Amada e Mestra Silvina) 
encontramos o sentido da sensibilidade e da imensa gratidão à profes-
sora Mestra Silvina Ermelinda Xavier de Brito, que depois de vinte e 
cinco anos dedicados à instrução pública das primeiras letras, abre sua 
escola particular aos quarenta e quatro anos de idade. Ali inicia uma 
outra jornada ensinando os filhos e filhas de suas ex-alunas. É nessa es-
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cola que Aninha encontra Mestra Silvina, e como ela nos diz: “daquele 
casulo feio, aberto e refeito pela paciência e didática da velha mestra” 
nasce Cora Coralina, em seu “ofício de abrir mentes, dar confiança a 
meninos e meninas que ninguém acreditava”.
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Simão Dorvi (1907-1996).“Goianos preservai a memória de 
Vila Boa, pois ela será a sua vida futura”. Essa frase de Frei Simão re-
tirada de um cartão de Natal produzido pela Fundação Educacional 
Cidade de Goiás retrata o que foi a passagem deste frade dominicano 
pelo universo cultural e educacional do estado de Goiás e mais espe-
cificamente da Cidade de Goiás e região circunvizinha. A preservação 
da memória, por meio da organização de arquivos documentais e o 
desenvolvimento do ensino superior, foram as duas frentes assumidas 
por Frei Simão em sua tentativa de contribuir com os vilaboenses que 
lutavam para que os efeitos da transferência da capital não apagassem 
a chama cultural que ainda existe na cidade. Em entrevista à revista 
Temporis[ação], por ocasião do Jubileu de Prata de da Faculdade Cora 
Coralina, a professora Brasilete de Ramos Caido, uma das principais 
aliadas de Frei Simão na luta pelo retorno do ensino superior à Cida-
de de Goiás, se referiu ao frade dominicanos com as seguintes palavras: 
“um italiano-vilaboense visionário, que tinha apenas o primário in-
completo, chamado Frei, vislumbrou que a redenção da cidade de 
Goiás teria que passar pelo ensino superior.” (TEMPORIS[AÇÃO], 
2003 p. 272). Frei Simão, cujo nome de origem é Giuseppe Dorvi, 
entrou na Ordem dominicana ainda no período em que os frades 
passavam por uma mudança de nome ao receber o habito religioso. 
Nasceu em 1907 em um sítio situado na província italiana de Vernas-
ca. Segundo relato de pessoas que conviveram com o frade, ele afirma-
va ter nascido de uma família de origem humilde e durante a primei-
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ra guerra, quando cursava o primário, trabalhava na lavoura e em uma 
fábrica de cimento para ajudar no orçamento da família. Com 21 anos 
de idade emitiu os votos religiosos na Ordem dominicana, porém não 
prosseguiu os estudos necessários para receber a Ordenação sacerdotal, 
exercendo durante toda a sua vida religiosa a função de irmão coope-
rador. Em seus primeiros anos de Ordem dominicana exerceu varias 
funções, mas foi a dedicação aos estudos históricos da construção da 
Basílica de São Domingos que lhe abriu espaço para o domínio da 
técnica que viria desenvolver futuramente em Vila Boa. Aprendeu 
com o arquivista Pe. Tomás Alfofanis a ler manuscritos; foi quando 
adquiriu conhecimentos e práticas que viriam contribuir para a reali-
zação do minucioso trabalho de catalogação documental realizado no 
Brasil. Em 1936 Frei Simão desembarca no Brasil e vai para a cidade 
de Santa Cruz do Rio Pardo no interior de São Paulo, onde estudou 
o português e assimilou os costumes básicos da cultura brasileira. Nes-
se mesmo período, os dominicanos franceses da província de Toulou-
se, que estavam em Goiás desde a última década do século XIX, co-
meçam a deixar seus conventos e casas do Centro-Norte brasileiro 
para se estabelecerem nos centros urbanos que se desenvolviam nos 
estados do Sul e do Sudeste. De modo que, os dominicanos franceses 
saíram dos conventos de Porto Nacional, Goiás e Formosa e na se-
quencia se estabeleceram em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro. Nesse processo de mobilidade das instituições dominicanas no 
território brasileiro, a casa de Goiás ficou sob a responsabilidade dos 
frades da província de Bolonha na Itália. Foi por meio desse movi-
mento que, em 1938, Frei Simão, juntamente com outros dois padres, 
se instala na Cidade de Goiás. Além de secretário e assessor de Dom 
Cândido Penso, bispo de Goiás na época, suas atividades, bem como 
sua contribuição para o desenvolvimento regional, podem ser apre-
sentadas por meio de três frentes de trabalho: a edificação de templos; 
a organização de arquivo e recuperação de documentos e a articulação 
social para o retorno do ensino superior para a Cidade de Goiás. A 
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partir da década de 1940, durante o episcopado de Dom Cândido 
Penso, a Diocese de Goiás estava se estruturando para a além da sede 
episcopal. Nesse momento, Frei Simão demonstra que, embora não 
tivesse concluído os estudos formais, era possuidor de uma sensibili-
dade histórico-cultural grandiosa e de uma inteligência prática que 
desbancava muitos acadêmicos. Nesse período, ele percorre várias ci-
dades da diocese contribuindo na construção de igrejas, casas paro-
quiais, e dedicando-se à administrativa de instituições ligadas à Dioce-
se. Construiu a igreja de Carmo do Rio Verde; em Ceres, também 
construiu a igreja e reorganizou os fundos monetários do Hospital 
São Pio X, e organizou o funcionamento do correio local  Em Fazen-
da Nova construiu a Igreja, a casa paroquial, organizou o ginásio e o 
funcionamento do correio local?. Construiu a igreja de Itapirapuã. 
Em Jussara, construiu a igreja e organizou o funcionamento do cor-
reio?. Em Itaberaí, colaborou na construção da igreja e na construção 
do colégio das Irmãs dominicanas. Desenvolveu ainda atividades em 
cidades mais distantes da diocese, como Novo Brasil, Iporá e Rubiata-
ba. Além disso, destacou-se no cultivo de uva e na produção de vinho. 
Na medida em que Frei Simão estabelecia contato com as comunida-
des, sua curiosidade histórica e seu zelo pela preservação documental 
tornavam-se cada vez mais aguçados. De modo que, inicialmente, a 
tarefa de construir e reformar igrejas e a coleta e catalogação de docu-
mentos acontecem praticamente a um só tempo. Quando passou a se 
dedicar mais especificamente ao trabalho com os documentos histó-
ricos e genealógicos, Frei Simão organizou cerca de dois milhões e 
oitocentas mil fichas de nascimento, batismo, casamento e óbito. Além 
disso, foram restaurados cerca de seiscentos volumes de manuscritos 
dos séculos XVIII e XIX referentes à antiga capital do estado de Goiás, 
a Anápolis, Uruaçu, Paracatu, Porto Nacional e Formosa. Essa ativida-
de, que ocupou o frade até os últimos dias da sua estadia no Brasil, lhe 
possibilitou grande familiaridade com os arquivos e documentos his-
tóricos de Goiás e da região circunvizinha. Deve-se ainda à ação só-
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cio-religiosa de Frei Simão a criação do Museu de Arte Sacra e a 
Fundação educacional da Cidade de Goiás. Já estamos entre o final da 
década de 1960 e inicio dos anos 70. Esse talvez tenha sido o período 
de maior dificuldade enfrentado por Frei Simão na diocese de Goiás 
devido à própria conjuntura estabelecida pela ditadura militar, pois os 
confrontos sociais provenientes do acirramento ideológico provocado 
pela referida conjuntura eram quase inevitáveis naquele momento. 
Visto que uma das características da prática sócio-religiosa de Frei 
Simão era a recorrência à ajuda de políticos e pessoas influentes da 
sociedade para a implementação dos projetos que desenvolvia, o frade 
já não contava mais com o apoio irrestrito do bispo diocesano da 
época e tampouco de seus confrades da comunidade religiosa. Contu-
do, em meio à tensão sócio-religiosa que atingiu todo o Brasil nas 
décadas de 1960 e 1970, Frei Simão procurou levar a cabo o seu últi-
mo feito na Cidade de Goiás: fazer a articulação política em prol da 
volta do ensino superior que havia saído da cidade com a transferência 
da capital na década de 1930. A Faculdade de Filosofia da Cidade de 
Goiás foi criada juridicamente no dia 26 de julho de 1968, por meio 
da Lei 7.031, porém, não foi instalada de imediato pelo fato de o go-
verno federal alegar falta de recurso financeiro. Em 1970, Frei Simão 
reuniu 120 sócios e fundou a Sociedade educacional da Cidade de 
Goiás que mais tarde iria se tornar Fundação educacional da Cidade 
de Goiás – FECIGO, que depois de sua morte assumiu a denomina-
ção de Fundação Frei Simão Dorvi. O primeiro passo da antiga FE-
CIGO foi firmar um convênio com a Universidade Federal de Goiás 
para a abertura de uma sala do curso de pedagogia da Faculdade de 
Educação na Cidade de Goiás. O curso foi instalado no Convento dos 
Dominicanos com apoio financeiro da prefeitura. Dessa experiência, 
foram formadas duas turmas de Pedagogia que deram grande impulso 
para as atividades de ensino na cidade. Somente em 26 de agosto de 
1972 foi instalada a Faculdade de Filosofia da Cidade de Goiás. De 
igual modo, a contribuição de Frei Simão para o retorno do Curso de 
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Direito da Universidade Federal para a Cidade de Goiás foi de funda-
mental importância. Atualmente, percebe-se a sociedade vilaboense 
vislumbrando a possibilidade de uma Cidade universitária como uma 
das poucas saídas para o desenvolvimento do município. Isso só vem 
comprovar que o dominicano em questão era realmente um visioná-
rio. Em setembro de 1979 Frei Simão retorna para a Itália com o in-
tuito de fazer um trabalho sobre a vida de Dom Cândido Penso; es-
tando distante dizia, por meio de correspondência com os amigos, que 
quando terminasse sua pesquisa retornaria para Vila Boa. Mas como os 
sábios não param de sonhar, o seu retorno a Goiás não passou de um 
sonho, pois em 1996, já com 89 anos, ele falece em Bolonha – Itália.  
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Terezinha Vilela Rezende (1944-2010). Nasceu na cidade de 
Caiapônia, no estado de Goiás, em 24 de outubro de 1944, e faleceu 
no dia 02 de maio de 2010 na cidade de Balneário Camboriú-SC. A 
trajetória de formação de Terezinha pode ser caracterizada inicialmen-
te com uma ausência de sistematização no ensino. Somente na década 
de 1960, quando ela cursou o magistério em uma escola pública, ob-
serva-se uma padronização no sistema de ensino que fez parte de sua 
formação escolar. Iniciou seus estudos em casa, sendo alfabetizada pelo 
pai. Aos 9 anos iniciou seus estudos no colégio salesiano em Meru-
re-MT, próximo da aldeia dos índios Bororos. Após dois anos, retor-
nou para Caiapônia. Estudou por dois anos no internato do Colégio 
da Congregação Agostiniana, Nossa Senhora do Bom Conselho. Em 
1964 iniciou o curso ginasial em Jataí no Colégio Estadual Nestório 
Ribeiro, concluindo em 1965. Terminou o magistério no ano de 1968 
em Goiânia no Instituto de Educação de Goiás. Em 1966 frequentou 
o curso de preparação de alfabetizadores no Centro de Orientação 
Pedagógica. Em 1971, participou do VI Simpósio Nacional dos Pro-
fessores Universitários de História em Goiânia. Em 1972 fez o curso 
de educação antitóxica dado pela Secretaria de Educação e Cultura. 
Em 13 de julho de 1973 colou grau em História. Em dezembro desse 
ano, ela concluiu o curso de Estrutura e Funcionamento do Ensino 
de Segundo Grau. Em 1977, recebe do Instituto ILVEN de São Paulo 
certificado de Metodologia Intelectual. Em 1978, concluiu o curso de 
Treinamento de Terapia Comportamental pela APAE. Em 1979, parti-
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cipou de dois treinamentos do método Montessori: preparatório e al-
fabetização. Neste contexto, vale destacar seu grande interesse em atuar 
e se qualificar por meio de vários cursos, visando uma melhor atuação 
como mediadora do processo de ensino e aprendizagem de pessoas 
com limitações físicas, em especial os surdos. Ela acreditava que uma 
pessoa com limitações físicas, bem assistida em fase inicial de aprendi-
zagem, seria capaz de atuar com cidadania na vida social. Em 1981, co-
lou grau como Assistente Social. Neste mesmo ano ela passou a exercer 
este cargo na APAE. Em 1986 realizou três cursos pelo Centro de 
Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB: Curso de Relações Huma-
nas, Curso de Revisão de Língua Portuguesa e Curso de Didática. Em 
1987 realizou treinamento para professores e técnicos nas áreas de DA 
(Deficiente Auditivo) DM (Deficiente Mental) e DV (Deficiente Vi-
sual) pela Secretaria da Educação – Superintendência de apoio técnico 
e pedagógico – Centro de Recursos Humanos. Em 1991, recebeu cer-
tificado de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS pela Associação dos 
Surdos de Goiânia. Em 1991, concluiu o curso de Especialização Latto 
Sensu em Planejamento Educacional. Sua atuação profissional se deu 
no ambiente urbano, especificamente na capital Goiânia. Apesar de ter 
iniciado suas atividades como Assistente de Ensino Médio no Ginásio 
Montessori e a partir de 1974 ter lecionado no curso de 2º grau de 
contabilidade no Colégio Rui Barbosa, grande parte de sua carreira foi 
dedicada ao Ensino Básico Especial. Nesta modalidade, atuou como as-
sistente social e  professora, inicialmente na APAE – Associação de Pais 
de Alunos Especiais – e posteriormente, em 1990, na Escola Estadual 
Maria Lusia de Oliveira – especializada no ensino para surdos, onde 
se aposentou em 07 de dezembro de 1995. Além de ministrar aulas 
e atuar como assistente social, ela ainda dava aula de terapia para os 
surdos. Em uma cabine individual ela praticava a pronúncia associada 
à imagem por meio de repetição e outras técnicas que ela dominava. 
O conteúdo anteriormente apresentado por outro professor para as 
turmas compostas por dez alunos, em média, era por ela reforçado. Sua 
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atuação como assistente social na escola Maria Lusia foi marcada por 
iniciativas pessoais visando suprir as carências daquela escola por ela 
observadas. Ela pedia doações e saia recolhendo verduras e legumes em 
seu próprio carro para a produção de sopas e merenda escolar para as 
crianças que ali estudavam. Terezinha produzia materiais pedagógicos 
específicos para ensino especial, tais como materiais iconográficos e 
objetos concretos que despertavam a percepção cognitiva, facilitando 
o processo de ensino e aprendizagem. Trazendo esta reflexão sobre a 
maneira de atuar na educação especial para os dias de hoje, é possí-
vel afirmar que se faz necessária uma maior atenção à forma como a 
educação inclusiva tem ocorrido nas escolas. Nos parece correto afir-
mar que, de maneira geral os profissionais carecem de uma formação 
adequada visando um acompanhamento psicopedagógico que permita 
aos alunos com características físicas diferenciadas alcançarem um de-
senvolvimento cognitivo efetivo. Pesquisas apontam para uma inclusão 
excludente. Até mesmo experiências pessoais das autoras exemplificam 
tal afirmação. Hoje, como educadora e professora de línguas, sem pre-
paro formal para lidar como o ensino especial, Aline, se depara com 
situações em que utiliza as práticas de ensino que foram passadas por 
Terezinha como ensinamentos informais. As escolas regulares não têm 
conseguido lidar com as especificidades dos alunos em processo de 
inclusão, por não reconhecerem a significância das suas diferenças, con-
forme afirma Correia (2006) citado por Rechico e Marostega (2002), 
tornando-se, assim, escolas excludentes por princípio. Espera-se que o 
aluno com particulares físicas ou cognitivas realize as mesmas atividades 
realizadas pelos demais colegas e da mesma maneira, sem, entretanto, 
se disponibilizar para ele uma intervenção metodológica apropriada 
(BEZERRA; ARAÚJO, 2011, p. 283). A relevante contribuição de Te-
rezinha na formação inicial de inúmeras pessoas com limitações físi-
cas, especialmente no aparelho fonador, no estado de Goiás, traduz a 
importância de se ter uma formação específica para atuar na educação 
especial, visando uma melhor atuação neste contexto. 
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Vasco dos Reis Gonçalves (1901-1952). Vasco dos Reis 
Gonçalves nasceu na cidade goiana de Bela Vista no dia 5 de abril de 
1901. Filho de Manoel dos Reis Gonçalves, que ocupou os cargos 
de Deputado Estadual, Senador Estadual e Tesoureiro da Secretaria 
de Finanças em Goiás, e de Angélica Honorina dos Reis Gonçalves. 
Realizou seus estudos no Lyceu de Goiás e escreveu diversos versos, 
o que evidencia sua ligação com a poesia e a literatura. Foi casado 
com Maria de Lurdes dos Reis Gonçalves, não deixando descenden-
tes. Vasco dos Reis atuou como escritor, médico, jornalista, professor e 
político, sendo um importante intelectual goiano. Foi ainda integrante 
da Academia Goiana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfi-
co de Goiás, Professor de Medicina Legal na Faculdade de Direito 
na Cidade de Goiás, Deputado Estadual e Federal, Major da Polí-
cia Militar, e ainda, Diretor Geral de Educação. Na década de 1920, 
mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar Medicina. De 1922 a 
1927 estudou medicina, e posteriormente retornou a Goiás. No ano 
de 1933, participou da fundação do Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás, instituição que se mantém até os dias presentes. Em 1936, 
foi cassado pelo TRE e, posteriormente, tornou-se médico-capitão 
da Polícia Militar do estado. Em 1937, contribuiu para a fundação da 
Revista de Educação, periódico que colaborou para a inserção das ideias 
renovadoras em Goiás. Vasco dos Reis foi ainda diretor dessa revis-
ta, que posteriormente seria dirigida por Floracy Artiaga Mendes e 
Amália Hermano Teixeira. No ano de 1937, Vasco dos Reis organizou 



Diane Valdez (Org.)

582

na nova capital, ao lado de Pedro Ludovico, o Primeiro Congresso 
de Educação no estado, evento destinado a difundir ideias renovado-
ras. As atividades oriundas desse evento foram registradas na Revista 
de Educação, no 2, que Vasco dos Reis considerou como:“verdadeiras 
tertúlias onde a inteligência moça do professorado goiano exercitou 
os recursos amplos de que dispõe entretendo, através de tantos dias, 
o mesmo nível acalorado de debates em torno dos mais palpitantes 
problemas educacionais” (Revista de Educação, n° 2, 1937, p. 7). Nesse 
número da revista são discutidas temáticas sobre as teses apresentadas 
no congresso, as quais discutiam o processo de renovação educacio-
nal. Vasco dos Reis dirigiu a revista Oeste a partir do n. 14, de março 
de 1944 até seu último número, em dezembro de 1944. Fundado no 
ano de 1942, esse periódico difundia as ideias do Estado Novo e ce-
lebrava o projeto de governo de Pedro Ludovico Teixeira. Essa defesa 
fica também evidenciada no livro Pelo Estado Novo escrito por Vasco 
dos Reis em 1942, bem como na sessão de Política Nacional escrita 
por ele para a revista Oeste e ainda no discurso proferido na ocasião 
da realização do Oitavo Congresso Brasileiro de Educação, ocorrido 
em Goiânia nesse mesmo ano. Em sua preleção aos congressistas Vasco 
dos Reis afirmou: “O Oitavo Congresso Brasileiro de Educação fica-
rá em Goiânia para sempre, como um diadema a espargir claridade, 
como irradiante legenda, como traço que nos prende para sempre à 
comunhão cultural e espiritual do Brasil. Mas, senhores, não é tudo. 
Como acontecimento social e político, o Congresso que celebramos 
não pode e não deve se isolar no tempo e no espaço, alheando-se à 
exaltação cívica, à vaga fervorosa que congrega a Nação Brasileira em 
torno de seu chefe generoso e bravo, o grande Presidente Vargas. (...) 
Eu brindo, na Educação, a coluna mais poderosa do sentimento da pá-
tria; o vínculo mais indestrutível da verdadeira civilização e o penhor 
mais sagrado de nossa sobrevivência, como povo livre, no equilíbrio e 
na harmonia...” (ABE, 1944, p. 22). Após o término do Estado Novo, 
foi eleito suplente de Deputado Federal pelo estado de Goiás, exer-
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cendo o mandato no período de março a julho de 1947 e de janeiro 
a abril de 1948. Residiu na cidade de Pires do Rio, onde se dedicou 
à medicina, mudando posteriormente para o Rio de Janeiro, cidade 
em que morou até o fim de sua vida. Vasco dos Reis teve uma morte 
trágica, aos 51 anos de idade, cometendo suicídio no ano de 1952. 
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Verbena Moreira Soares de Souza Lisita (1965-2007). 
Nascida em Goiânia, em 26 de setembro de 1965,Verbena Moreira 
Soares de Souza Lisita, formada em História pela Universidade Cató-
lica de Goiás fez Mestrado em Educação na Universidade Federal de 
Goiás (UFG), orientada pelo Prof. Dr. José Carlos Libâneo e Douto-
rado em Educação na Universidade de São Paulo (USP), com orien-
tação da professora Dr.ª Selma Garrido Pimenta. Exerceu a profissão 
docente por 20 anos, atuando em quase todas as séries do ensino 
fundamental, do ensino médio e, também, no ensino superior em 
cursos de graduação e pós-graduação, acumulando grande experiên-
cia, pessoal, profissional e acadêmica. Estudante e professora, estas fo-
ram as principais ocupações de Verbena, que desde cedo demonstrou 
grande vontade de entender o mundo e participar ativamente dele. 
Esses ingredientes foram fundamentais para seu ingresso na militância 
política, por meio do movimento estudantil e, em 1984, do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), ainda clandestino. Nesse período, 
ocorreu o contato mais sistemático com teóricos clássicos do socialis-
mo, como Engels, Lênin, Marx, o que lhe propiciou maior capacidade 
intelectual para que estabelecesse relações, realizasse análises, sínteses, 
generalizações e abstrações, capacidades cognitivas que constituíram 
sua identidade pessoal, sua forma de ver o mundo. O gosto pela vida 
acadêmica a aproximou de outros autores, como Edmund Wilson, que 
a fez perceber os riscos do dogmatismo teórico, Adam Schaf, Ciro 
Flamarion Cardoso, Marilena Chauí, com os quais aprendeu a ques-
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tionar, a ter uma posição crítica. Foi a atividade profissional que dire-
cionou o interesse de Verbena para o campo das teorias educacionais, 
da pedagogia e da didática, quando estudou os clássicos João Amós 
Comênio, Jean Jaques Rousseau, Henrique Pestallozzi, Johann Frie-
dreich Herbart, John Dewey, dentre outros referenciais vinculados às 
tendências investigativas sobre a formação de professores, campo ainda 
em construção no país, sob influência francesa, espanhola, norte-ame-
ricana e portuguesa. Em 1998, Verbena concretizou seu projeto de se 
tornar professora universitária. Integrou-se a uma equipe composta 
por dez professores da disciplina Didática e Prática de Ensino, da Fa-
culdade de Educação (FE) da UFG, buscando entender a relação entre 
o conhecimento didático e profissional dos professores, contribuindo 
para ressignificar a produção de conhecimento e recriar o trabalho 
daqueles professores formadores, que consideram a história, o fazer e 
o saber profissionais. Nessa perspectiva, a professora Verbena e a equipe 
de professores de Didática e Prática de Ensino propuseram a criação 
do Núcleo para Estudos e Pesquisa de apoio à formação de professores 
na FE, visando fomentar a produção e socialização do conhecimento 
da área, articular a formação inicial e continuada, integrar ensino, pes-
quisa e extensão, promovendo a aproximação entre a universidade e a 
escola de educação básica. Esse Núcleo foi implementado em 
31/07/1999 e hoje se denomina Núcleo de Formação de Professores 
(NUFOP), resguardando os objetivos originais. A atuação da profes-
sora na pós-graduação teve início ainda em 1988, no curso de espe-
cialização em Direito Processual Civil, quando ministrou a disciplina 
Metodologia do Ensino Superior, fazendo-o, posteriormente, em vá-
rios outros cursos de especialização oferecidos pela UFG. Em 2006, 
ingressou no corpo docente efetivo do Programa de Mestrado em 
Educação em Ciências e Matemática dessa mesma instituição, colabo-
rando sobremaneira para a elaboração do primeiro edital de seleção de 
candidatos, bem como para a criação de instrumentos avaliativos, vi-
sando à coerência e equidade no processo seletivo. Sua inserção na 
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pesquisa se deu, em outubro de 1988, por meio da coordenação do 
subprojeto Núcleo Didático e Novas Tecnologias, vinculado ao Pro-
jeto Infovias e Educação, selecionado pela Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTEC). Em agosto de 1999, pro-
pôs o projeto intitulado Rede Interativa de Formação, aprovado pela 
Pró-Reitoria de Graduação da UFG, para financiamento da Secretaria 
de Ensino Superior ‒ MEC. No que diz respeito às atividades de ex-
tensão, Verbena desenvolveu, integrado ao projeto de ensino com pes-
quisa da equipe de Didática e Prática de Ensino, o projeto Prática de 
Ensino e formação continuada de professores, na Escola Estadual Pre-
sidente Kennedy, de Goiânia, envolvendo a direção, coordenação pe-
dagógica e o corpo docente. Seus objetivos eram colaborar para a 
construção do conceito de escola como espaço não só de trabalho, 
mas de formação do professor, como um continuum e, também, para a 
melhoria do ensino na escola pública. Nesse sentido, foram abordados 
temas com base nos desafios enfrentados pelos profissionais da educa-
ção que buscavam por meio de estudos, discussões e análises, soluções 
coletivas para os problemas vividos no cotidiano escolar. Em decor-
rência desse envolvimento com a extensão, a professora assumiu, em 
fevereiro de 1999, a coordenação de Extensão da FE/UFG. Como 
coordenadora participou da assessoria de direção da referida unidade 
acadêmica e tornou-se membro da Câmara de Extensão da UFG. Foi 
designada subchefe do Departamento de Práticas Educativas e Orga-
nização Escolar no período de 1999 a 2001 e presidente da comissão 
para estudos e proposição de uma política de Educação a Distância 
para a FE. Foi também presidente da comissão da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura para elaboração da pontuação da Gratificação de 
Estímulo à Docência (GED) e membro do conselho editorial da re-
vista Educação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás 
(SINTEGO). Em janeiro de 2006, a professora Verbena assumiu a pre-
sidência do Centro de Seleção da UFG, órgão encarregado de proces-
sos seletivos e concursos. Nessa ocasião, participou da elaboração da 
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política de expansão da UFG, cuja meta era ampliar 1.020 vagas e 
criar 19 cursos nos câmpus de Jataí e Catalão em Goiás. Essa meta foi 
alcançada em longo prazo, por meio da celebração do convênio n. 
261/005 entre o MEC e UFG, para viabilizar o programa de expansão 
das instituições federais de ensino superior. No exercício da presidên-
cia do Centro de Seleção participou da definição de políticas de aces-
so e permanência, na Universidade, de estudantes oriundos das escolas 
públicas, negros e afrodescendentes, portadores de necessidades espe-
ciais e povos indígenas. Tais políticas foram implementadas em 2008, 
por meio do Programa UFG-Inclui. Verbena propôs mudanças no 
processo seletivo da UFG, com base na análise dos programas de dis-
ciplinas que compunham o referido processo, valorizando seu caráter 
pedagógico, formativo e indutor de mudanças no ensino médio. Es-
treitou vínculos entre a UFG e a rede de ensino médio de Goiás, por 
intermédio de reuniões, seminários e cursos. Na sua trajetória acadê-
mica Verbena organizou dois livros. O primeiro, em parceria com o 
professor Adão Peixoto, intitula-se Formação de professores: políticas, 
concepções e perspectivas, publicado em 2001, pela editora goiana 
Alternativa. O segundo, com a professora Luciana Freire, intitula-se 
Políticas educacionais, práticas escolares e alternativas de inclusão. Foi publi-
cado em 2003, pela editora DP&A, do Rio de Janeiro, compondo 
uma coletânea de quatro volumes, que contém textos dos simpósios e 
mesas-redondas apresentados por autores expressivos da comunidade 
científica da área educacional brasileira, no Encontro Nacional de Di-
dática e Prática de Ensino (XI ENDIPE), realizado em Goiânia, em 
maio de 2002. Foram publicados também três capítulos de livros de 
autoria de Verbena, um em 1999, com o título Representações sociais 
dos alunos e aprendizagem de conceitos históricos, que integra a obra 
Imaginário e história, organizada por Cléria Botêlho da Costa e Maria 
Salete Kern Machado e publicada pela editora Marco Zero, de São 
Paulo. No referido capítulo, a autora procura relacionar “duas diferen-
tes abordagens teóricas para analisar a questão da construção de co-
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nhecimentos pelos alunos: a teoria de Vygotsky sobre o desenvolvi-
mento dos conceitos científicos na infância e o conceito de 
representação social de Moscovici” (LISITA, 1999, p. 82). O outro 
capítulo teve a coautoria das professoras Dalva Eterna Gonçalves Rosa 
e Noemia Lipovetsky, com o título Formação de professores e pesqui-
sa: uma relação possível? Compondo o livro O papel da pesquisa na 
formação e na prática dos professores, organizado por Marli André e publi-
cado pela Papirus, Campinas/SP, em 2001. Nesse texto as autoras ana-
lisam as relações entre a formação de professores e a pesquisa. Argu-
mentam em favor de que se formem professores que pesquisem e 
produzam conhecimentos sobre seu trabalho. Consolidando a ideia de 
que a pesquisa é instrumento de formação de professores, Verbena 
escreve, em parceria com a professora Maria Amélia do Rosário San-
toro Franco, outro capítulo intitulado Pesquisa-ação: limites e possibi-
lidades na formação docente. Explicitando posicionamento político e 
concepção epistemológica, as autoras concebem o professor como 
intelectual crítico, transformador, que constrói sua autonomia no diá-
logo com as pessoas implicadas na prática educativa, que é social. De 
acordo com Lisita e Franco (2008, p. 49) “A realização do ensino 
como prática social demanda a formação de capacidades e atitudes 
que a pesquisa requer e possibilita”. Faz-se lembrar, ainda, um artigo 
de Verbena, em coautoria com a professora Selma Garrido Pimenta, 
intitulado Pesquisas sobre professores e sua formação: uma análise de 
pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da FEUSP – 
1990-1998, publicado em 2005, na Educar em Revista, Curitiba. No 
ano de 2004, Verbena participou de dois congressos internacionais, 
publicando os seguintes trabalhos completos: Investigación-acción: lí-
mites y posibilidades en la formación docente, nos Anais do XIV 
Congreso Mundial de Ciencias de la Educación – Educadores para 
uma nueva cultura, em Santiago do Chile e Action-Research: Possibi-
lities and Constraints in Teacher Qualification, nos Anais da ECER – 
European Conference on Educational Research, em Rethymnon – 
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Grécia. Dentre outras produções bibliográficas, a professora realizou 
entrevistas com Bernard Charlot e José Gimeno Sacristán, ambas pu-
blicadas no jornal da ADUFG, Goiânia, em 2002. Resenhou a obra 
Pedagogia e Pedagogos, para quê? de José Carlos Libâneo. A resenha foi 
publicada nos Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 131, maio/ago. 2007. Nas 
palavras de Lisita (2007, p. 514), “com esta publicação o autor apresen-
ta seus argumentos em favor da especificidade da pedagogia, dos estu-
dos pedagógicos e do exercício profissional do pedagogo, conclaman-
do os pedagogos a influírem nos rumos de sua profissão [...]”. O 
trabalho da professora Verbena, em diferentes espaços de atuação pro-
fissional foi realizado em prol de um projeto de educação historica-
mente situado, o qual pressupõe que o professor seja produtor cons-
ciente de saberes de sua prática e domine a complexidade de seu 
trabalho, integrando em sua cultura instrumentos de análise crítica, 
teoricamente fundamentada. Em uma terça-feira, dia 28 de agosto de 
2007, Verbena aos 41 anos, grávida de quatro meses, faleceu após com-
plicações decorrentes de um aborto espontâneo, vítima de um quadro 
de septicemia.
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Vicente Moretti Foggia (1803-1894). Filho de João Baptista 
Moretti Foggia e Osanna Rossi, nasceu em 22 de janeiro de 1803, na 
cidade de Mântua, capital da Lombardia, um dos pequenos reinos do 
norte da Itália. Viveu sua infância e adolescência em meio à eferves-
cência política que deu origem aos Carbonari, sociedade secreta que 
tinha por fim libertar a Itália de qualquer dominação estrangeira e 
lutar pela sua unificação. Teve boa formação secundária e superior na 
Itália, tendo contato com várias ciências, o que mais tarde o habilitaria 
como professor do Liceu de Goiás, em várias disciplinas. Em 1821, 
quando contava 18 anos de idade e fazia o curso de Medicina, junta-
mente com outros colegas, participou de uma revolta carbonária que 
eclodiu no Piemonte. O movimento foi dominado, com o auxilio de 
forças austríacas – e os revoltosos tiveram que exilar-se, fugindo para 
o sul da França. Dois anos depois, quando tudo parecia mais tranquilo, 
o jovem mantovano retomou seus estudos médicos; não se sabe por 
quê, viu-se ele forçado a novamente emigrar. Depois de ter perambu-
lado por vários países europeus, Moretti-Foggia encontrou com um 
conterrâneo que se radicara no Brasil e que se encontrava na França, 
em viagem de negócios. Resolveu seguir-lhe o exemplo e, em outu-
bro de 1830, pegou um navio com destino ao Rio de Janeiro, onde se 
juntou a outros fugitivos, desejosos de enriquecer com a mineração 
do ouro. Interessados, possivelmente, em aumentar a distância que os 
separava da Itália, os jovens amigos partiram para a capital da provín-
cia de Goiás, onde chegaram em fevereiro de 1831. Enquanto pro-
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curavam ouro, sem êxito, sobreviveram graças a Moretti-Foggia, que 
começou a exercer a medicina, para garantir sua própria subsistência 
e a de seus colegas. Em 1836, foi ele nomeado Boticário do Hospi-
tal de Caridade São Pedro de Alcântara, sucedendo o inglês Henry 
Yates. Três anos depois, persistindo a absoluta falta de médicos em 
Goiás, foi encarregado do curativo dos doentes do Hospital e dos presos 
da cadeia. Moretti-Foggia radicou-se definitivamente em Villa Boa: 
casou-se com uma viúva, da sociedade local, com quem teve vários 
filhos, dos quais alguns descendentes ainda trazem seu sobrenome. En-
tre 1836 e 1894 dedicou-se integralmente à medicina e ao Lyceu de 
Goyaz. Ainda sobre sua atuação na Medicina, antes de adentrarmos na 
de professor do Lyceu, teve uma extensa atuação na província, Bretas 
(1991) afirma que documentos originários da Itália comprovam que 
ele exerceu a profissão de farmacêutico em sua terra, mas não se sabe 
ao certo se chegou a concluir o curso de medicina. A despeito disso, 
em 1839, foi designado pelo Ministro do Exército cirurgião-ajudante 
da Companhia de Montanha, sediada em Goiás; alguns anos depois, 
sua Majestade Imperial nomeou-o Cirurgião-Mor do corpo de saúde 
do Exército, cargo muito cobiçado pelos médicos. Em 1842, recebeu 
do Imperador carta de naturalização, passando a gozar de “todos os di-
reitos, honras e prerrogativas que pela Constituição do Império eram 
outorgados aos cidadãos brasileiros naturalizados” (BRETAS, 1991, 
p. 359). Esse italiano que chegou ao Brasil como fugitivo tornou-se 
um médico dedicado; informações dizem que era comum não cobrar 
por consultas. Não se sabe ao certo como foi sua aproximação da 
instrução pública, mas seu caráter de desprendimento pode ter fa-
vorecido sua relação com a instrução secundária, pois é notável sua 
contribuição ao Lycêo de Goyaz (LG). Esteve presente desde a sua 
fundação em 1847, quando permaneceu ao lado do seu criador, o pre-
sidente Joaquim Ignácio, futuro Barão de Ramalho. Em quase todos 
os relatórios apresentados pelo Presidente da Província à Assembléia 
Legislativa de Goiás, depois de 1836, assim como nos relatórios apre-



Diane Valdez (Org.)

594

sentados pelos Inspetores de Instrução Pública, e ofícios expedidos 
pela Secretaria Geral do LG, encontram-se referências a Vicente Mo-
retti-Foggia, informações que se farão presentes até sua aposentadoria 
do LG em 9 de outubro de 1868. Os documentos manuscritos do 
Arquivo Histórico de Goiás (AHG) nos ofereceram as seguintes pistas 
sobre Moretti Foggia: foi nomeado professor de Aritmética e Geome-
tria desde a fundação do LG até sua aposentadoria, era chamado para 
substituir os professores do LGem seus impedimentos, foi secretário 
da instituição durante muitos anos, e em vários momentos exerceu 
também a diretoria do LG. No cumprimento de todas essas funções se 
percebem elogios a sua atuação, inclusive não tendo sido encontrado 
ofícios com solicitação de afastamentos por parte de Moretti Foggia. 
No cumprimento da função de professor, inclusive de outras cadeiras, 
o que se pode notar é que pelo fato de tido uma formação secundária 
e superior na Itália, tendo conhecimento de várias disciplinas, isso o 
teria “habilitado” para lecionar com relativa tranquilidade as cadeiras 
que assumia no LG. Sabe-se que o século XIX, em todo o Império do 
Brasil, e na Província de Goiás, contou com professores que eram na 
sua totalidade representada por pessoas importantes, que eram consi-
deradas adequadas para o exercício do magistério por não serem pes-
soas quaisquer, ao contrário, homens de seu tempo, profissionais que 
ocupavam outras funções como no legislativo, no judiciário, no clero, 
engenheiros, médicos, caso de Moretti Foggia, que era um profissio-
nal das ciências (cirurgião, boticário e minerologista), dentre outras. 
Não encontramos informações específicas relacionadas ao dia a dia de 
suas aulas, métodos de ensino, metodologias utilizadas, livros adotados, 
dentre outros. O que as fontes nos revelaram foi que, em 22 anos de 
atuação na cadeira de Aritmética e Geometria no LG, sempre houve 
frequência de alunos em suas aulas, e que questões como substituição 
de cadeira por falta de frequência não foi algo enfrentado pelo pro-
fessor Foggia, aliás, a cadeira terá enfrentamentos típicos deste tempo 
e deste lugar, após a aposentadoria do professor. Como ser humano e 
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como profissional Vicente Moretti-Foggia personificou os protótipos 
do médico humanitário, do professor querido e do italiano extrover-
tido. Era popular entre ricos e pobres, com quem mantinha laços de 
amizade, indistintamente. Na mesa de refeições de sua casa, havia sem-
pre comida farta e vinho abundante, franqueados aos muitos amigos 
que com ele compartilhavam sua generosidade e cordialidade (BRE-
TAS, 1991, p. 362). Morreu aos 91 anos de idade, segundo algumas 
fontes, paupérrimo. Ao se sepultamento, compareceu toda a população 
da Cidade de Goiás, dos mais humildes aos mais importantes. Uma 
subscrição popular recolheu 569$ para fazer face às despesas com o 
féretro do “benfeitor dos goianos”, como Foggia seria denominado 
pelo historiador Americano do Brasil. A rua principal da Cidade de 
Goiás – a antiga rua Direita – passou a denominar-se Moretti-Foggia, 
homenagem dos vilaboenses à memória do mantovano carbonário 
que em terras goianas se convertera em médico e professor abnegado, 
cujo modesto túmulo pode ser visto no cemitério São Miguel.
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Willie Alfredo Maurer (1907-1999). Nasceu no estado de 
Minnesota, nos Estados Unidos da América (EUA), em 05 de outubro 
de 1907, mas emigra com a família para o Brasil em 1911 e faleceu no 
dia 16 de maio de 1999 na cidade de São Paulo. Sua educação foi 
profundamente religiosa, aprendeu a ler e a escrever em uma escola 
isolada, instalada no sítio do seu pai, na zona rural do município de 
Sumaré-SP. Sua vida escolar foi pouco profícua, pois na maior parte de 
sua vida acadêmica não seguiu os cursos regulares da época, o que não 
o impediu de continuar seus estudos, por ser autodidata. Como não 
tinha o certificado do curso ginasial, submeteu-se aos exames de Ma-
dureza e, aprovado, prestou o vestibular em 1938, para o curso de Li-
cenciatura em Matemática na recém-fundada Universidade de São 
Paulo-USP, diplomando-se em 1940. Iniciou a carreira docente em 
1927, aos 19 anos de idade, como professor de matemática no prepa-
ratório para um curso técnico de nível médio em escola particular de 
São Paulo, chamada Escola Superior de Mecânica e Eletricidade 
(ESME), que deixou de existir em 1937. Nesta época, também lecio-
nou em várias escolas da cidade de São Paulo, tais como: Ginásio Sal-
danha da Gama, Colégio Bandeirantes, Externato Elvira Brandão, 
dentre outras. Em 1932 ingressou no Instituto Presbiteriano Macken-
zie como professor na recém-criada Escola Técnica Mackenzie. Neste 
instituto, atuou de forma significativa na criação da Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras, que começou a funcionar em 1947, com os 
cursos de Matemática, Física e Letras, onde também foi diretor por 
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mais de um mandato e posteriormente atuou na implantação da Uni-
versidade Mackenzie, reconhecida em 1952, pelo então presidente 
Getúlio Vargas. Na Universidade de São Paulo (USP), o professor 
Maurer, foi convidado a participar de várias comissões da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL da USP) e da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) de Piracicaba, encarregadas 
da realização de concursos para provimento do cargo de Professor 
Efetivo Catedrático e de Livre Docência, das cadeiras de Física, Mate-
mática, Análise Matemática e Cálculo Infinitesimal. No início da dé-
cada de 1960, Willie Maurer, então diretor da FFCL da Universidade 
Mackenzie, incentivou e apoiou a criação do Grupo de Estudo do 
Ensino da Matemática (GEEM), de São Paulo e assinou o ato de cria-
ção do Grupo de Rádio Astronomia Mackenzie (GRAM), que em 
1968 foi transformado no Centro de Rádio Astronomia e Astrofísica 
Mackenzie (CRAAM). Também foi um dos sócios fundadores da So-
ciedade de Matemática de São Paulo e sócio da Sociedade Brasileira 
de Física. Em maio de 1963, o prof. Willie Maurer foi contratado pela 
Universidade Federal de Goiás – UFG para criar e instalar o Instituto 
de Matemática e Física da UFG, que passou a ser denominado sim-
plesmente de IMF. Em 28 de novembro de 1963, foi nomeado pelo 
Reitor da UFG como o primeiro Diretor do IMF, permanecendo no 
cargo até 1965. Criado o IMF, o primeiro desafio foi a sua manuten-
ção em plena crise política advinda do golpe militar de 1964 que 
encerrou o governo do Presidente João Goulart, ano em que aconte-
ceu a intervenção federal na UFG, cuja nova reitoria empossada tinha 
orientações do Ministério da Educação para extinguir o IMF, desafio 
superado graças aos vários ofícios enviados pelo professor Maurer à 
Reitoria da UFG, merecendo destaque o oficio 234/64 no qual apre-
sentou um relatório sobre a situação em se encontrava o IMF e que 
subsidiou a decisão do reitor Jerônimo Geraldo de Queiroz de apoiar 
a permanência do Instituto, mantendo-o diretamente ligado à Reito-
ria, e o IMF se consolidou. O segundo momento foi o de contratar 
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pessoal especializado para o funcionamento do instituto nos níveis 
desejados, pois naquela época não havia, em Goiás, pessoas em núme-
ro suficiente, com habilitação em Matemática e Física. A solução en-
contrada foi buscar reforços fora de Goiás, principalmente em São 
Paulo, de onde vieram os professores: Germano Braga Rego, Geraldo 
Alves Ferreira, Gerson Muccilo, Guy Ribeiro de Andrade, Odécio 
Sanches, Juarez Milano, Agenor Cortarelli, todos oriundos da FFCL 
de Rio Claro, e o professor Sérgio Pedro Schneider, formado pela 
FFCL da Universidade Mackenzie. Dos professores que vieram de São 
Paulo, o único que ficou em Goiânia foi o professor Juarez Milano, 
que trabalhou no IMF de 1964 até se aposentar em 1991 e foi indica-
do pelo professor Willie Maurer como seu sucessor na direção do IMF, 
em 1965. Em 1970, o professor Maurer já aposentado e afastado da 
Universidade Mackenzie, retorna à UFG a convite do professor Juarez 
Milano, então Diretor do IMF, permanecendo até o inicio 1972, 
quando retorna à São Paulo por motivos particulares. Em 1982 foi 
contratado pela PUC-Goiás, lotado no departamento de Matemática 
e Física (MAF), onde permaneceu até 1987. Sua atuação foi basica-
mente como professor, educador e também orientador dos professores 
do MAF. O Prof. Maurer foi professor de Matemática e Física, no 
Ensino Médio e também no superior nos cursos de bacharelado e li-
cenciatura. Atuou profissionalmente em instituições de ensino públi-
cas e também particulares. Na rede pública de ensino, atuou na Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG), Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Centro Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional (CENA-
FOR). Na rede particular, atuou em escolas de ensino médio na cida-
de de São Paulo, na Escola Técnica Mackenzie, Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras do Mackenzie, Universidade Mackenzie, todas em 
São Paulo e na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC). Li-
vros Publicados: Apostila de Cálculo Diferencial e Integral, publicada em 
1952. Coleção de Matemática para o Curso Ginasial, em 04 volumes, 
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publicada em 1958. Lições de Cálculo Infinitesimal, em 05 volumes, pu-
blicados em 1960. Livros de Física, em 02 volumes, publicados em 
1961. Lições de Trigonometria e Lições de Geometria Analítica publicados 
em 1966. Coleção de Livros de Cálculo Diferencial e Integral, em 04 
volumes, publicada em 1967/68. Artigos publicados: O Fantasma da 
Mediocridade Eficiente (Folha de São Paulo – Primeiro caderno, p. 12, 
12/10/1973). A Universidade e o Homem (Folha de São Paulo – Pri-
meiro caderno, 13/08/1967). Willie Maurer deixou sua marca como 
um grande educador matemático ao trabalhar diretamente com a for-
mação de futuros professores. Destacou-se como professor de mate-
mática, por sua didática, rigor no desenvolvimento de suas atividades 
acadêmicas, tinha espírito empreendedor, pois era um grande incenti-
vador das ideias dos seus alunos. Vale destacar que ele, enquanto pro-
fessor e educador, sempre teve a preocupação com os alunos que apre-
sentavam maior dificuldades com a aprendizagem, e na busca de 
soluções apresentava exemplos práticos do dia a dia ligados ao conteú-
do em estudo. Foram várias as contribuições do prof. Willie Maurer 
para o desenvolvimento do ensino da Matemática no Brasil, de modo 
significativo nos estados de São Paulo e Goiás. Sempre trabalhou com 
o pensamento de melhorar o ensino da Matemática e da Física, visan-
do o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Escreveu livros 
de Matemática em vários níveis de ensino, sendo que a coleção de 
Cálculo Diferencial e Integral, publicado em 1967, merece destaque es-
pecial por surgir em uma época em que havia no Brasil uma grande 
carência de livros sobre o assunto na língua portuguesa. No estado de 
Goiás, a atuação profissional do Prof. Maurer ocorreu em dois mo-
mentos: na criação e consolidação do Instituto de Matemática e Física 
da UFG e na PUC Goiás. Incontestavelmente a consolidação do IMF 
foi fruto da persistência, dedicação e convicção de um grupo de pro-
fessores que tinham como líder o experiente e idealista Prof. Willie 
Maurer, detentor de posições fortes e coerentes. Mesmo com todas as 
dificuldades que encontrou, não desistiu da sua missão junto à UFG, 
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tornando o IMF um referencial nas áreas de Matemática e Física da 
região Centro-Oeste. O IMF foi e é o núcleo da comunidade acadê-
mica de matemáticos goianos. Na PUC Goiás, sua atuação foi basica-
mente a de professor, educador e orientador de futuros professores. A 
presença do Prof. Willie Maurer no Departamento de Matemática foi 
responsável pela motivação dos demais professores em continuar apri-
morando seus conhecimentos e consequentemente a qualidade de 
suas aulas. Sua postura e atitudes tanto em sala de aula como fora dela 
se tornaram referência para vários professores que com ele convive-
ram. O professor Willie Maurer, mesmo sem conhecer os princípios 
que norteiam a Educação Matemática de hoje, já os seguia e praticava, 
por isso pode ser considerado como um dos pioneiros da Educação 
Matemática no estado de Goiás. 
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Yêda Oscalina Schmaltz (Yêda Schmaltz 1941-2003). 
Nascida no dia 8 de novembro de 1941, na cidade de Tigipió (PE), e 
falecida em 10 de maio de 2003, é uma figura representativa para a 
arte e a cultura de Goiás. Durante a infância e a adolescência viveu em 
Ipameri (GO), mantendo laços estreitos com o avô, o poeta Demós-
tenes Cristino. Transferiu-se para a capital, Goiânia, no final dos anos 
1950, para continuar os estudos formais, onde residiu até o final da 
vida. Escreveu poesia, contos, ensaios sobre arte, literatura e manifesta-
ções culturais, trabalhou como professora universitária, artista plástica, 
dirigiu o Instituto Goiano do Livro, atuou na edição de suplementos 
culturais de jornais locais e participou da fundação do GEN (Grupo 
de Escritores Novos), movimento responsável pela renovação das le-
tras goianas. Yêda Schmaltz, nome artístico assumido pela autora a 
partir de 1973, com a publicação de O peixenauta, viveu pela cultura e 
a disseminação do conhecimento artístico e intelectual em seu estado, 
converteu o que viveu e leu em criação poética, militou pelo acesso 
das novas gerações ao patrimônio cultural do Ocidente, pela inserção 
do estado de Goiás entre os centros de promoção e circulação artísti-
co-intelectual. Bacharelou-se em Direito pela então Universidade 
Católica de Goiás (hoje PUC-GO), em 1966. Também cursou bacha-
relado em Letras Vernáculas – Português e Espanhol, no Instituto de 
Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
entre 1972 e 1977. Nos anos de 1973 e 1974 foi professora de Teoria 
da Literatura na Universidade Católica de Goiás e, a partir de 1973, 
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trabalhou como professora no Instituto de Artes da UFG, função que 
desempenhou por dezenove anos, ministrando as seguintes disciplinas 
nos cursos de graduação em Artes Plásticas: Estética e História da Arte, 
Estética Aplicada, Estética Visual, História da Arte e Fundamentos Só-
cio-Econômicos da Arte. Conforme suas anotações pessoais apontam, 
a atuação no interior da universidade foi ampla e diversificada, desdo-
brando-se entre as funções do magistério, as atividades de secretaria, 
assessoria e comissões especiais do serviço federal, bancas de seleção e 
premiação, dentre outros. Aposentou-se em 1991 das funções formais 
da universidade. Publicou 14 livros de poesia: Caminhos de mim (1964), 
Tempo de semear (1969), Secreta ária (1973), O peixenauta (1975 e 1983), 
A alquimia dos nós (1979), Baco e Anas brasileiras (1985), A ti, Áthis 
(1988), A forma do coração (1990), Prometeu americano (1996), Ecos: a joia 
de Pandora (1996), Rayon (1997), Vrum (1999), Chuva de ouro (2000), 
e uma publicação póstuma, Noiva da água (2006); além das antologias 
Anima mea (1984) e Urucum e alfenins (2002). Também publicou dois 
livros de contos: Miserere (1980) e Atalanta (1987), e uma reunião de 
ensaios, Os procedimentos da arte (1983). Consta ainda na produção da 
autora o ensaio “O traço pertinente entre o trovadorismo provençal 
português da Idade Média e a música popular brasileira do século 
XX” (1980) e a organização, em parceria com José Mendonça Teles e 
Miguel Jorge, de Poesias e contos bacharéis I e II (1966 e 1976). A pro-
dução literária de Yêda Schmaltz está presente em diversas coletâneas 
regionais e de circulação nacional e internacional; como exemplo en-
contra-se a inclusão de versos da autora em Carne viva: 1ª antologia 
brasileira de poemas eróticos (1981), organizada por Olga Savary, de 
contos na Antologia do conto goiano II (1994), sob a organização de Vera 
Maria Tietzmann Silva e Maria Zaira Turchi e na coletânea Voces femi-
ninas de la poesia brasileña (1979), organizada e traduzida por Adovaldo 
Fernandes Sampaio. No concernente à prática educacional, dois fato-
res situam Yêda Schmaltz como uma figura relevante na história da 
educação goiana. A primeira delas diz respeito a sua atuação profissio-
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nal nas universidades de Goiás, quando sua capacidade intelectual foi 
comprovada nas diversas funções que desempenhou, tanto como pro-
fessora como no serviço técnico, e na habilidade com que se comuni-
cou com o alunado. Conforme o relato de ex-alunos, Yêda detinha 
grande habilidade didática, notório saber sobre os conteúdos que en-
sinava e proximidade dos estudantes a ponto de integrá-los nas diver-
sas atividades acadêmicas. Essa aptidão em interagir com a juventude 
foi uma característica que marcou a poeta até seus últimos dias. É 
comum encontrar em Goiânia e no interior do estado depoimentos 
sobre a solidariedade intelectual de Yêda em relação a jovens estudan-
tes, aspirantes a poeta e demais interessados em arte e cultura. Exem-
plo disso foi a residência da autora, batizada de “Casa da poesia”, loca-
lizada no bairro da capital goiana com o sugestivo nome de “Bairro 
Feliz”, cujas portas e janelas estavam sempre abertas para a visitação, 
sobretudo durante os anos 1990. Essa residência, que incluía placa de 
identificação com título grafado, chamava atenção de estudantes de 
Letras e amantes de poesia que nos últimos anos de vida da autora 
realizavam excursões para visitá-la, quando discutiam arte e poesia e 
apreciavam obras pictóricas no interior da casa e nos muros da resi-
dência, pintados por Yêda e outros artistas goianos. Registre-se, ainda, 
que essa casa era frequentada por intelectuais do estado e de outros 
estados em busca de material bibliográfico para pesquisa. Frequente-
mente a escritora e professora convidava pesquisadores para se valerem 
do alentado acervo de sua biblioteca particular ou remetia a eles, 
quando residentes fora do estado, material de pesquisa e os livros que 
escreveu e publicou. Jovens aspirantes a adquirirem as técnicas da poe-
sia foram a “Casa da poesia” para aprender a versejar e para aprender a 
organizarem seus livros literários. Nos anos 1990, ofereceu cursos de 
poesia para iniciados, dentro de um projeto de incentivo à produção 
artística da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia. Yêda foi res-
ponsável, ainda, por trazer a Goiás personalidades do meio artístico e 
intelectual como Astrid Cabral, Gian Luigi Rosa e Olga Savary, quan-
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do trabalhou na editoração do suplemento cultural do jornal local 
Diário da Manhã. Outro aspecto que insere o nome de Yêda Schmaltz 
na cultura e na história da educação de Goiás é a atitude estética assu-
mida nos livros que publicou, notadamente na poesia que trouxe a 
lume. A obra yediana, sobretudo A alquimia dos nós, Baco e Anas brasi-
leiras e A ti, Áthis, constitui um dos maiores achados estilísticos da 
poesia produzida em Goiás e da escrita brasileira de autoria feminina. 
Especialistas de Letras são unânimes em considerá-la como uma das 
vozes mais fortes da literatura de nosso estado, ao lado de Hugo de 
Carvalho Ramos, Bernardo Élis, Cora Coralina, Afonso Félix de Sou-
sa, Gilberto Mendonça Teles, Miguel Jorge e Heleno Godoy, o que 
tem garantido sua presença em pesquisas de pós-graduação scricto sensu 
contabilizando, até a presente dada, cinco dissertações de mestrado e 
uma tese de doutoramento defendidas no Brasil; e três pesquisas apre-
sentadas em universidades italianas. Terceira mulher a publicar um li-
vro de poesia em Goiás, no ano de 1964, sendo antecedida por Leo-
degária de Jesus (em 1906 e 1928) e Regina Lacerda (1954), Yêda 
contava com apenas 22 anos de idade quando da publicação de Cami-
nhos de mim, já revelando na escrita, conforme notou Gilberto Men-
donça Teles (1995), “largueza de sua capacidade artística” e singular 
“capacidade de aquisição expressiva” da tradição precedente. Os livros 
em que tematizou a mitologia greco-romana constituem um marco 
em seu estado, pela ousadia em atualizar temas eróticos e por assumir 
uma nova mirada sobre a condição feminina. Os livros publicados 
entre 1979 e 1988 são significativos não só pela atualização da mito-
logia clássica, mas também pelo tratamento singular dos temas do ero-
tismo, pela consciência poética revelada na abordagem metalinguística 
dos textos e pelo ludismo dos versos da poeta. A poesia yediana nutre-
-se de imagens mitológicas, lendárias e históricas para construir um eu 
artificial. Na despersonalização, impera a atitude da poeta de questio-
nar os valores da sociedade da qual evadiu. A volta para o passado, na 
tradição moderna, sinaliza anseio por escapar dos sofrimentos moder-
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nos e um modo de construir um discurso contra-ideológico que ex-
põe o estado imperfeito das ideias de uma época. A obra de Yêda 
Schmaltz surge em meio a uma sociedade de transição, de forte mani-
festação de princípios patriarcalistas. O sujeito lírico que se cria e se 
recria, adquirindo um valor performativo, constitui um princípio bá-
sico da poesia lírica, mas na modernidade ela parece ser representada 
sobre uma referência desdobrada semovente, notadamente na poesia 
de autoria feminina, quando as mulheres buscam na expressão literá-
ria, na atualização dos temas do erotismo, um modo de emancipação 
identitária. Com isso, a reflexão poético-existencial na obra de Yêda 
Schmaltz, conforme percebeu Nelly Novaes Coelho (1993, p. 162), 
surgiu como “um discurso de mulher que se descobre através de novas 
perspectivas”, questionando a misoginia flagrante das sociedades an-
drocêntricas e apontando para a possibilidade de superação da condi-
ção subserviente da mulher, sobretudo no contexto em que Yêda esta-
va inserida. Nos limites de Goiás, nunca outra mulher conseguiu 
trabalhar os temas do erotismo com tal densidade, nem semelhante 
inventividade. Pagou caro por essa estratégia poética, uma vez que o 
moralismo filistino tende a confundir pressupostos estéticos com o eu 
empírico do autor, mas estava consciente dos meandros dessa atitude 
e a isso respondeu claramente em entrevista: “Meu livro representa a 
nova mulher [...] no fundo ele é um livro de denúncia contra a vio-
lência masculina que desaba sobre a mulher e um convite para que a 
mulher se assuma em toda a sua plenitude. A violência tem várias 
formas de expressar e uma delas é o moralismo farisaico do poder que 
dá ao homem a possibilidade de escrever sobre qualquer tema sem ser 
julgado, enquanto que a mulher, não, ela precisa ser corajosa para falar 
sobre sexo, prazer, menstruação ou orgasmo. [...] É bom lembrar que, 
apesar de um número significativo de ‘belas almas’ fazerem procissão 
de fé do moralismo, foi sempre em nome do ‘dever-ser’ moral que se 
instauraram as piores tiranias, assim como o suave totalitarismo da 
tecnoestrutura contemporânea a ela muito deve” (SCHMALTZ, 
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1985, p. 07). Ao atuar e apregoar esses pressupostos, Yêda tornou-se 
uma referência cultural e também contribuiu de modo particular para 
a modificação do pensamento do estado de Goiás.
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Zilda Diniz Fontes (1920-1984). Uma professora de Portu-
guês e Literatura que foi teatróloga, compositora, escritora, autora de 
projetos culturais, poeta e novelista. Uma mulher que não se ocupa-
va somente das tarefas impostas ao gênero feminino da época, assim, 
correndo o risco de sermos simplistas, podemos caracterizar a Mestra 
Zilda Diniz, filha de Laudomila dos Reis e José Mendes Vieira, nascida 
no outono de 1920 na freguesia oitocentista goiana chamada, pri-
meiramente, de Vila Bela de Paranaíba, hoje cidade de Morrinhos. A 
formação escolar da menina Zilda foi nas escolas primárias de sua ci-
dade natal, provavelmente no único grupo escolar da cidade, o Grupo 
Escolar Coronel Pedro Nunes, criado no ano de 1924. A opção pelo 
magistério, uma das poucas carreiras destinadas ao público feminino 
da época, efetivou-se no Colégio Santa Clara, criado no ano 1921 em 
Campininha das Flores, hoje, bairro de Campinas de Goiânia. Este 
Colégio, sob formato de internato e externato, foi criado pelas irmãs 
franciscanas da Alemanha e era dedicado à formação de meninas; no 
ano de 1926 foi criado o Curso Normal, para formação de profes-
soras. Zilda, sendo do interior de Goiás, foi aluna interna do colégio 
onde ingressou no ano de 1933 e se formou no ano de 1935, com 15 
anos de idade. A menina professora retornou para sua cidade como 
normalista formada, pronta para exercer o magistério. Sua formação 
seguinte foi Licenciatura Curta em Português cursada na Campanha 
de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), pro-
jeto que iniciou no ano de 1953 e, segundo Rabelo e Ribeiro (2011), 
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foi uma iniciativa do Governo Federal para tentar suprir a falta de 
professores habilitados em formação superior que já atuavam no en-
sino secundário. Os cursos, oferecidos em Goiânia, eram de curta du-
ração, cerca de um mês; depois avaliava-se o candidato por meio de 
um exame de suficiência da disciplina específica, no caso de Zilda, a 
de Português. Com a aprovação, recebia um registro de autorização 
para lecionar. Vale lembrar que as primeiras universidades de Goiás, 
com cursos para formação de professores, datam do final dos anos 
cinquenta e início dos anos sessenta. Incentivada pela sua irmã Nilza, 
em 1974 iniciou o curso de Pedagogia e Supervisão Escolar, na Fun-
dação Educacional de Ituiutaba (hoje Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras). Zilda concluiu o curso no ano de 1977. Este tipo de pro-
cesso, Licenciatura Curta, foi implantado durante o regime militar, 
permitindo a formação superior em três anos. Desde os anos trinta, 
quando se formou no Curso Normal, Zilda passou a exercer a função 
de professora em diversos espaços escolares na cidade de Morrinhos. 
Além do Grupo Escolar Coronel Pedro Nunes, onde havia sido aluna 
do curso primário, deu aulas na Escola Normal Dr. Hermenegildo 
de Morais, instituição que, de acordo com Silva (1995), foi criada em 
1939 sob a responsabilidade das Madres Agostinianas. Nessa escola, as 
aulas eram ministradas para o ensino primário, complementar e tam-
bém para o curso Normal, sendo estabelecido, com clareza, o objetivo 
religioso das irmãs que dirigiam a escola. Em 1958, com a abertura do 
Colégio Estadual Xavier de Almeida, aumentou-se a quantidade de 
instituições com a oferta do ensino secundário, o que colaborou para 
a diminuição do número de alunas, principalmente por passar a con-
correr com uma instituição pública. Dessa forma, em 1968, a institui-
ção Escola Normal encerrou suas atividades. Atuou ainda, no ensino 
secundário, no Ginásio Senador Hermenegildo de Morais, fundado 
pelo Arcebispo de Goiás, D. Emanoel Gomes de Oliveira – o bispo da 
instrução – em 1936. Essa instituição, de cunho privado, funcionou no 
início como internato para meninos. Nos anos setenta, foi professora 
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no Colégio Estadual Sylvio de Mello – CESM, criado em 1974. Esse 
estabelecimento cumpria a reforma de 1971 e instituiu a profissionali-
zação universal e compulsória no ensino de II grau, com o objetivo de 
atender à formação de mão de obra qualificada e rápida para o merca-
do de trabalho. O CESM ofertava cursos de 2º grau profissionalizantes 
em Contabilidade, Científico e Magistério e, de acordo com Silva 
(1995), sua criação significou muito para a cidade, já que muitos não 
tinham condições de ir para os grandes centros se qualificar e muito 
menos adquirir um diploma. Este colégio funciona até os dias atuais, 
ofertando o Ensino Médio, em tempo integral. No Colégio Estadual 
Xavier de Almeida – CEXA, fundado em 1958, permaneceu duran-
te 26 anos, sendo professora desde a implantação desta instituição. A 
principio, ministrou aulas de Desenho para o ensino secundário. Após 
a criação do Curso Científico, modalidade do ensino secundário tam-
bém criado no regime militar, Zilda passou a lecionar a disciplina de 
Português. Silva (1995, p. 137), registrou que esta professora exigente 
mantinha constante dinamismo em suas aulas, incentivava os alunos 
na escrita, em especial nas redações, sendo que “Vários de seus alunos, 
a exemplo do que ocorrera e ocorria no Ginásio Senador, fizeram 
redações excelentes, algumas publicadas nas revistas da Festa da Arte e 
outras premiadas em concursos”. Neste colégio, mais conhecido pelas 
iniciais CEXA, Zilda foi diretora de 1974 até o ano de sua morte, 
em 1984. Como era de praxe na época, em parceria com Bruno José 
Vieira, professor de canto e compositor de mais de duzentas músi-
cas, compôs um hino para este estabelecimento de ensino, hino que 
passou a ser executado pela Banda Marcial do Colégio e cantado em 
ocasiões importantes. Segue uma estrofe do hino: 

Estadual, alargas o horizonte/ da mocidade e sempre 
o farás./ Por isso eu digo/ Com Justo e nobre orgu-
lho/ Constróis belo futuro/ Pra “Atenas de Goiás”/ 
Estadual! Estadual! Estadual!/ Estadual, recebes igual-
mente/ O rico e o pobre que buscam instrução/ Tuas 
palavras/ Serão sempre lembradas,/ Teu nome consa-
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grado/ No altar do coração./ Estadual! Estadual! Esta-
dual! (SILVA, 1995, p. 138)

Em “Atenas de Goiás”, como era nomeada a cidade de Morri-
nhos, a contribuição de Zilda não se limitou ao ensino no ambien-
te escolar formal. Sua atuação na escrita literária foi extensa e deve 
ser entendida aqui como contribuição relevante para a educação e 
a cultura local do período. Além dos contos, poemas, crônicas, letra 
de hino e outros, Zilda escreveu para a rádio local, nos anos sessenta, 
duas novelas radiofônicas. Como afirmou Silva (2011), seu veio lite-
rário e dramatúrgico pode ter procedência de diferentes influências. 
Na dramaturgia, foi influenciada pelo pai José Mendes Vieira (Zilda 
não herdou o nome de família paterno, mas sim materno e depois do 
marido). De acordo com Silva, José, agrimensor de profissão, chegou 
em Morrinhos por volta de 1916; era um homem apaixonado por 
teatro e, por isso, fez com que a infância e juventude de Zilda estivesse 
rodeada dessa atividade, favorecendo também o seu gosto pela drama-
turgia. Chegou a fundar, em 1920, a Sociedade Dramática de Morri-
nhos, mas esta não se manteve por muito tempo, por falta de adeptos. 
Zilda, ainda nos anos sessenta, iniciou-se nesta atividade, a princípio 
representando peças para depois dirigir e, mais tarde, escrever e diri-
gir. O resultado era apresentado em eventos culturais, educacionais 
e religiosos na cidade de Morrinhos e cidades da região. Escreveu 
as novelas “Apenas uma esperança” e “Sílvia”, adaptação do romance 
Helena, de Machado de Assis, veiculadas na rádio local. Na literatura, 
teve influência também da Irmã Aparecida, do Colégio Santa Clara de 
Goiânia, que investia na exigência e atividades de escritas e o profes-
sor José Cândido Ribeiro, um dos fundadores da Escola Normal de 
Morrinhos (1931-1939). Este, além de conhecedor de várias línguas 
(espanhol, francês, inglês, hebraico, latim, grego e alemão), lecionou a 
disciplina de Português na Escola Normal de Morrinhos, no Ginásio 
Senador Hermenegildo de Morais e na Escola Normal Dr. Herme-
negildo de Morais. Em relação à produção sobre História, de cunho 
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memorialista, escrita por Zilda, destacamos, primeiramente, a obra 
Morrinhos: de capela a cidade dos Pomares,seu único livro, editado e 
publicado pela Editora Oriente no ano de 1980. No prefácio da obra, 
a autora justifica a produção, ressaltando que a mesma é fruto de uma 
promessa feita ao Padre Antônio Fernandes dos Santos, que chegou 
em Morrinhos nos anos quarenta para trabalhar na paróquia local. Foi 
professor no Ginásio Senador Hermenegildo de Morais, nas áreas de 
Matemática, Ciências e Inglês; destacou-se, como registrou Silva, pela 
metodologia de ensino que escapava da rigidez própria da época. Suas 
aulas eram dinâmicas com a frequente preocupação de atualizar seus 
alunos em sintonia aos avanços tecnológicos e científicos. Este, havia 
incumbido a ela, e outras pessoas, a tarefa de escrever a história das 
famílias que constituíram a cidade de Morrinhos. Sobre isso, registrou:  

Prometi que tentaria e dou agora por encerrada a tare-
fa, embora não exatamente como foi pedido. Inúmeras 
falhas serão encontradas, bem o sei, algumas prove-
nientes das fontes de pesquisa, outras minhas mesmo. 
Sinto-me, porém, em paz com a consciência porque, 
por mais modesta que seja a minha contribuição para 
conhecimento da terra onde nasci, será sempre uma 
contribuição. O caminho está aberto. Que outros o 
sigam. (FONTES, 1980, p. 13). 

Provavelmente, esse trabalho de História de Zilda exigiu dedi-
cação extensa; está organizado em sete capítulos: 1. Histórico: capítulo 
no qual a autora faz uma síntese histórica da construção do município 
de Morrinhos, destacando as famílias e pessoas consideradas protago-
nistas no processo. Relata ainda, leis e decretos que tornaram Mor-
rinhos um município, acompanhado de dados a respeito da posição 
geográfica da cidade. 2. Vultos morrinhenses: Nesta parte a autora, por 
meio de um levantamento biográfico, lista alguns nomes que fizeram 
parte da história do município, afirmando sua intenção de homena-
geá-los e torná-los públicos. 3. Teatro: aqui, Zilda historiciza o per-
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curso do teatro em Morrinhos, destacando que os registros das apre-
sentações teatrais possuem caráter histórico. 4. Letras: destaca algumas 
produções literárias e seus autores locais. 5. Música e 6. Artes plásticas: 
a autora faz referência aos compositores, músicos e artistas plásticos 
da terra e no capítulo. 7. Festa de Arte Zilda destaca, com exaltação, o 
que nos parece mais caro na sua perspectiva: um evento que junta os 
temas que ocupam a maior parte da sua obra. Relata como surgiu a 
Festa de Arte: na cidade de Morrinhos, afirmando que a mesma surgiu 
da necessidade de mostrar à população de Morrinhos as produções 
artísticas e literárias da cidade, antes restritas somente aos próprios 
artistas ou para um grupo reduzido de amigos. Nota-se que, em geral, 
os escritos deste período, feitos por memorialistas não se preocupam 
com as questões artísticas do local; limitam-se a projetar fatos e per-
sonagens da cidade que são considerados importantes. No entanto, a 
autora deixa como fonte uma cuidadosa obra com referências e fon-
tes, tomando o limite do tempo e da intenção, para futuras pesquisas 
acadêmicas. Isso é relevante se consideramos a escassez e a dispersão 
das fontes para a escrita da história local. A professora Zilda escrevia 
poesias e, de acordo com sua irmã Nilza Diniz Silva, seus primeiros es-
critos poéticos se aproximam dos estilos do Romantismo, Simbolismo 
e são imbuídos de lirismo. Já os últimos escritos estão relacionados ao 
Modernismo. Para homenagear sua irmã Zilda, a professora e escritora 
Nilza Diniz escreveu o livro A poética de Zilda Diniz Fontes (2011) para 
homenageá-la, fazendo uma análise das suas poesias. Nesta obra, Silva, 
além de analisar, os poemas relacionados à história da cidade de Mor-
rinhos, destaca os escritos em que Zilda se refere às relações humanas 
e à violência existente na sociedade. De acordo com Silva (2011, p. 
07), era por meio da poesia que Zilda sentia segurança para denunciar 
o que a incomodava como “(…) as injustiças, a violência, o descaso 
do poder público para com o menor, a mentira do adulto para com a 
criança apresentando-lhe um mundo falso”. Queremos destacar, além 
de sua vasta função no magistério por meio de aulas, suas contribui-
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ções de história, literatura, e o investimento de Zilda no teatro; escre-
vendo nove peças, dirigiu oito delas, que arrolamos a seguir:  

Quadro I: Rol das produções de peças de 
teatro escritas por Zilda Diniz Fontes

Título da 
peça Ano Síntese

Por quê? 1968
Tem como enredo o tema da prostituição e 
suicídio. Destaca a família enfatizando valo-

res e princípios  morais. 

Tudo na 
vida tem 
seu preço

1969

Peça em homenagem à irmã, Nilza Diniz 
Fontes. Aborda o tema dramático na vida da 
irmã que foi a adoção de uma criança, que 
na juventude não se relacionou bem com a 

família que o adotara.

Quem será 
o próximo? 1970

O enredo refere-se à questões morais de 
família, enfatizando o sofrimento das mu-

lheres enganadas pelos homens.

Ela 1973 A peça versa sobre os sofrimentos que a 
guerra traz às famílias. 

Cheretildo 
Tildo 1978

Narrativa para público infantil, abordando a 
importância do cuidado do homem com a 

natureza.

Socorro, 
macaco pa-

lhação
1979

Peça infantil com protagonistas crianças que 
vivem a fantasia de bruxas, caverna, feitiços 

e animais. Enfatiza a proteção da fauna. 

A coman-
dante 1981

Adaptação de uma “personagem” real da 
cidade, que vivia passeando pelas ruas, ves-
tida com uma “farda”, se passando por dona 

da cidade.

Os invaso-
res 1982

O enredo se refere a problemas sociais, 
como a pobreza enfrentada pelas pessoas 

que não têm onde morar e, por isso, se tor-
nam “invasores” de barracos.
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Com estas 
mãos 1980

Trata de temas sociais como injustiça e pre-
conceito com pessoas que foram presas e as 
dificuldades para retomarem suas vidas fora 

da prisão. 

Fonte: Quadro elaborado por Bento & Valdez (2016). 

Com a ressalva de que é preciso uma análise mais cuidadosa 
das produções teatrais da professora Zilda, assim como das outras, vale 
apontar que o estilo das peças, escritas e dirigidas por ela, se aproxi-
mava de sua preocupação com o contexto social. Abordou temas que 
faziam, e fazem, parte da sociedade, com as particularidades da época, 
distanciando-se de uma visão religiosa, algo muito próprio do tempo 
e do lugar vivido. Concluímos (sem finalizar) este verbete remetendo 
ao seu início: Zilda Diniz Fontes, uma mulher de seu tempo, contudo, 
fora de seu tempo. Com seus movimentos múltiplos, Zilda, certa-
mente, educou gerações de distintas formas, pois ousou ser mais que 
mãe e dona de casa, como muitas mulheres de seu tempo fizeram. 
Contudo, o que nos levou a registrar parte de sua vida foi sua história 
de insatisfação, da recusa de limitar-se ao que era imposto, fazendo 
da arte e da educação princípios caros de sua vida e da vida de mui-
tos que tiveram-na como professora, escritora, dramaturga, noveleira, 
enfim, daqueles que a tiveram como educadora, referência máxima 
de socialização de conhecimento para todos, não apenas para alguns 
considerados iluminados. 

Agradecimento: Este verbete teve a preciosa contribuição de 
duas pessoas: Nilza Diniz Silva, irmã de Zilda, no seu primor de luci-
dez, com seus noventa e dois anos, e Sandra Diniz Fontes Campos, filha 
de Zilda, que se disponibilizaram, prontamente, para que alcançássemos 
o maior número de dados para essa pequena, mas importante, biografia 
da mãe e da irmã. A elas, nosso abraço afetuoso de admiração e nosso 
muito obrigada por nos proporcionar uma escrita cheia de afetividade.
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Zorastro Artiaga (1891-1972). Nasceu na cidade de Itaberaí 
(GO), filho de Virgílio Pereira Artiaga, comerciante e rábula de profis-
são, e Jovita Inocência de Lima Artiaga. Em 1929, iniciou o curso na 
Faculdade de Direito da antiga capital goiana, formando-se em 1934. 
Entre as décadas de 1930 e 1940, fez diversos cursos especializados 
sobre geologia, mineralogia, paleontologia, história natural, estatísti-
ca, geografia, economia, pedagogia, didática e rádio atividade no Rio 
de Janeiro e em São Paulo. Exerceu a atividade de jornalista e foi o 
fundador e Diretor do Museu Estadual de Goiás. Atuou como um 
polígrafo que muito escreveu acerca da história de Goiás, tanto na 
imprensa como nos livros que publicou. Assim, sempre foi tratado 
como professor, embora sua experiência esteja restrita ao magisté-
rio superior. Atuou, sobretudo, em Goiânia ao escrever sobre temas 
da história de Goiás no jornal Folha de Goiaz, bem como em livros 
acerca da história da região. Também foi professor na Universidade 
Católica de Goiás, além de Presidente da Academia Goiana de Letras 
e membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Na 
Universidade Católica de Goiás lecionou na Faculdade de Filosofia na 
década de 1950. Colaborou no jornal Folha de Goiaz com uma produ-
ção de artigos diários sobre a história regional. Sua extensa produção 
intelectual resultou na publicação de inúmeros livros, muitos editados 
pelo próprio autor:

Contribuição para a história de Goiaz (1947) − Edição 
patrocinada pelo Departamento Estadual de Cultura.
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Geologia econômica de Goiaz (1947) − Edição do autor.

Dos índios do Brasil Central (1947) − Edição patrocina-
da pelo Departamento Estadual de Cultura.

Riqueza vegetal: do Planalto Goiano e do Vale do Tocantins 
(1947) − Edição patrocinada pelo Departamento Es-
tadual de Cultura.

Monografia corográfica do Estado de Goiás (1949) − Edi-
ção do autor.

Geografia econômica, histórica e descritiva do Estado de 
Goiás – volume 1 (1951) − Edição do autor.

Geografia Econômica e História Descritiva do Estado de 
Goiás – volume 2 (1955) − Edição do autor.

Síntese da geografia e da história do estado de Goiás (1958) 
− Edição do autor.

História de Goiás – 1.º Tomo (1959) − Edição do autor 
(este é o único livro do autor que teve duas edições).

História de Goiás – 2.º Tomo (1961) − Edição do autor.

Zoroastro Artiaga pode ser considerado um dos principais di-
vulgadores da história e das riquezas de Goiás. Compilou vasta do-
cumentação sobre a história goiana, com ênfase para a história dos 
grandes vultos e fatos marcantes da história local. Autodidata, com 
formação ampla nas áreas de mineralogia, geografia e história, Zo-
roastro se aproximou da geração de homens de letras do início do 
século XX que teve como expoente Americano do Brasil. O culto 
ao documento e o relato minucioso dos vultos da história de Goiás 
são marcas fundamentais de sua escrita da história, além do compro-
misso de narrar a história de Goiás longe das noções de decadência 
que marcaram a narrativa dos viajantes e governadores da província. 
Nessa direção, Zoroastro Artiaga se aproxima de Alencastre ao criticar 
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a herança dos colonizadores portugueses em Goiás. Assim, produziu 
um relato minucioso da história de Goiás com destaque para as marcas 
épicas do bandeirantismo que, no século XX, foi atualizado na aven-
tura da mudança da capital de Goiás para Goiânia. Ainda que guiado 
por uma perspectiva tradicional, sua obra se destaca ao tematizar os 
problemas nacionais e regionais que afligiam o escritor goiano, cioso 
do seu compromisso com o futuro promissor do estado. Nessa direção, 
sua escrita se aproxima de um jornalismo histórico, entretanto a ênfase 
na ordenação cronológica dos fatos fundamentais da história de Goiás 
resultou na produção de uma narrativa tradicional pouco atrativa para 
o leitor comum. Mesmo sem a formação intelectual específica do his-
toriador, Zoroastro foi responsável pela compilação de um grande nú-
mero de documentos que se transformaram em fontes para a reflexão 
dos historiadores. Certamente a sua dedicação pelo estudo da história 
de Goiás faz jus ao respeito que conquistou dentre os estudiosos da 
história goiana.

AUTOR

• Noé Freire Sandes: Graduado e Mestre em História (UnB); 
Doutor em História (USP); Professor da Faculdade de 
História daUniversidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: 
<noe_freire_sandes@ufg.br>.
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POSFÁCIO

Um dicionário com título assim: Dicionário de Educadores e Edu-
cadoras em Goiás: Séculos XVIII - XXI impõe alguma advertência. E é 
esta ou, parece ser esta, a função de um texto que ousa posfaciar outro. 
A principal advertência há de ser sobre o período de cobertura: sécu-
los XVIII-XXI. A periodicidade da obra informa que se trata de uma 
obra goiana que é filha do século XXI. Não porque os estudiosos da 
história da educação, que aqui comparecem, sejam reféns desavisados 
da “quimera da origem” indicada por Michel Foucault ou da volta ao 
passado como viagem embalada pelo “presentismo pragmatista”, tal 
como alertou Mirian Warde, mas porque é na transição do século XX 
ao XXI que a história cultural passa a indagar e desconfiar que, nestes 
períodos mais remotos, em localidades distantes da corte e do litoral, 
havia mais do que aquilo que pretenderam registrar os memorialistas. 
Em escala nacional, havia mais do que um buraco deixado pela expul-
são dos jesuítas, tal como sugeria Fernando de Azevedo. 

Aqui, a capitania, a província, o estado localizado no coração do 
país se dispõem a nomear e destrinçar pistas da trajetória histórica de 
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certos personagens da educação de Goiás. Sendo essa a tarefa, haveria 
de ter muita gente para a obra. Não por acaso, são cerca de cento e 
trinta pessoas trabalhando na composição ou no concerto da mesma. 
É assim que a gente se depara com quase 1/3 de educadores/as nas-
cidos/as entre séculos XVIII e XIX e um pouco mais de 2/3 com 
passagem no século XX. Mais de 40% de mulheres tendo seus nomes 
trabalhados nos verbetes. Trata-se de número significativo de mulheres 
no universo de cento e dois educadores/as. Número este que, mais 
uma vez se adverte, se atrela à data da obra que reúne a consciência 
e a sensibilidade de uma época traduzidas na disposição de enxergar 
pessoas, ações, lugares.

Homens e mulheres atuam num conjunto diverso de locali-
dades goianas e, na tessitura das respectivas ações educacionais, se re-
velam sujeitos ”inteiramente homens”: violeiro, mestre de capoeira, 
educadora social, normalista, delegada de ensino, doceira, escritora, 
jornalista, frade, padre, pastor, bispo, catequista, alfabetizadora, enge-
nheiro, poeta, cantora, atriz, artista, musicista, historiador, político, pre-
feito, vereador, intelectual, novelista.

Muitos são nascidos em terras goianas, mas há aqueles que vie-
ram de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Piauí, 
Maranhão, Pernambuco. E ainda, dos Estados Unidos, Espanha, Itália, 
Alemanha. 

Todos têm nome. Alberto, Jubé, Aldaiza, Amalia, Amelia, Cora, 
Antonio (2), Augusta, Aurora, Bartholomeu, Basileu, Bernardo, Bra-
sil, Colemar, Dalisia, Domingos, Edna, Eduardo, Egidio, Eleutherio, 
Eli, Ely, Emanuel, Ernst, Eonides, Ervin, Flora, Floracy (2), Francisco, 
Gabriel, Genesco, Giuseppe, Graciema, Gustav, Haydée, Helio, Hugo, 
Irmhild, Jarbas, João, Joaquim, Joiza, José(6), Joseph, Laurentina, Le-
donias, Leonice, Leodegária, Lívia, Luisa, Luis (2), Luiz, Manoel, Maia 
(10), Marietta, Marlene, Nativo, Ney, Niso, Ofélia, Ondina, Oscavú, 
Pacífica, Paulo (2), Peter, Placidio, Regina (2), Sebastião, Silvina, Si-
mão, Terezinha, Vasco, Verbena, Vicente, Willie, Yeda, Zilda, Zoroastro. 
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Têm nome e sobrenome. Cognome, alguns. Para conhecê-los, 
adverte-se, é preciso abrir o dicionário que, como todo dicionário, 
está em ordem alfabética. E, como nenhuma outra obra ou dicioná-
rio, institui um lugar de relevo na história, na memória e na pesquisa 
educacional de Goiás.

Valdeniza Maria Lopes da Barra
Faculdade de Educação da UFG

Outubro de 2017
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