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Com a convicção de estar construindo algo 
melhor para a juventude que educamos. Se o 
corpo se fortalece com o alimento, o espírito 
também precisa ser alimentado e fortalecido. 

 
Fontes (1980, p. 251) 
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RESUMO 

 

BENTO, Alline Rodrigues. Zilda Diniz Fontes (1920-1984): uma educadora que não cabe na 
escola. 2019. 163 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.  
 
Esta pesquisa está inscrita no campo da História da Educação, vinculada à Linha de Pesquisa: 
Estado, Políticas e História da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Goiás. Refere-se a um trabalho que tem como cerne a análise 
biográfica de caráter histórico da trajetória da professora Zilda Diniz Fontes (1920-1984), 
memorialista, novelista, poetisa, dramaturga e autora de projetos culturais na cidade de 
Morrinhos, no estado de Goiás. A partir dos pressupostos teórico-metodológicos da História 
Cultural, este trabalho intentou investigar parte da trajetória dessa mulher no interior de seus 
movimentos nos espaços que ocupou e atuou, seja no espaço escolar ou nos espaços culturais 
de uma cidade do interior goiano. Para a realização da pesquisa, considerou-se os lugares 
ocupados por Zilda em sua formação familiar, escolar, no magistério, nas escritas 
memorialistas, de poemas e da novela radiofônica, tendo como fontes principais as suas 
produções literárias e artísticas. Tencionamos, por meio dos vestígios identificados, os 
devidos confrontamentos, problematizações e contextualizações necessárias, compreender o 
seu contexto, suas vivências e suas perspectivas. Para tanto, consideramos: a obra 
memorialista, Morrinhos: de capela a cidade dos pomares, seu único livro publicado em 
1980; suas poesias escritas entre o final da década de 1960 e início dos anos de 1980; sua 
novela escrita para a rádio, em 1967; e, eleitas como foco principal, as nove peças teatrais de 
sua autoria escritas e apresentadas entre a década de 1960 e início dos anos 1980. Como 
recorte de estudo mais amplo, elegeu-se sua atuação na dramaturgia, considerando os aspectos 
familiares e formativos que colaboraram para a sua constituição enquanto teatróloga. As suas 
produções literárias possibilitaram compreender, a partir de nossas interpretações, a 
perspectiva de Zilda sobre seu contexto familiar e social, as relações que estabeleceu e, ainda, 
seu olhar sobre a realidade a qual estava inserida e sobre a qual atuou. Considerou-se que 
Zilda Diniz Fontes, enquanto professora, escritora, novelista, poetisa e dramaturga, 
oportunizou aprendizados que ultrapassaram os limites da educação formal. Transitou pela 
literatura, pela arte e pela educação. Foi uma mulher inquieta, que decidiu, por meio da arte, 
dialogar com várias dimensões do humano. 
 
Palavras-chave:  Biografia. História da Educação. História Cultural. Dramaturgia. 
Morrinhos-Go. 
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ABSTRACT 
 

BENTO, Alline Rodrigues. Zilda Diniz Fontes (1920-1984): an educator who does not fit in 
school. 2019. 163 f. Dissertation (Master in Education) - Facult of Education, Federal 
University of Goiás, Goiânia, 2019. 
 
This research is part of the History of Education and is linked to the Research Line: State, 
Policies and History of Education of the Post-Graduation Program in Education of the Federal 
University of Goiás. It refers to a work that has as its basis the historical biographical analysis 
of the trajectory of the teacher Zilda Diniz Fontes (1920-1984), memorialist, novelist, poetess, 
playwright and author of cultural projects in the city of Morrinhos, in the state of Goiás. 
Based on the theoretical and methodological assumptions of Cultural History, this work 
attempted to investigate part of the trajectory of this woman within her movements in the 
spaces she occupied and acted in, either in the school space or in the cultural spaces of a city 
in the interior of Goiás. For the realization of the research, the places occupied by Zilda in his 
family formation, in the school, in the magisterium, in the memorialist writings, of poems and 
of the radio soap opera, having as main sources his literary and artistic productions. We 
intend, through the traces identified, the necessary confrontations, problematizations and 
contextualizations, to understand their context, their experiences and their perspectives. For 
that, we consider: the memorialist work, Morrinhos: from chapel to city of orchards, his only 
book published in 1980; his poetry written between the late 1960s and early 1980s; his novel 
written for radio in 1967; and, chosen as main focus, the nine theatrical pieces of his 
authorship written and presented between the decade of 1960 and beginning of years 1980. As 
a cut of a larger study, he chose his performance in dramaturgy, considering the familiar and 
formative aspects that collaborated for his constitution as a theatologist. His literary 
productions made it possible to understand, from our interpretations, Zilda's perspective on 
her family and social context, the relationships she established, and also her look at the reality 
to which she was inserted and acted. It was considered that Zilda Diniz Fontes, as a teacher, 
writer, novelist, poet and playwright, provided opportunities for learning that exceeded the 
limits of formal education. It moved through literature, art and education. It was a restless 
woman who decided, through art, to dialogue with various dimensions of the human. 
 
 
Keywords: Biography. History of Education. Cultural History. Dramaturgy. Morrinhos-Go. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação tem como cerne a trajetória histórica e biográfica da professora 

Zilda Diniz Fontes (1920-1984), memorialista, novelista, poetisa, dramaturga e autora de 

projetos culturais em Morrinhos, município do estado de Goiás. Baseia-se em uma pesquisa 

que teve como objetivo investigar parte da história dessa mulher no interior de seus 

movimentos nos espaços que ocupou e atuou, seja no espaço escolar ou nos espaços culturais 

de uma cidade do interior goiano. O recorte temporal da pesquisa inicia-se no ano de 1920, 

ano em que Zilda nasceu, alcançando os anos 1980, quando a professora faleceu.  

 Zilda se dedicou ao magistério desde a adolescência. Formou-se normalista aos quinze 

anos de idade, atuando em várias instituições de ensino do município. Paralelamente ao 

magistério, dedicou-se intensamente às atividades literárias e culturais que não estavam 

inseridas em contexto religioso, caritativo, de clubes ou algo semelhante. Ocupou espaços 

que, habitualmente, não eram de atuação feminina no período, como escrever novelas de rádio 

e peças de teatro, atividades vistas com desconfiança pela sociedade da época. Como 

memorialista, a despeito de ter escrito um livro sobre a história da cidade, destaca-se seu lugar 

de mulher, pois pode-se considerar que escrever memórias locais era uma exclusividade de 

homens no período estudado1.    

Para a realização da pesquisa, foram considerados os lugares ocupados por Zilda em 

sua formação familiar, escolar, no magistério, nas escritas memorialistas, de poemas e da 

novela radiofônica. No entanto, elegemos como recorte de estudo mais amplo, sua atuação na 

dramaturgia, considerando os aspectos familiares e formativos que colaboraram para a sua 

constituição enquanto teatróloga. Tomamos, como foco principal, as nove peças de teatro que 

escreveu, dirigiu e encenou em Morrinhos e em outras cidades do estado entre as décadas de 

1960 e 1980. 

Salientamos que, para não se cair na armadilha da história descritiva e muito menos 

colaborar para a criação e exaltação de mitos e heróis, responsabilizados pelos feitos na 

história, buscamos realizar uma pesquisa de análise biográfica, baseada na historiografia, 

 
1 Como novelista, escreveu Apenas Uma Esperança, novela escrita para rádio em 1967; escreveu poemas em 
que abordou assuntos diversos; e escreveu a obra memorialista Morrinhos: de capela a cidade dos pomares, 
único livro, editado e publicado em 1980. Ressaltamos ainda as atividades culturais desenvolvidas na cidade, 
como a Festa de Arte de Morrinhos, organizada pela Sociedade Dramática e Literária, projeto também idealizado 
por Zilda.  
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considerando os contextos históricos, sociais e políticos que permearam a trajetória de Zilda, 

tanto pessoal quanto profissionalmente, desde a chegada de sua família em Goiás. Para tanto, 

foram considerados confrontos e questionamentos acerca das fontes que nos foram 

necessárias para essa investigação. 

Os estudos iniciais sobre a biografia de Zilda foram realizados para a escrita do 

verbete que compôs o Dicionário de educadores e educadoras em Goiás: séculos XVIII – 

XIX, (VALDEZ, 2017). Para esse projeto, pesquisamos em Morrinhos uma professora que 

tivesse se destacado no contexto educacional da cidade. Após indicações e uma investigação 

preliminar, principalmente, a partir de documentos pessoais da própria Zilda, pertencente ao 

arquivo pessoal de familiares a que tivemos acesso, sua biografia tornou-se verbete para o 

Dicionário.  Esse estudo preliminar foi realizado durante a disciplina Educação Brasileira, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (PPGE-FE), cursada 

durante o primeiro semestre de 2016, quando ainda era aluna especial desse Programa. 

Pedagoga, com graduação concluída no ano de 2009, pela Faculdade de Educação da 

UFG, desde o ano de 2013 atuando junto ao Núcleo de Apoio Pedagógico do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), no Campus Morrinhos, com o desejo 

de continuar estudando e obtendo qualificação pessoal e profissional, optei pelo curso de 

Mestrado a fim de garantir essa continuidade. A escolha teve início quando, como aluna 

especial, fui selecionada para a disciplina Educação Brasileira do PPGE-FE, essa escolha 

ocorreu principalmente por considerar que a sua abrangência poderia contribuir diretamente 

com o direcionamento do projeto de pesquisa para a seleção do Programa que aconteceria no 

segundo semestre de 2016. Aprovada em março de 2017 para a 30ª Turma de Mestrado, optei 

por seguir com a investigação sobre a trajetória de Zilda Diniz Fontes, agora de maneira mais 

aprofundada, conforme exige uma pesquisa acadêmica.  

 Com a breve pesquisa para a escrita do verbete, prevaleceu um sentimento de 

curiosidade para realizar um estudo mais aprofundado acerca da sua trajetória de vida e 

alguns questionamentos foram levantados: como uma mulher, professora, nascida no interior 

do estado, desenvolveu atividades artísticas e culturais tão diversificadas em um período ainda 

tão restrito ao público feminino? Que vivências familiares e formativas foram a ela 

oportunizadas que possam ter contribuído com sua constituição profissional e artística? Em 

que contexto social e político estava ela inserida e quais as relações que estabeleceu durante 

esse período? O que suas peças teatrais apontam para identificar questões sociais assumidas 

por ela? 
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 Orientada por essas problematizações, a presente dissertação teve como objetivo 

principal a investigação da trajetória de Zilda Diniz Fontes na dramaturgia goiana, sob o 

prisma da historiografia, considerando especificamente as temáticas abordadas nas peças 

teatrais de sua autoria. Para tanto, intentamos compreender a relevância dos estudos 

biográficos para a historiografia a partir da perspectiva da História Cultural e apreender parte 

da história da vida de Zilda, considerando seus movimentos nos espaços que ocupou, dentro e 

fora da escola. 

 Assentada nos objetivos propostos, a justificativa para a construção do presente estudo 

fundamentou-se na investigação biográfica de uma mulher que se destacou no cenário 

educacional, artístico e cultural no interior de Goiás, considerando a diversidade de suas 

atuações e atividades desenvolvidas. Compreender os seus movimentos dentro e fora do 

ambiente escolar, a partir do contexto histórico-social ao qual estava inserida, mostrou-se 

como um estudo relevante para evidenciar a presença feminina em espaços para além do 

ambiente doméstico durante o século XX, além de divulgar suas atuações no campo 

educacional e cultural. 

 Esta dissertação se apresenta como análise biográfica de caráter histórico, assentada na 

concepção teórica da História Cultural que disponibiliza perspectivas necessárias para 

investigações de fontes, espaços e contextos que muitas vezes não são considerados. O aporte 

teórico de Pesavento (2007) e Burke (1992; 2000), possibilitou olhares à pesquisa 

desenvolvida, atento aos indícios existentes no material pesquisado; além dos estudos de Le 

Goff (2003), acerca dos usos da memória, e de Hobsbawm (1998), sobre a escrita da História, 

priorizando os necessários confrontos, questionamentos e dúvidas que devem ser 

estabelecidos diante das fontes pesquisadas.  Sobre o método, Pesavento (2007, p. 39) 

esclarece que 

 

O método fornece ao historiador meios de controle e verificação, possibilitando uma 
maneira de mostrar, com segurança e seriedade, o caminho percorrido, desde a 
pergunta formulada à pesquisa de arquivo, assim como a estratégia pela qual fez a 
fonte falar, produzindo sentidos e revelações, que ele transformou em texto. É esse 
método que permite fazer da História uma ficção controlada, primeiro pelos indícios 
arrolados que se substituem ao referente, como sua representação, pois o acontecido 
não pode comparecer para testar e comprovar. O documento se converte em prova 
na argumentação do historiador e é a partir de tais provas que se encaminha a 
demonstração explicativa da História, dando a ver o como foi do acontecido.  

  

Sobre a metodologia de pesquisa realizada, iniciamos com o levantamento 

bibliográfico nas plataformas do “Catálogo de Teses e Dissertações” da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de 
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Teses e Dissertações (BDTD), considerados os principais bancos de divulgação de 

dissertações e teses. Foram escolhidos descritores que delinearam o levantamento, de acordo 

com o tema da proposta da pesquisa. É pertinente ressaltar que foi necessária a utilização de 

descritores diferentes em cada plataforma, já que houve descritores que não resultaram em 

dissertações ou teses que interessassem para o levantamento realizado. Os descritores foram 

os seguintes: ditadura militar (CAPES e BDTD), lei 5692/71 (BDTD), biografias (BDTD), 

biografia mulheres (BDTD), educação morrinhos goiás (CAPES), morrinhos goiás (CAPES).  

A partir desses descritores, que resultaram em pesquisas importantes para o 

levantamento bibliográfico, foram localizadas 13 dissertações e 4 teses. Para auxiliar na 

análise das mesmas, elaboramos dois quadros: um com os dados gerais das dissertações e 

teses (Apêndices I e II) e outro quadro comparativo, com informações mais específicas das 

pesquisas realizadas (Apêndices III e IV). A relação das dissertações e teses elencadas nos 

quadros de dados gerais e comparativos seguiram a ordem em que as pesquisas foram 

localizadas, de acordo com a disponibilidade nas plataformas da CAPES e da BDTD. 

Nos quadros com os dados gerais (Apêndices I e II), as informações relacionadas 

foram: título da pesquisa, autor, linha de pesquisa do mestrado ou do doutorado, ano de 

publicação, instituição, situação do trabalho (se foi localizado o trabalho completo), catálogo 

(CAPES ou BDTD) e descritores. No quadro comparativo (Apêndices III e IV), elencamos os 

seguintes itens: título da pesquisa, autor e ano, palavras-chaves, foco de análise, tema da 

pesquisa, fontes utilizadas, método de pesquisa e observações (aspectos importantes da 

pesquisa). 

Nos quadros comparativos, houve uma separação das dissertações e teses por temas, 

de acordo com os descritores. Os temas especificados foram: resistência de mulheres e 

professores durante a ditadura militar; Morrinhos e seu contexto histórico; literatura e teatro 

no contexto do regime militar; educação no contexto da ditadura militar e biografias. A 

definição desses temas foi feita a partir da proximidade das pesquisas em relação ao foco de 

análise das mesmas, ou seja, as semelhanças dos objetivos propostos nos estudos 

selecionados, nos possibilitaram a separação e a nomeação dos temas citados acima. 

 Salientamos, a partir de cada tema, a relevância das dissertações e teses levantadas 

para esse estudo. Apontamos que os trabalhos sobre a resistência feminina e de professores 

durante o período da ditadura militar possibilitou refletir que a trajetória de Zilda não foi 
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marcada por repressões e perseguições, nem mesmo por movimentos de resistência contra o 

regime. As pesquisas sobre Morrinhos e seu contexto histórico colaboraram diretamente com 

a contextualização das vivências familiares e formativas de Zilda, considerando o cenário 

político da cidade que se destacava no estado. Os estudos realizados sobre literatura e teatro 

durante a ditadura militar se mostraram intimamente ligados à temática dessa pesquisa, 

indicando outras referências pertinentes ao desenvolvimento desse trabalho. O tema educação, 

no contexto da ditadura militar, norteou a construção dos objetivos desse estudo, 

evidenciando que diversas pesquisas já foram desenvolvidas acerca da educação, com 

enfoque profissional, durante esse período, já que essa era uma das possibilidades de estudo. 

Por fim, as pesquisas biográficas demonstraram que poucos foram os estudos que se 

dedicaram a biografias de mulheres que atuaram em contextos escolares e artísticos; 

apontaram ainda a relevância de estudos biográficos, baseados na historiografia, com 

indicação de fontes e teóricos que serviram de referência para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 Após o estudo das dissertações e teses elencados pelo levantamento bibliográfico, 

direcionamos à investigação das produções literárias e artísticas de Zilda, como fontes 

selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa. Tencionamos, por meio dos vestígios 

identificados, os devidos confrontamentos, problematizações e contextualizações necessárias, 

no intuito de compreender o seu contexto, suas vivências e suas perspectivas.  Para tanto, 

foram consideradas: a obra memorialista, Morrinhos: de capela a cidade dos pomares, seu 

único livro publicado em 1980; suas poesias escritas entre o final da década de 1960 e início 

dos anos de 1980; sua novela escrita para a rádio, em 1967; e, eleitas como foco principal, as 

nove peças teatrais de sua autoria escritas e apresentadas entre a década de 1960 e início dos 

anos 1980. 

Sobre o desafio da pesquisa, Pesavento (2007, p. 69) alerta: 

 

Não fosse a segurança das fontes, a evidência da pesquisa, o reforço da autoridade 
com as citações e as notas, a busca insistente de provas, o historiador não 
conseguiria impor sua visão ou versão, que deve ainda converter-se em um texto 
fluente, convincente, esteticamente apreciável, retoricamente correto. 

 

Assim, intentando superar esse desafio, a presente dissertação foi estruturada em três 

capítulos. No primeiro, Trajetória, memória e escrita biográfica: histórias de vidas e vidas na 

história, apresentamos as reflexões teóricas acerca da escrita biográfica, considerando seus 

aspectos históricos. Fundamentadas nos estudos de Bourdieu (2006), Levi (2006) Avelar 
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(2010) e, dentre outros, Chamom (2008), buscamos desenvolver esse estudo evidenciando a 

relevância das pesquisas biográficas para a História. Discorremos ainda sobre as ponderações 

teóricas dos usos da memória e escrita da história, a fim de compreender as obras 

memorialistas enquanto construção histórica, que serviram de fontes para esse estudo. 

No segundo capítulo, denominado Todas as vidas de Zilda Diniz Fontes: lugares da 

história e da memória goiana, dissertamos sobre as “várias” mulheres que Zilda foi em uma 

só: professora, escritora, poetisa, novelista e dramaturga. Assim, nesse capítulo, dedicamo-nos 

ao estudo das suas vivências familiares, formativas, profissionais, além de suas produções 

literárias e culturais como fontes históricas. Consideramos ainda o contexto social e o cenário 

político em cada período, fundamentadas nos estudos de Campos (2003), Fonseca (1998), 

Assis (2005), Alves (2007), dentre outros, com o objetivo de compreender a sua constituição 

e suas atuações em espaços diversificados. 

Finalmente, no terceiro capítulo intitulado “Entrando em cena” – A dramaturgia de 

Zilda Diniz Fontes, evidenciamos o recorte de estudo que optamos por eleger: a sua atuação 

como dramaturga e os estudos das peças teatrais de sua autoria. Para tanto, pautamo-nos 

principalmente nas pesquisas de Zorzetti (2014a, 2014b, 2014c), buscamos compreender o 

contexto do teatro em Goiás e as influências que Zilda recebeu a partir da vivência teatral no 

seio familiar, especificamente com o pai que também foi teatrólogo em Morrinhos. 

Ao final dessas considerações iniciais, desejamos que a presente pesquisa contribua 

com outros estudos que têm sido realizados, evidenciando a presença de mulheres goianas e 

de suas atuações em espaços diversificados. Esperamos ainda que esta dissertação colabore 

com outras investigações e reflexões que forem realizadas sobre a História de Goiás. 
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CAPÍTULO 1 

 

TRAJETÓRIA, MEMÓRIA E ESCRITA BIOGRÁFICA: HISTÓRIAS DE VIDAS E 

VIDAS NA HISTÓRIA 

 

 

Na presente dissertação, optamos por apresentar a trajetória de Zilda Diniz Fontes a 

partir dos aspectos familiares, formativos, profissionais, literários e artísticos no interior da 

contextualização histórica da escrita biográfica. Buscando, assim, compreender parte de sua 

história e de seu movimento nos espaços que ocupou, seja no espaço escolar formal ou nos 

espaços artísticos, culturais, políticos e sociais na cidade de Morrinhos. 

Considerar os aspectos históricos da escrita biográfica se faz necessário para não 

apresentarmos uma história descritiva e não mitificar Zilda Diniz Fontes. Além disso, é 

preciso também trazer dados da história e da memória para nos ajudar na compreensão das 

fontes que serão analisadas. Ou seja, é importante compreender como a professora Zilda é 

divulgada em distintas memórias construídas e registradas na história, seja em suas próprias 

escritas, seja nos meios de comunicação (jornais e revistas), cartas, entrevistas, livros e outras 

fontes. 

A partir dessas reflexões, salientamos que este trabalho é uma pesquisa histórica que 

procura problematizar a vida de uma mulher que se destacou no contexto social em que viveu, 

dada a importância de sua atuação profissional e cultural na cidade onde viveu e atuou. 

 

1.1 Reflexões sobre a escrita biográfica: as pluralidades nas histórias de vidas 

 

O estudo biográfico, a história da vida de alguém ou a vida de alguém a partir da 

história, é a reflexão inicial que consideramos relevante ser feita. Loriga (2011) salienta que 

somente ao longo do século XVII foi que o termo “biografia” apareceu, nesse momento sendo 

utilizado para intitular uma obra baseada numa descrição mais próxima da realidade, opondo-

se a outras formas anteriores de escrituras individuais, as quais idealizavam as circunstâncias 

da vida de pessoas. Nesse sentido, a escrita biográfica e a escrita da história sempre se 

inspiraram em ações individuais, na qual homens considerados ilustres eram os próprios 

condutores da história. 

Nesse sentido, Dosse (2015, p. 123) afirma que 
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Durante muito tempo, da Antiguidade à época moderna, o gênero biográfico teve 
por função essencial identificar. Prestou-se ao discurso das virtudes e serviu de 
modelo moral edificante para educar, transmitir os valores dominantes às gerações 
futuras. O gênero biográfico participa, pois, de um regime de historicidade no qual o 
futuro é a reprodução dos modelos existentes, que devem perpetuar-se. 

 
 Nessa perspectiva, Oliveira (2015, p. 280) também destaca que 

 
as biografias dos brasileiros ilustres se fundavam na correlação entre as suas 
trajetórias singulares e o tempo histórico da nação, mediante o elogio das suas 
virtudes morais como modelo para o presente e a fixação da memória das suas ações 
exemplares para a posteridade. 

  

A evidência dessas histórias de vida se dava por considerarem exemplos para as 

sociedades futuras, responsabilizando “os ilustres” pelos acontecimentos históricos, como se a 

história tivesse sido construída somente por eles, desconsiderando aqueles que não possuíam 

nenhum prestígio social.  

 Albuquerque Júnior (2012, p. 21) ratifica que a história escrita foi construída por 

registros de vida de indivíduos que se destacaram socialmente. Segundo o autor: 

 

A escrita da história se dedicará, notadamente após sua disciplinarização como 
ciência, no século XIX, a traçar o percurso, no tempo, de identidades ou de 
individualidades excepcionais, como as da nação, de seu povo ou daqueles que 
constituem suas elites dirigentes, elevados à condição de heróis e de gênios de uma 
dada raça. 

  

Observamos assim que os escritos biográficos colaboravam para essa perpetuação na 

história daqueles que pertenciam às elites, como construtores dos feitos históricos de uma 

determinada época. Tornavam-se, por meio das biografias e dos registros históricos, heróis 

daquele período, exemplos a serem seguidos. E isso se manteve ao longo do século XIX. 

Loriga (2011, p. 23) sublinha que os dicionários biográficos se multiplicaram, permanecendo 

bem longe de expectativas científicas: “Uma vez tornados biógrafos profissionais, muitos se 

põem a escrever vidas oficiais, obsequiosas e moralizantes. O resultado é dos mais 

decepcionantes”. 

Burke (1992, p. 12) refere-se a essa escrita da história como história tradicional, uma 

escrita que apresenta uma visão de cima, dedicando-se aos “grandes feitos dos grandes 

homens, estadistas, generais ou ocasionalmente eclesiásticos. Ao resto da humanidade foi 

destinado um papel secundário no drama da história”. Dessa forma, homens, considerados 

“ilustres” assumiram o papel de protagonistas no registro da história, como heróis 

responsáveis por grandes feitos históricos e/ou exemplos a serem seguidos. 
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Dessa forma, havia um distanciamento entre as ciências humanas e a escrita 

biográfica, principalmente pelo afastamento da biografia em relação à cientificidade. Loriga 

(2011, p. 33) reitera esse argumento evidenciando que as razões dessa fronteira de separação 

da biografia com a história enquanto ciência, especificamente, “concernem essencialmente à 

qualidade científica da verdade”.  

Por outro lado, segundo Dosse (2015), no início dos anos de 1980, percebe-se uma 

mudança, havendo uma diminuição em relação a essa distância. Nas palavras desse autor, 

 

As ciências humanas em geral e os historiadores em particular redescobrem as 
virtudes de um gênero que a razão gostaria de ignorar. A biografia é reivindicada 
pela musa da história. Derrubado o muro, assistimos a uma verdadeira explosão 

biográfica que se apossa dos autores e do público num acesso de febre que dura até 
hoje. (DOSSE, 2015, p. 16). 

 

Essa mudança refere-se à relação da biografia com a verdade, uma vez que 

 

Tensionada entre a mimesis e o imaginário em sua representação do passado, a 

biografia, por longo tempo, tomou grandes liberdades com a verdade. [...] Sua 
função social era moral, e pouco importava que os fatos e gestos relatados tivessem 
ou não existido. O que contava era o modelo e a maneira pela qual as virtudes eram 
postas à prova [...]. Em nossos dias, admitindo a parte ficcional requerida pela 
escrita biográfica, o gênero implica um pacto de verdade. [...] o próprio sucesso das 

biografias é levado por uma intensa necessidade da autenticidade que o leitor espera 
da biografia. (DOSSE, 2015, p. 408). 

 

Para essa aproximação, Dosse (2015,p. 17) afirma que as biografias nasceram da 

rotina e, posteriormente, passaram a se nutrir das aquisições das ciências humanas e da 

história erudita. Assim, “o que antes as desqualificava, a saber, seu caráter inclassificável, 

passou a ser um trunfo, pois o gênero biográfico está à altura de abrir as portas ao conjunto 

das ciências humanas e literárias graças à sua receptividade”.  

Os escritos biográficos, assim, passam a ser reconhecidos pelos historiadores. Além de 

fazer parte da história, Loriga (2011, p. 224-225) acentua que a biografia possibilita “um 

ponto de vista sobre a história, uma discordância, uma descontinuidade”. A autora ressalta 

ainda que é importante afastar dessa relação a lógica de dominação ou de submissão, tanto da 

biografia sobre a história, quanto da história sobre a biografia, sendo necessário “conservar a 

tensão, a ambiguidade, considerar o indivíduo, a um só tempo, como um caso particular e uma 

totalidade”. 

 Nessa relação, percebe-se a tensão permanente que a biografia e a história estabelecem 

com a verdade, com a realidade. Sobre isso, Dosse (2015, p. 55) sublinha que 



25 
 

 

Gênero híbrido, a biografia se situa em tensão constante entre a vontade de 
reproduzir um vivido real passado, segundo as regras da mimesis, e o pólo 
imaginativo do biógrafo, que deve refazer um universo perdido segundo sua intuição 
e talento criador. Essa tensão não é, decerto, exclusiva da biografia, pois a 

encontramos no historiador empenhado em fazer história, mas é guindada ao 
paroxismo no gênero biográfico, que depende ao mesmo tempo da dimensão 
histórica e da dimensão ficcional. 

 

Considerando essa relação da biografia com a história, a partir de outra perspectiva, 

que escapa da história linear, na qual indivíduos são responsabilizados pelo trunfo da história, 

o presente estudo refere-se a uma pesquisa biográfica baseada na historiografia. Quanto a esse 

aspecto, Chamon (2008, p. 34) afirma que: “na verdade, a relação entre o indivíduo e a 

história, que no relato biográfico é um problema fundamental e agudo, não é simples e se 

refere à questão da liberdade”. Não se trata de uma liberdade dicotomizada, na qual, ora o 

indivíduo é protagonista e atua na história, ora é meramente passivo diante das influências 

sociais, outrossim exige-se “pensar em liberdade condicionada, em possibilidades sócio-

históricas colocadas para o indivíduo, nas quais a sua ação não é apenas uma resposta às 

estruturas, mas também uma forma de reelaborá-las”.  

Levi (2006, p. 168) assegura que a biografia constitui “o canal privilegiado através do 

qual os questionamentos e as técnicas peculiares da literatura se transmitem à historiografia”. 

Na relação com o contexto, o mesmo autor considera que a remontagem do contexto histórico 

e social, em que se desenvolvem os acontecimentos, possibilita a compreensão do que 

aparentemente se apresenta como desconcertante e sem explicação. E ainda 

 

serve para preencher as lacunas documentais por meio de comparações com outras 
pessoas cuja vida apresenta alguma analogia, por esse ou aquele motivo, com a do 
personagem estudado. (LEVI, 2006, p. 176). 

  

Dessa forma, a realidade histórica e social na qual a/o personagem biográfica/o 

analisada/o está inserida/o permite que as brechas existentes na pesquisa possam ser mais bem 

esclarecidas. Aquilo que as fontes e documentos não conseguem responder, histórias de 

personagens que viveram no mesmo período histórico, inserido em contexto similar, podem 

colaborar para melhor compreensão do que não está explícito nos documentos.  

Consideramos pertinente a investigação da trajetória individual de Zilda Diniz Fontes 

a partir das interferências e influências sofridas e exercidas por ela em seus contextos, ou seja, 

um estudo biográfico baseado no contexto histórico-social, cultural, observando suas relações 

e seu movimento nos lugares e espaços ocupados. Ponderamos que, a partir das fontes 
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utilizadas, os aspectos históricos e sociais nos auxiliam na compreensão daquilo que não está 

esclarecido. Além disso, contribuem para questionarmos essas fontes e confrontá-las, não 

estabelecendo verdades absolutas a partir do que está posto.  

 O estudo realizado por Chamon (2006, p.36) sobre a trajetória de vida de Maria 

Guilhermina Loureira de Andrade, nos serve de referência por abordar a biografia a partir de 

uma narrativa que considere as possibilidades sócio-históricas existentes. Sobre a escrita 

biográfica, salientou que 

 

Escrever uma biografia é, então, narrar uma trajetória. Trajetória entendida aqui não 
no sentido corrente do termo que a toma como sinônimo de caminho, estrada ou 
percurso a ser percorrido, dado de antemão, restando ao sujeito apenas percorrê-lo, 
como se a vida fosse apenas um desenrolar de acontecimentos num espaço 
determinado. [...] seria aceitar a história como mera sucessão de acontecimentos. 

  

Contrastando esse entendimento, a mesma autora afirmou que a concepção de 

trajetória que fundamentou sua pesquisa é a compreensão de que o indivíduo e o contexto 

social vivido são variados, plurais, recriados e só existem na relação estabelecida entre um e 

outro. Não se trata da escrita de uma trajetória de vida tal qual a criticada por Bourdieu (2006, 

p. 183), pois ele a compreende como 

 

um caminho, uma estrada, uma carreira, com suas encruzilhadas [...] ou como um 
encaminhamento, isto é, um caminho que percorremos e que deve ser percorrido, 
um trajeto, uma corrida, um cursus, uma passagem, uma viagem, um percurso 
orientado, um deslocamento linear, unidirecional (a "mobilidade"), que tem um 
começo ("uma estréia na vida"), etapas e um fim, no duplo sentido, de término e de 
finalidade ("ele fará seu caminho" significa ele terá êxito, fará uma bela carreira), 
um fim da história. 

 

A crítica pensada pelo autor nos oferece elementos para refletir a respeito da 

experiência de vida, considerando a possibilidade de compreender a vida constituída no 

interior de distintas e inúmeras experiências, como registrou Bourdieu (2006, p.185), ao se 

referir sobre a ilusão existente na escrita biográfica: “Produzir uma história de vida, tratar a 

vida como uma história, isto é, como o relato coerente de uma sequência de acontecimentos 

com significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica”. 

Escapar dessa coerência do relato é uma preocupação que o historiador deve ter diante 

da construção da escrita biográfica. É o que nos alerta Avelar (2010), ao ressaltar que a escrita 

de biografias exige do pesquisador o cuidado na formatação de seus personagens, para não 

criar ingênuas expectativas no leitor, levando-o a acreditar estar sendo apresentado a uma vida 

regular, marcada por permanências e repetições. Segundo o autor, os diversos aspectos de 
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uma vida não estão sujeitos à linearidade, a uma identidade nem mesmo se esgotam em uma 

única representação. Nesse sentido,  

 

a biografia só terá sentido para o historiador se inventariar as diferenças 
constituintes do próprio indivíduo biografado, se encontrar, naquele que se diz um, 
muitos outros, se emprenhar-se em marcar os momentos de descontinuidade e 
inflexão na vida que é contada.[...] a biografia significa hoje desenhar uma figura de 
sujeito naquilo que ela se assemelha e se distancia em relação a um todo social que é 
a sua própria possibilidade de existência. (AVELAR e SCHMIDT, 2012, p. 31). 

 

Destarte, o estudo biográfico de Zilda tem a intenção de escapar da história linear, 

considerar as contradições existentes no seu contexto histórico-social e cultural e identificar 

as semelhanças e diferenças existentes nas relações sociais estabelecidas. Trata-se de uma 

preocupação fundamental para um estudo historiográfico. Como ressalta Avelar e Schmidt 

(2012, p. 33), 

o gesto biográfico permitido e convocado hoje para e pela historiografia é aquele 
que dispersa o sujeito, que não faz dele o núcleo de sentido de seu próprio existir, de 
suas próprias ações. O indivíduo existe para ser atravessado e ultrapassado pelas 
estruturas que o moldam e o transformam permanentemente. Narrar uma vida hoje 
implica narrar as suas relações de semelhanças e diferenças com os outros, sejam 
estes outros os humanos ou as mais diversas estruturas que o moldam e o 
condicionam. 

  

Para Chamon (2006, p. 38), não basta desnaturalizar as experiências, é preciso explicá-

las historicamente, pois sabe-se que a escrita da trajetória de vida de alguém necessita de uma 

escolha de interpretação. Segundo a autora, um relato de vida “é antes, o resultado do trabalho 

do historiador que busca dar um sentido (um dentre tantos possíveis) aos indícios, evidências 

e silêncios que ele encontra”. Assim, compreendemos que o estudo acerca da história de vida 

de alguém é realizado a partir de uma determinada perspectiva, a partir de um olhar que o 

historiador tem sobre o que está pesquisando, atribuindo-lhe significados de acordo com a sua 

interpretação. 

Nesse sentido, Levi (2006, p. 178) destaca que 

 

o material biográfico torna-se intrinsecamente discursivo, mas não se consegue 
traduzir-lhe a natureza real, a totalidade de significados que pode assumir: somente 
pode ser interpretado, de um modo ou· de outro. O que se torna significativo é o 
próprio ato interpretativo, isto é, o processo de transformação do texto, de atribuição 
de um significado a um ato biográfico que pode adquirir uma infinidade de outros 
significados. 

  

Ademais, na escrita biográfica baseada na historiografia, devemos dedicar 

indispensável atenção à metodologia, em especial no que diz respeito às fontes. Para a 
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pesquisa historiográfica, o que se apresenta como fonte? Segundo Pesavento (2007, p. 58), 

“Uma ideia na cabeça, uma pergunta suspensa nos lábios, o mundo dos arquivos diante dos 

olhos e das mãos. Nessa medida, tudo pode vir a tornar-se fonte ou documento para a 

História, dependendo da pergunta que seja formulada”.   

A autora salienta que novas leituras e análises podem ser feitas em fontes consideradas 

tradicionais, como relatórios, discursos políticos, correspondências oficiais; ou ainda, em 

documentos considerados oficiais, como registros policiais, processos criminais, dentre 

outros. Para além das fontes tradicionais e oficiais, Pesavento (2007, p.58) destaca ainda o 

que nomeia de documentação não oficial, como as 

 

crônicas de jornal, os almanaques e revistas, os livros didáticos, os romances, as 
poesias, os relatos de viajantes, as peças teatrais, a música, os jogos infantis, os 
guias turísticos, todos os materiais relativos às sociabilidades dos diferentes grupos, 
em clubes, associações, organizações científicas e culturais. Tal documentação, 
riquíssima, é complementada por aquelas fontes saídas do âmbito do privado: 
correspondências, diários, papéis avulsos, livros de receitas. 

  

Nessa perspectiva, as fontes utilizadas para a pesquisa sobre a trajetória de Zilda Diniz 

Fontes se referem aos escritos de outras pessoas, assim como seu acervo de poesias, novelas, 

entrevistas em jornal e, principalmente, suas peças teatrais. Diante dessa diversidade de 

fontes, fica-nos o alerta do olhar cuidadoso, ampliado e criterioso com o qual devemos nos 

direcionar a elas. Acerca disso, Pesavento (2007) salienta que é necessário ir além do que é 

dito, ver além do que é aparente, assim deve agir um historiador como um detetive, atento aos 

detalhes e ao que é suplementar, para que elementos importantes não passem despercebidos. 

O entusiasmo pelas fontes pode levar à escrita única da história, pois uma pessoa pode 

se tornar redentora e detentora de um poder construído por quem a descreve. Como já foi 

ressaltado, esse alerta nos serve para entender que cada pessoa é fruto de seu tempo histórico, 

social e político, e o que podemos fazer é indagá-la a partir dos silêncios e ausências 

encontrados nos documentos. Sobre isso, Levi (2006, p. 173) adverte que as fontes que 

utilizamos “não nos informam acerca dos processos de tomada de decisões, mas somente 

acerca dos resultados destas, ou seja, acerca dos atos. Essa falta de neutralidade da 

documentação leva muitas vezes a explicações monocausais e lineares”.  

Compreendemos a necessidade de se estabelecer uma relação de confronto com as 

fontes, ou seja, o que está escrito, o que é visto, o que é ouvido, não pode ser apreendido 

como uma verdade. Ao contrário, para uma pesquisa historiográfica constituída a partir de 

uma biografia, é fundamental que confrontemos as fontes, para não cairmos na armadilha de 
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“ler” ou “ver” a/o personagem biografada/o como herói ou vítima de uma determinada época, 

em um determinado contexto. 

Outra indagação relevante a ser feita sobre a metodologia refere-se à destinação do 

estudo. Avelar (2010) ressalta as mudanças ocorridas a partir do final dos anos de 1960, com 

o intuito de recuperar, nos processos históricos, os aspectos humanos. Segundo o autor, 

 

A biografia suscitou preocupações com trabalhos de pesquisa mais rigorosos, 
capazes de demonstrar as tensões existentes entre a ação humana e as estruturas 
sociais, colocando o personagem e seu meio numa relação dialética e assegurando à 
História o caráter de um processo com sujeito. (AVELAR 2010, p. 158). 

  

Avelar e Schmidt (2012) acentuam também a relevância da pesquisa de uma trajetória 

individual suscitar incertezas e inquietações que possam interessar àqueles que têm a 

preocupação com a escrita histórica e com a relevância da pesquisa. Observamos que o 

presente estudo deve ser marcado por tensões e suspeitas acerca das relações e espaços sociais 

em que Zilda atuou e seus movimentos em diversos contextos, sejam eles formais, nas escolas 

da cidade de Morrinhos, sejam nos espaços não formais, como escritora, novelista, poetisa e 

dramaturga.  

Nesse sentido, Contiero (2007, p. 34) ratifica a relevância dos conflitos com as fontes 

na realização da pesquisa, ressaltando que devemos procurar 

 

Conciliar o vezo da pesquisa mais alentada e o comprometimento com a verdade, 
tanto quanto possível, o que significa evitar soluções demasiadas pessoais, 
decorrentes da pura e simples admiração pelo biografado. É preciso ir as fontes, 
checar as informações, brigar por detalhes aparentemente dispensáveis. É preciso 
também organizar as informações, impor uma estrutura condizente, se possível, com 
a variedade, a riqueza e a complexidade dessas informações. 

  

Por se tratar de um estudo científico, cabe-nos necessariamente atuar como 

historiadores comprometidos com a ética da pesquisa historiográfica. A esse respeito, Schmidt 

(2009, p. 24-25, apud AVELAR 2010, p. 170) nos alerta apontando que 

 

para o historiador biógrafo em particular, não existem fatos importantes em si, que 
precisam ser revelados “doa a quem doer”; além disso, o que lhes interessa não é o 
inusitado por ele mesmo. Também sua forma de encarar a verdade é – ou deveria ser 
– mais sofisticada, e tensionada, do que aquela própria do senso comum, limitada à 
factualidade imediatamente apreensível. [...] Respeito pelo personagem biografado – 
no sentido de compreendê-lo em sua historicidade e não como uma celebridade a ser 
desnudada – e respeito pelas regras, historicamente construídas, do ofício de 
historiador: tais me parecem ser os parâmetros mais importantes desta ética 
particular, aquela do profissional de História que se dedica a perscrutar os caminhos 
e descaminhos de uma vida. 
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Assentada nessas considerações, apresentamos a seguir as reflexões sobre a escrita e a 

construção da história e os usos da memória para essa história construída.  

 

1.2 Memória e História: uso, manipulação e construção 

 

O debate a respeito da escrita da história está presente em tempos diversos.  Escrever 

sobre o passado adquire significados que não são homogêneos, pois as contradições fazem 

parte do processo,    

No domínio da história, sob a influência das novas concepções do tempo histórico, 
desenvolve-se uma nova forma de historiografia – a ‘história da história’ – que, de 
fato é, na maioria das vezes, o estudo da manipulação pela memória coletiva de um 
fenômeno histórico que só a história tradicional tinha até então estudado. (LE 
GOFF, 2003, p. 468). 

  

Diante da afirmação de Le Goff, salientamos a relevância de reflexões sobre essa 

manipulação da memória coletiva sobre o passado, como ela tem se aproximado da escrita da 

história ou, além de aproximação, sendo utilizada como fonte histórica. Entretanto, antes cabe 

destacar as considerações de Hobsbawm (1998, p. 37) acerca da função desse passado para a 

história. Segundo o autor, 

 

até o século XVIII – supunha-se que ela pudesse nos dizer como uma dada 
sociedade, qualquer sociedade, deveria funcionar. O passado era o modelo para o 
presente e o futuro [...]. Daí o significado do velho, que representava sabedoria não 
apenas em termos de uma longa experiência, mas da memória de como eram as 
coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. 

  

Hoje, segundo o autor, esse tipo de referência do passado, enquanto acúmulo de 

experiência como modelo a ser seguido, já não serve à história, já que o presente não é, bem 

como não pode ser, uma continuação, uma cópia do que foi no passado. Sobre essa visão 

tradicional da história a respeito da memória do passado, Burke (2000, p. 69) sublinha que 

 

A visão tradicional da relação entre a história e a memória é relativamente simples. 
A função do historiador é ser o guardião da memória dos acontecimentos públicos 
quando escritos para proveito dos atores, para proporcionar-lhes fama, e também em 
proveito da posteridade, para aprender com o exemplo deles. 

 

Dessa forma, considerando que a memória coletiva tem como referência o passado, 

entendemos a importância de refletir como tal memória passou a ser objeto de estudo da 

história, superando essa função do passado de servir como modelo ao presente e ao futuro. Le 
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Goff (2003, p. 469) afirma que na segunda metade do século XX, o desenvolvimento das 

sociedades esclarece a importância do papel desempenhado pela memória coletiva, assim, 

 

Exorbitando a história como ciência e como culto público, ao mesmo tempo a 
montante, enquanto reservatório (móvel) da história, rico em arquivos e em 
documentos/monumentos, e aval, eco sonoro (e vivo) do trabalho histórico, a 
memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas, das 
classes dominantes e das classes dominadas, lutando, todas, pelo poder ou pela vida, 
pela sobrevivência e pela promoção. 

  

Como salienta o autor, a chamada “nova” história, que se empenha na criação de uma 

história científica baseada na memória coletiva, pode ser compreendida com uma 

transformação da memória, perpassando por pontos elementares como renunciar a linearidade 

do tempo em favor da multiplicidade de vivência dos tempos, considerando o individual 

inserido no meio coletivo e social, e considerar “lugares” da memória como fomento para os 

estudos históricos, sejam eles físicos como museus e bibliotecas, sejam lugares simbólicos 

como comemorações e aniversários, dentre outros.  

Le Goff (2003), citando Pierre Nora, enfatiza que não se pode desconsiderar o que 

chama de verdadeiros lugares da história, em que se deve investigar os denominadores e 

criadores da memória coletiva, que são os estados, meios sociais e políticos. Esses decidem o 

que será arquivado, de acordo com a utilização que fazem da memória. 

 Isto posto, observamos que a memória coletiva faz parte da sociedade, possibilitando 

um olhar mais ampliado para questões que eram desconsideradas nas pesquisas históricas 

ditas tradicionais. De outra forma, consideramos a importância de se ter clareza de que o 

registro e a apresentação da memória coletiva decorreram de uma intencionalidade em relação 

ao uso dessa memória. Sobre isso, Le Goff (2003, p. 525) afirma que 

 

De fato, o que sobrevive não é um conjunto daquilo que existiu no passado, mas 
uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal no 
mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo 
que passa, os historiadores. 

 

Burke (2000, p. 70) também nos alerta da relação cuidadosa que deve ser estabelecida 

entre a História e a memória, ressaltando que 

 

Tanto a história quanto a memória passaram a revelar-se cada vez mais 
problemáticas. Lembrar o passado e escrever sobre ele não mais parecem as 
atividades inocentes que outrora se julgava que fossem. Nem as memórias nem as 
histórias parecem mais ser objetivas. Nos dois casos, os historiadores aprendem a 
levar em conta a seleção consciente ou inconsciente, a interpretação e a distorção. 
Nos dois casos, passam a ver o processo de seleção, interpretação e distorção como 
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condicionado, ou pelo menos, influenciado, por grupos sociais. Não é obra de 
indivíduos isolados.    

  

Além disso, há a questão da infidelidade da memória. Como acentua Loriga (2011, p. 

69), ela passa por incessantes modificações das hierarquias dos fatos, podendo 

 

mesmo amanhã descobrir o alcance daquilo que é hoje escrito em minúsculas e 
apagar o que está escrito em caixa alta. Sabe igualmente que o trabalho de 

manipulação não concerne unicamente à memória, mas provém também de nossa 
maneira de olhar: a percepção que cada um de nós tem dos acontecimentos não é em 

nada compatível a dos outros. 

  

Assim, considerando que as escolhas da conservação do passado são feitas a partir de 

interesses e de perspectivas diferentes, ponderamos a afirmação de Le Goff (2003, p. 427) em 

que a memória passou pelo desenvolvimento da oralidade para a escrita, 

 

Nas sociedades sem escrita, a memória coletiva parece ordenar-se em torno de três 
grandes interesses: a idade coletiva do grupo, que se funda em certos mitos, mais 
precisamente nos mitos de origem; o prestígio das famílias dominantes, que se 
exprime pelas genealogias; e o saber técnico, que se transmite por fórmulas práticas 
fortemente ligadas à magia religiosa. 

  

Segundo o autor, nas sociedades em que a oralidade é predominante, é possível 

compreender o uso da memória coletiva como um instrumento de poder, já que serviram à 

classe dominante como ferramenta de luta pela dominação impondo a tradição por meio de 

memórias do passado.  

 Todavia, nas sociedades com memória coletiva escrita já desenvolvida, não foi 

diferente. Tais memórias também serviram a determinados interesses. Le Goff (2003) reitera 

que o que foi transformado em documento pela história tradicional, a partir do que foi 

recolhido pela memória coletiva, deve ser exposto a uma crítica mais profunda. O autor 

salienta ainda que, 

Quer se trate de documentos conscientes ou inconscientes (traços deixados pelos 
homens sem a mínima intenção de legar um testemunho à posteridade), as condições 
de produção do documento devem ser minuciosamente estudadas. As estruturas de 

poder de uma sociedade compreendem o poder das categorias sociais e dos grupos 
dominantes ao deixarem, voluntariamente ou não, testemunhos suscetíveis de 

orientar a história num ou noutro sentido; o poder sobre a memória futura, o poder 
da perpetuação, deve ser reconhecido e desmontado pelo historiador. Nenhum 
documento é inocente. Deve ser analisado. Todo documento é um monumento que 
deve ser desestruturado, desmontado. O historiador não deve ser apenas capaz de 
discernir o que é “falso”, avaliar a credibilidade do documento, mas também saber 

desmistificá-lo. Os documentos só passam a ser fontes históricas depois de estar 
sujeitos a tratamentos destinados a transformar sua função de mentira em confissão 
de verdade. (LE GOFF, 2003, p. 110). 
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Diante disso, ponderamos que é com esse olhar criterioso que intentamos nos 

direcionar aos documentos, almejando vê-los e tê-los como fontes históricas, para a realização 

da pesquisa sobre a trajetória de vida de Zilda Diniz Fontes. Mas devemos nos atentar não 

somente diante das fontes que temos em mãos, mas também diante daquilo que não está 

explícito, escrito, posto. Sobre isso, Le Goff (2003, p. 109) sublinha que 

 

Falar dos silêncios da historiografia tradicional não basta; penso que é preciso ir 
mais longe: questionar a documentação histórica sobre as lacunas, interrogar-se 
sobre os esquecimentos, os histos, os espaços em branco da história. Devemos fazer 
o inventário dos arquivos do silêncio e fazer a história a partir dos documentos e da 
ausência de documentos”. 

  

A respeito da postura diante da história, Hobsbawm (1988, p.47) faz uma ponderação 

acerca da postura dos historiadores, afirmando que “É tarefa dos historiadores saber 

consideravelmente mais sobre o passado do que as outras pessoas e não podem ser bons 

historiadores a menos que tenham aprendido, com ou sem teoria, a reconhecer semelhanças e 

diferenças”. Salienta ainda que 

 

É muito importante que os historiadores se lembrem de sua responsabilidade, que é, 
acima de tudo, a de se isentar das paixões de identidade política – mesmo se também 
as sentirmos. Afinal de contas, também somos seres humanos. [...]Temos de resistir 
à formação de mitos nacionais, étnicos e outros, no momento em que estão sendo 
formados. Isso não nos fará populares. (HOBSBAWM, 1998, p. 20-21). 

  

Além da resistência para não contribuirmos ou sermos responsáveis por criar mitos, 

Hobsbawm (1998, p. 48) destaca outro papel dos historiadores, evidenciando que 

 

A história como inspiração e ideologia tem uma tendência embutida a se tornar mito 
de autojustificação. Não existe venda para os olhos mais perigosa que esta [...] É 
tarefa dos historiadores tentar remover essas vendas, ou pelo menos, levantá-las um 
pouco ou de vez em quando – e, na medida que o fazem, podem dizer à sociedade 
contemporânea algumas coisas das quais ela poderia se beneficiar, ainda que hesite 
em aprendê-las. 

 

Assentadas nessas reflexões, reiteramos o cuidado que intentamos ter ao nos 

direcionar para as fontes históricas sobre parte da vida de Zilda, fontes essas baseadas nas 

próprias memórias de Zilda e sob o olhar e as memórias de outros autores que escreveram 

sobre ela. Objetivamos, assim, confrontar os documentos, considerando as condições em que 

foram escritos, construídos, almejando utilizá-los como fontes históricas. 
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1.3 A escrita da história por meio de Obras Memorialistas 

 

A despeito das intencionalidades das fontes produzidas por memorialistas, 

consideramos relevantes estes escritos sobre o passado na busca de compreender como estas 

fontes registraram a história de vida de Zilda Diniz Fontes. Sabe-se que os escritores 

memorialistas se dedicavam ao registro do passado daquilo que consideravam ser importante 

para as futuras gerações, configurando assim uma história construída a partir das experiências 

vividas, memórias próprias ou de pessoas que presumiam relevância.  

Sendo assim, a partir das considerações de Domingues (2011, p. 2), compreendemos 

como memorialistas, 

 

escritores que utilizam diversas ferramentas e fontes em seus textos - às vezes 
resultando em textos de cunho autobiográfico, nos quais o autor utiliza, a sua 
experiência de vida e a tradição oral, da cidade sobre a qual escreve, para construir a 
narrativa histórica –, sem que para isso se utilizem das normas metodológicas e 
teóricas da escrita acadêmica sobre história. 

  

A autora salienta que essa ausência de regras teórico-metodológicas é a principal 

característica que os diferenciam de estudos historiográficos, pois os registros memorialísticos 

sobre a história são escritos cada um a sua maneira. Mas essa distinção da historiografia não 

torna os escritores memorialistas insignificantes para as pesquisas historiográficas. Pelo 

contrário, como sublinha Domingues (2011, p. 12),  

  

A narrativa memorialística muitas vezes pode ter elementos ficcionais, mas no geral 
sua busca no passado é também imbuída da necessidade de encontrar elementos 
explicativos do presente. O interesse pela história é evidente e apesar de não serem 
textos propriamente científicos, com pesquisas que levaram a uma narrativa 
histórica consistente, são, ao meu ver, derivados da consciência histórica e de uma 
necessidade sobre o passado, que não é sentida apenas por historiadores. Portanto, 
estudar os memorialistas também deve ser um campo de estudos da ciência 
histórica. 

 

Observamos que é com esse olhar que consideramos obras memorialistas para a 

realização do estudo sobre a trajetória de vida de Zilda Diniz Fontes. As obras se referem à 

escrita memorialista de autoras sobre a história de Zilda, a partir de seus olhares, memórias e 

fontes diversas que utilizaram, assim como o próprio registro memorialista de Zilda. 

Sobre a memória na construção da narrativa memorialística, Silva (2016, p. 11) nos 

esclarece que ela é uma das referências do autor. Além da memória, o autor baseia-se também 
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nas suas experiências apreendidas e consideradas relevantes. No entanto, o que entendemos 

como memória? Segundo Maciel (2013, p. 551) 

 

as memórias são, antes de tudo, uma forma narrativa literária que promove um 
retorno temporal por parte do eu-narrador com o intuito de evocar pessoas e 
acontecimentos que sejam representativos para um momento posterior, do qual este 
eu-narrador escreve. O gênero memórias não se apresenta como texto uno, mas 
segundo uma diversidade de escolhas e de soluções narrativas que ampliam a visão 
de memórias, deixando esta modalidade narrativa de ser apenas um depósito 
revivido de fatos do passado. 

  

Dessa forma, compreendemos que as memórias possibilitam ao autor retomar 

experiências vividas que, para a escrita, são relembradas, revividas ou mesmo reelaboradas 

pelo mesmo, significando que a escrita pode ser marcada por lembranças reais ou não reais. 

Nesse sentido, Silva (2016, p. 12) ratifica ao ressaltar que a escrita memorialística se constitui 

de “expressões pessoais do autor e que este, por sua vez, ainda que construa sua narração a 

partir de acontecimentos reais de sua vida, de experiências pelas quais realmente passou, 

costura-as juntamente a sua perspectiva pessoal e ficcional”. 

 Além disso, Maciel (2013, p. 554) salienta ainda que 

 

Não sendo a memória um processo absolutamente inequívoco, imune a quaisquer 
interferências, mas agindo seletiva e fragmentariamente, há que se reconhecer que 
na sua ocorrência ela retém o que houve, ou o que pareceu mais significativo sobre 
um dado fato. Se, aos recortes que a memória opera, somarmos o fato de que, para 
essa reatualização do passado realizar-se é preciso confrontar as informações retidas 
na memória com os referenciais do presente, fica evidenciada a possibilidade de a 
nossa memória “nos trair”, promovendo uma desfiguração do passado. 

 

Sobre escritas memorialistas, a autora afirma que existe uma tradição no Brasil quanto a 

essas obras, a partir da breve análise que realizou das obras Memórias (1948), de Visconde de 

Taunay; Memórias do cárcere (1953), de Graciliano Ramos; Um homem sem profissão 

(1954), de Oswald de Andrade; Meus verdes anos (1956), de José Lins do Rego; Solo de 

Clarineta (1974-1976), de Érico Veríssimo; Navegação de cabotagem (1992), de Jorge 

Amado e Quase memória: quase-romance (1995), de Carlos Heitor Cony.  

Acerca das obras, Maciel (2013, p. 552) ressalta que, mesmo tendo sido escritas em 

períodos distintos, assemelham-se pelo renome dos autores diante da grande produção 

literária e pela escrita baseada em memórias: “longa cronologia de enredo, caráter 

autopromocional, narrador autodiegético, aparente sinceridade e capacidade de apreensão de 

um entorno histórico”.  
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 Assim, esses escritos apresentam características memorialistas semelhantes que as 

aproximam, mesmo tendo sido escritas em datas diferentes. Referem-se ao enredo baseado em 

uma cronologia, o próprio narrador é o personagem principal da narrativa que se promove na 

história e também apresenta sua percepção histórica. 

Segundo a autora, pode-se afirmar que 

 

esta tradição é relevante sobretudo na parcela de publicações relativa aos prosadores 
brasileiros, de trajetória reconhecida, dos séculos XIX e XX. Nota-se que as 
memórias selecionadas foram produzidas por escritores de diferentes regiões (Sul-
Sudeste-Nordeste), o que nos faz compreender que a produção de memórias não está 
vinculada a apenas um locus e nem tampouco a um único tempo, já que as datas de 
publicação se desdobram em diferentes décadas. (MACIEL, 2013, p. 557). 

  

Dessa forma, a autora esclarece que aceitar essa tradição no Brasil perpassa pela 

compreensão da riqueza do percurso dessa escrita no país, edificado entre as limitações do 

que é fato e do que é ficção em um trabalho com linguagem própria de um texto literário. 

Assim, “é válido compreender que também as memórias brasileiras fazem parte de um 

memorialismo contemporâneo que cresce na mesma medida em que se alarga a possibilidade 

de rever o passado, sem as amarras da censura” (MACIEL, 2013, p.558). 

 Em Goiás, não foi diferente. Os registros históricos goianos também foram baseados 

em escritas memorialistas. Silva (2013, p. 223) afirma que desde o século XIX, já se 

destacavam no estado escritores memorialistas, cronistas, viajantes, estudiosos e ainda 

historiadores que se interessaram em escrever narrativas sobre o passado de Goiás, como 

 

Luis Antônio de Silva e Souza, Auguste Saint-Hilaire, Johann Pohl, Luiz 
D’Alincourt, Cunha Matos, Oscar Leal, José M. P. de Alencastre, dentre outros, 
cada qual com sua forma de registrar os fenômenos históricos “dignos” de serem 
conhecidos pelas gerações posteriores, recorreram à memória daqueles que 
vivenciaram os fatos históricos de outrora, mas também deixaram registradas suas 
impressões sobre as experiências vivenciadas em terras goianas. 

 

No século XX, os registros históricos continuam marcados por uma configuração 

memorialística sobre a história de Goiás, 

 

por meio da apropriação de um passado pautado sobre interesses que se erguem no 
presente e se dirigem ao futuro. Assim, invenções, polêmicas e manipulações não 
faltam para que se alcance o objetivo de forjar uma “verdade” histórica que edifique 
uma memória histórica. (MEDEIROS. 2016, p.12). 

  

Logo, o registro do passado a partir das escritas memorialistas podem ter significado 

uma história construída a partir de interesses do que deveria ser registrado e lembrado pelas 
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gerações futuras. Silva (2013, p. 223-224) ratifica que as escritas memorialistas continuaram 

sendo preeminentes em Goiás no século XX, destacando alguns autores: 

 

até aproximadamente a década de 1960, essa tarefa de construção da(s) história(s) de 
Goiás foi levada a cabo, predominantemente, por memorialistas, genealogistas e 
historiadores diletantes, ou seja, médicos, políticos, jornalistas, advogados, dentre 
outros estudiosos que se interessavam em produzir narrativas relacionadas a 
fenômenos históricos acontecidos em “território goiano”. Americano do Brasil, 
Zoroastro Artiaga, Henrique Silva, Ofélia Sócrates Monteiro, Sebastião Fleury 
Curado, Jaime Câmara, são alguns nomes desse escol de cultores da história goiana. 

  
Medeiros (2016) também destaca alguns autores memorialistas em Goiás até a década 

de 1950, salientando os interesses dos seus registros históricos 

 
Decorrem dessa abordagem o interesse de Victor de Carvalho Ramos (1925) em 
demarcar a data de criação do estado e a preocupação de Derval Alves de Castro 
(1933) em identificar o fundador da cidade de Itaberaí numa narrativa que difere de 
toda a documentação a respeito da fundação da cidade[...]. A disputa pela “verdade 
histórica” com base em prova documental envolve, ainda, a obra de Taunay, 
Primeiros anos da Provincia de Goiaz, publicada em 1950, na qual menciona, como 
referência, autores goianos, entre eles Colemar Natal e Silva, Americano do Brasil, 
Henrique Silva e o cônego José Trindade, ainda que no intuito de refutar seus 
argumentos. (MEDEIROS, 2016, p. 12). 

 

Isto posto, observamos que os escritos memorialistas fizeram parte dos registros 

históricos do Brasil e de Goiás, mesmo sendo uma história construída, sem seguirem regras 

metodológicas como as pesquisas historiográficas. Isso se configura, segundo Domingues 

(2011, p.13-14), como o problema elementar das obras memorialísticas, uma vez que 

 

esses textos muitas vezes despertam a curiosidade do leitor por terem sido escritos 
por pessoas que são tidas como personalidades locais, antes mesmo de se 
aventurarem na história. Como esses memorialistas são pessoas conhecidas em suas 
cidades, seus escritos ganham teor de credibilidade ainda maior, e se transformam 
em verdades históricas. [...] no geral elas não explicitam tratar-se de construções não 
empíricas, o que induz o leitor leigo a pensar que se tratam de fontes genuínas sobre 
a história. É fundamental explicar as diferenças e não ignorar esse fenômeno. 

 

Sendo assim, é de grande relevância termos esse olhar diante das obras memorialistas, 

considerando que eles não se tratam de um estudo historiográfico, mas que apresentam 

registros históricos baseados em memórias, experiências vivenciadas ou idealizadas pelo 

autor, que podem ter sido selecionadas ou mesmo, forjadas, de acordo com os interesses dos 

autores.   
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Entretanto, esse esclarecimento não diminui a sua importância. Consideramos os 

escritos memorialísticos como fontes notáveis para o estudo historiográfico. Como enfatiza 

Domingues (2011, p. 14), 

 

os memorialistas são fontes preciosas para o historiador porque são sistematizadores 
de consciências históricas. Ao mesmo tempo, eles são exemplos dessa teoria, 
resultados dos processos da consciência histórica, porque de formações distintas se 
viram na necessidade da pesquisa histórica[...]. Os memorialistas não escrevem 
sobre história porque simplesmente desejam competir terreno com os historiadores, 
como muitos acreditam, mas porque a história é um desejo e uma necessidade de 
todos. Por tudo isso, se atentar ao estudo dessas produções memorialísticas é 
fundamental na reflexão sobre as problemáticas mais atuais dessas cidades e sobre 
os dilemas das fronteiras da ciência história. 

 

Sendo assim, salientamos a relevância das obras memorialísticas para o estudo sobre a 

história de vida de Zilda Diniz Fontes, como já dissemos. Essas obras possibilitarão a nossa 

compreensão sobre o contexto histórico e social vivido por Zilda na cidade de Morrinhos, 

bem como das relações que ela estabeleceu nos espaços em que atuou como nas escolas e nas 

atividades culturais que desenvolveu. Os escritos memorialistas contribuirão ainda para nos 

ajudar a entender as influências recebidas por Zilda que colaboraram para a sua constituição 

enquanto professora, escritora, poetisa, novelista, teatróloga. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

CAPÍTULO 2 

 

TODAS AS VIDAS DE ZILDA DINIZ FONTES: LUGARES DA HISTÓRIA E DA 

MEMÓRIA GOIANA 

 

Vive dentro de mim 

uma cabocla velha 

de mau-olhado, 

[...] Vive dentro de mim 

a lavadeira 

do Rio Vermelho. 

Seu cheiro gostoso 

d’água e sabão. 

[...] Vive dentro de mim 

a mulher cozinheira. 

Pimenta e cebola. 

Quitute bem feito. 

[...] Vive dentro de mim 

a mulher do povo. 

Bem proletária. 

Bem linguaruda, 

desabusada, 

sem preconceitos, 

[...]  Vive dentro de mim 

a mulher roceira. 

-Enxerto de terra, 

Trabalhadeira. 

Madrugadeira. 

Analfabeta. 

[...] Vive dentro de mim 

a mulher da vida. 

Minha irmãzinha… 

[...] Todas as vidas 

dentro de mim: 

Na minha vida – 

a vida mera 

das obscuras! 

Coralina (2013)
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No poema Todas as Vidas, Cora Coralina explicita todas a mulheres que viveram nela, 

as várias mulheres que foi em uma só. Como destaca Pereira (2009, p. 59), 

 
Através de seus escritos aparecem Todas as Vidas, em cujo bojo navega a mulher-
benzedeira dotada de forças sobrenaturais e saberes populares; a mulher-lavadeira, 
esboço da exploração do trabalho doméstico; a mulher-cozinheira, roceira, 
trabalhadeira; mulher-do-povo, proletária e livre das amarras sociais; a mulher-da-
vida, versos propícios para questionamentos interiores sobre a prostituição, 
preconceito contra a mulher, diferenças sociais, entre outros. 

 

Como pode ser observado nesse poema, a poetisa goiana Cora Coralina indica a 

representação do papel social das mulheres do povo, considerando-se várias em uma só. 

Segundo Ferreira e Neves (2014, p. 9), nesse poema Cora Coralina abre espaço e dá voz a 

todas essas vidas femininas e “mais do que considerar a pluralidade das identidades, no 

poema o eu poético assume a diferença, as mulheres excluídas, silenciadas, tornadas 

invisíveis, obscurecidas pelo preconceito, pela desigualdade de direitos, respeitando a 

diferença, o outro”. 

 Assim, apresentamos neste capítulo as várias mulheres que Zilda Diniz Fontes foi: 

professora, escritora, poetisa, novelista e dramaturga, representando e dando voz às muitas 

mulheres que eram silenciadas. Para compreensão da sua constituição e atuação em todos 

esses espaços, nos dedicamos ao estudo de suas vivências familiares, considerando o contexto 

social dessas vivências, e a sua formação escolar com o intento de perceber as influências que 

recebeu para sua atuação.  

 Além da formação, discorremos sobre sua atuação profissional, contextualizando as 

vivências no magistério com o cenário político vigente. A seguir, apresentamos, brevemente, 

a reflexão das suas produções literárias e culturais: o livro, as poesias, a novela e os projetos 

artísticos (as peças teatrais, eleitas nesse estudo como análise de destaque, estão presentes no 

próximo capítulo). Para tais reflexões e análise, salientamos que temos como fontes obras 

memorialistas que serão vistas com o cuidado necessário que uma pesquisa historiográfica 

requer.  

2.1 Os movimentos familiares, sociais e políticos: a história escrita de cima e de baixo 

Filha da mineira Laudomila dos Reis Diniz (Domila) e do paulista José Mendes Diniz 

(Juquinha), quarta filha de sete irmãos, Zilda nasceu no ano de 1920 em Morrinhos2. Seus 

 
2 A cidade de Morrinhos está localizada no sul do estado de Goiás. Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), possui atualmente uma população estimada em 45.000 habitantes. Recebeu este nome, como 
afirma Silva (1995), provavelmente devido à três acidentes geográficos, pequenos morros que cercam a cidade e 
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pais se casaram no ano de 1910 na cidade mineira de Ituiutaba (Minas Gerais), mudaram-se 

para Santa Rita do Paranaíba, hoje chamada Itumbiara (Goiás), onde “Seu Juquinha” iniciou 

suas atividades de agrimensor. Depois se mudaram para a cidade de Ituverava (São Paulo) e, 

devido a um negócio malsucedido, retornaram para Itumbiara. Mudar de cidade parecia fazer 

parte da dinâmica da família.  

Em sua obra memorialista Morrinhos: de capela a cidade dos pomares, publicada nos 

anos 1980, Zilda relata a história da vinda de sua família para a cidade de Morrinhos, 

destacando seu pai como um “vulto morrinhense”3. Enquanto “vulto”, caracteriza-o como um 

dos responsáveis pela constituição histórica da cidade. Sobre esses “vultos”, que mereciam ser 

homenageados, a autora destaca que 

 

Toda cidade registra nas ruas, praças, escolas ou edifícios públicos nomes de 
pessoas ligadas à sua história. É uma forma de homenagear aqueles que os dirigentes 
do momento querem ver lembrados pelas gerações do futuro. Mas para que o sejam 
é necessário que o homenageado signifique alguma coisa mais que apenas o nome 
gravado numa placa ou frontispício. É imprescindível ser individualizado, tomar 
forma e sentido como ser humano diferenciado de qualquer outro semelhante. 
(FONTES, 1980, p.27). 

 

Dessa forma, destacamos o que Zilda entendia como “vultos”, ressaltando o quanto 

foram significativas suas atuações na cidade. Percebemos assim que as “personalidades” são 

consideradas, de forma individual, como seres humanos imprescindíveis e diferenciados de 

quaisquer outros, portanto mereceram ser “homenageados” com nomes de ruas e de escolas, 

uma característica comum desse tipo de obra. Ressaltamos que essas pessoas consideradas 

“vultos”, possuíam representatividade social, pertencente à elite, ocupando principalmente 

cargos políticos. 

Ao contar a história da própria família, com destaque para seu pai como personalidade 

que merecia ser homenageada, seguindo os preceitos do registro memorialista, ela contribuiu 

para a escrita da história na qual a “alta” sociedade morrinhense é enaltecida e 

responsabilizada pela constituição histórica da cidade. Assim, percebemos a confirmação de 

uma história vista “de cima”, sendo perpetuada por indivíduos da “elite” como heróis e 

                                                                                                                                                                                                        
que parecem ter sido os motivadores ao nome da cidade. São denominados como Morro do Ovo, Morro da 
Saudade e Morro da Cruz (IBGE, 2017). 

3Ainda neste capítulo, abordaremos o livro de maneira mais detida. Entretanto, o destacamos aqui pois a própria 
Zilda conta a história da chegada de sua família em Morrinhos. 
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exemplos a serem seguidos. Ao tensionar desconstruir esses discursos, cabe-nos ressaltar a 

relevância de nos embasarmos em uma história vista “de baixo”, como nos demonstra Burke 

(1992, p. 53-54), enquanto 

 

abordagem, a história vista de baixo preenche comprovadamente duas funções 
importantes. A primeira é servir como um corretivo a história da elite, [...] A 
segunda é que, oferecendo esta abordagem alternativa, a história vista de baixo abre 
a possibilidade de uma síntese mais rica da compreensão histórica, de uma fusão da 
história da experiência do cotidiano das pessoas com a temática dos tipos mais 
tradicionais de história. 

 

Assim, salientamos a pertinência dessa desconstrução da escrita da história vista de 

cima, por se tratar de uma pesquisa científica. Mas ressaltamos que a história da família de 

Zilda contada em sua obra, como uma história escrita “de cima”, demonstra-nos a coerência 

da sua escrita com o seu tempo e espaço ocupado. Ou seja, Zilda era uma mulher que 

pertencia à elite, que se relacionava com famílias reconhecidas socialmente, que também 

faziam parte dessa “alta” sociedade, assim, o seu olhar, a sua perspectiva da constituição 

histórica morrinhense estava, coerentemente, relacionada ao universo ao qual fazia parte.  

Ponderamos, dessa forma, as ressalvas necessárias quanto aos escritos memorialistas 

que colaboram para essa história construída por feitos heroicos, com intuito de romper com 

essa perpetuação. No entanto, acentuamos que essa obra de Zilda nos mostra que ela foi uma 

mulher com perspectivas e olhares adequados à sua realidade e ao seu tempo. Destacamos 

ainda a pertinência dessa abordagem da história para compreendermos sua constituição 

familiar e o contexto no qual estava inserida, ainda que a consideremos uma educadora para 

além da escola.  

Fontes (1980, p. 53), discorrendo sobre a história de sua família, destaca que o pai 

continuou a atividade de medir e dividir terra e sua mãe era professora, mas não entra em 

detalhes sobre a sua atuação, em que escola lecionava, para qual nível de ensino, durante 

quanto tempo, também não localizamos outros registros que pudessem oferecer mais 

informações. Acerca da família, ressaltou ainda que “o casal fez um bom círculo de relações, 

sendo recebido pelas famílias mais influentes e tradicionais da cidade”. Nessa passagem, 

percebe-se que Zilda considerava as boas relações cultivadas com as famílias tradicionais e 

influentes da cidade, um aspecto relevante para seus pais, no entanto, destaca ainda a atuação 

de seu pai, aparentemente amadora, no teatro.  

Apesar de não dar mais pistas sobre como isso se deu, Zilda aponta o gosto do pai pela 

dramaturgia: “Juquinha convidou um grupo de amigos que gostavam de teatro para 
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experimentar ensaiar uma peça e levá-la em cena. A sugestão foi aceita e a peça apresentada, 

seguida de algumas outras” (FONTES, 1980, p. 53). Pela ausência de documentos e fontes, 

não conseguimos mais informações das peças teatrais produzidas por Juquinha e seu grupo. 

No início dos anos 1920, sua família se mudou para Morrinhos: 

 

Era intenção de Juquinha permanecer alguns anos em Morrinhos, até reunir pecúlio, 
e voltar depois para o seu estado. O campo de trabalho era vasto, sem concorrentes, 
e o agrimensor em pouco tempo se viu assoberbado de serviço tendo conseguido 
impor-se por sua capacidade e honestidade. [...] Os planos de volta para São Paulo 
foram esquecidos, com Juquinha e Domila completamente integrados entre as 
famílias morrinhenses, a ponto de sentirem-se morrinhenses também. (FONTES, 
1980, p. 54). 

 

Percebe-se, pela descrição de Zilda, que o pai obteve êxito financeiro na cidade com a 

atividade de agrimensor que desempenhava. O sucesso financeiro pode ter sido consequência 

do desenvolvimento econômico do município no início de século XX, ligado à agropecuária e 

à valorização de terra. Como destaca Fonseca (1998, p. 105), a cidade constava com 1172 

estabelecimentos rurais, segundo o censo de 1920, número que colocava morrinhos como o 

maior município do estado de Goiás: 

 

Os 1172 estabelecimentos recenseados variavam de uma área para outra de até 40 
hectares (39,33%), a mais de 25 mil hectares (0,17%), sendo que a área média dos 
primeiros era de 10 hectares e dos segundos de 38.720 hectares. Mais de 50% destes 
489.085 hectares, e os dois maiores, mediam sozinhos, quase 80.000 hectares. Além 
destes existiam outros latifundiários. 

 

Além das marcações e medições de terras, Fontes (1980, p. 55) salienta que “sentindo 

a importância que o automóvel iria desempenhar”, colaborou na construção de estradas que 

liga a cidade de Morrinhos a Caldas Novas e à cidade Santa Rita do Pontal (hoje Pontalina). 

Além das atividades de agrimensor, a autora destaca ainda as atividades do pai de Zilda na 

política, no comércio, na indústria e também na educação.  

Na política, Juquinha foi Conselheiro Municipal4, eleito para o período de 1919-1923 

e nomeado em 1930; na indústria construiu a fábrica de manteiga Coroada, em Morrinhos, e a 

fábrica de banha Goianaz, em Goiânia. Sobre sua atuação no comércio e detalhes da sua 

atuação na indústria, não conseguimos informações mais detalhadas devido à ausência de 

documentos.  

 
4 Conforme relatam Tótora e Chaia (2002) os conselhos municipais foram instituídos como órgãos de ação 
política, organizados como espaço público de participação direta de cidadãos, ligados a partidos políticos ou não, 
nas decisões políticas. 
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Na educação, Zilda sublinha que seu pai colaborou com fundação, em 1921, ao lado 

de Jonas Brigadão, possivelmente seu sócio, de uma escola privada para meninas, chamado de 

Externato Santa Cecília. 

Sobre essa escola, Silva (1995, p. 40, grifos nossos) afirma que 

 

Foi criado para dar começo às meninas, pelo menos para alfabetizá-las e lhes dar 
algumas noções de Aritmética, Geografia, História, englobando ainda Canto e 
Ginástica. Ao incluir atividades extra-classe, como declamações e cançonetas, 
procurava preparar as alunas para um melhor desempenho na sociedade. 

 

Percebemos que o projeto de escola correspondia com a intenção da época de educar 

as meninas, no sentido de prepará-las para desempenharem bem o papel que lhes cabia na 

sociedade. Sobre a pretensão com a educação feminina no projeto modernizador do início do 

século XX, Pinheiro e Morais (2008, p.65) afirmam que “Ao buscar a educação das mulheres, 

ou a institucionalização dessa educação pelas escolas é perceptível a sintonia entre um 

discurso sobre o sentido de ser cidadão e uma instrução que pretendia um modelo de mulher, 

de família e de sociedade”. No entanto, nota-se que o fato de criar uma escola específica para 

o público feminino e ter em seu currículo disciplinas com noções de Aritmética, História, 

Geografia, Canto e Ginástica, demarcava um lugar com possibilidades diferenciadas das 

escolas para crianças do sexo feminino.  

Cabe salientar ainda que o Externato Santa Cecília não “deu começo às meninas”, já 

que o município contava com outras instituições femininas, como destaca Alves (2007, p. 

150), “nas primeiras décadas republicanas, Morrinhos possuía apenas duas escolas públicas 

primárias, uma para o sexo masculino e outra para o feminino, além de escolas particulares”. 

Silva (1995) afirma que a escola contava com duas professoras: Ignês Reis Machado, 

sobrinha de José Mendes Diniz, e Maria Brigadão, esposa de Jonas Brigadão. No entanto, 

destacou que a ausência do sócio e das professoras colaborou para a curta duração da 

instituição: Jonas e sua esposa, assim como Ignês, mudaram-se de cidade, deixando os cargos 

de professoras. Devido à ausência de mais informações, não conseguimos precisar quanto 

tempo a escola funcionou, mas podemos considerar a afirmação de Alves (2007) de que as 

escolas que existiam no município tiveram suas matrículas reduzidas possivelmente com o 

surgimento do primeiro Grupo Escolar da cidade, em 1924.  

 No interior do movimento educacional da época, “Seu Juquinha” inseriu suas filhas no 

meio educacional de forma não comum, pois boa parte dos pais não viam necessidade de suas 

filhas frequentarem o ambiente escolar. Destacamos ainda que as autoras, Zilda e Nilza, filhas 



45 
 

de Juquinha, se empenharam em salientar a relevância das atividades do pai para a cidade, 

enaltecendo-o em suas atividades, reconhecendo o lugar de um agrimensor no empenho da 

educação e cultura de um estado agrário. Ainda que a visão sobre o estabelecimento da 

família na cidade, elucidando a posição social que possuíam seja linear, é possível reconhecer 

as especificidades de Juquinha no interior de uma sociedade conservadora.  

 O olhar de Zilda para a história da cidade também se resume a uma história linear, 

uma história de fatos sequenciais realizados por pessoas consideradas ilustres. Descreve o 

surgimento da cidade realizado por descendentes de bandeirantes, no início do século XIX, 

indicando a possibilidade de um novo bandeirantismo, composta por paulistas e mineiros, 

com destaque para os irmãos Correia Bueno. Salienta ainda a construção da cidade em volta 

de uma igreja construída em 1838 com o nome de Nossa Senhora do Carmo. 

 Sobre a data de fundação de Morrinhos, Barbosa (2017, p. 19), a partir de documentos 

encontrados nos arquivos da Diocese da cidade de Ipameri (Goiás), alerta que a provável data 

de fundação foi junho de 1822. Segundo o autor, consta o registro de “casamento de Jacinto 

Corrêa Bueno com Rosa Maria de Jesus, viúva de José Bernardes, casal que acompanhava a 

comitiva de Antônio Corrêa Bueno na sua viagem de Minas Gerais para Goiás”. A vista disso, 

concluiu que a realização desse casamento significa que a família Corrêa Bueno já vivia na 

região onde se instalou o município de Morrinhos, mesmo antes da construção da capela da 

santa de devoção, Nossa Senhora do Carmo.  

As contradições da história, acompanhadas de ausência de documentos, não permitem 

que localizemos a data da constituição da cidade de Morrinhos, temos apenas indícios. 

Salientamos que não é uma família que constrói uma cidade, mas sim um movimento plural 

que estabelece padrões diversos, a depender do tempo histórico e de interesses privados, como 

ascensão de famílias e legitimação de religião. A própria autora, em sua obra memorialista, 

registrou que entre 1845 a 1887, Morrinhos passou de arraial para vila e depois foi 

considerada cidade.  

Ao longo do tempo, antes de receber seu nome atual, tivemos Nossa Senhora do 

Monte do Carmo, Vila Bela do Paranaíba, Nossa Senhora do Carmo de Morrinhos, Vila Bela 

de Nossa Senhora do Carmo de Morrinhos e, por fim, Morrinhos. Segundo Silva (2011), 

devido aos grandes quintais das casas com árvores frutíferas variadas, Morrinhos era 

conhecida como a “Cidade dos Pomares”. Essa é outra forma romântica de narrar a cidade, 

usar artifícios da natureza, dentre outros, para justificar nomes idílicos, distante de conflitos, 
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sobretudo de disputa da terra, algo que marcou a história de coronéis que utilizavam, sem 

restrição, da violência para manter, ou criar, poderes diversos.  

Alves (2007) registrou que, no estado de Goiás, a cidade de Morrinhos fora constituída 

numa região predominantemente agrícola, estabelecendo-se a partir do comércio e da pecuária 

local. Ressalta ainda que a mesma 

 

constituiu uma realidade exemplar para compreender a trajetória política e 
educacional no Estado, uma vez que, politicamente, desempenhou um papel muito 
relevante ao longo da Primeira República compondo os grupos no comando do 
Estado, e seus representantes ocuparam os cargos mais elevados na esfera estadual e 
federal. Ademais, a cidade também tornou-se importante na arrecadação de 

impostos, no crescimento populacional e no âmbito educacional a cidade teve um 
desenvolvimento significativo a partir da criação do Grupo Escolar em 1924. 
(ALVES, 2007, p. 139-140). 

  

Inaugurado em 13 de maio de 1924, o Grupo Escolar Coronel Pedro Nunes foi 

considerado significativo na história da educação de Morrinhos. De acordo com Silva (1995), 

o nome do Grupo fora “sugerido” pelo Intendente (prefeito) do município, o Dr. Pedro Nunes 

da Silva Filho quando, em um discurso, indicou o nome do Coronel Pedro Nunes, seu pai, 

como patrono da instituição. Nota-se aqui a perpetuação dos nomes familiares em instituições 

públicas, assim como em nomes de ruas e praças da cidade, confirmando o que salientamos 

acerca dos ‘vultos morrinhenses’, destacado por Fontes (1980). 

Notamos ainda que, mais do que pertencerem à “elite” social e política, tratavam-se de 

coronéis, o que nos leva a reflexões a respeito do coronelismo na cidade. Segundo Assis 

(2005, p. 90-91): 

 

Os coronéis detinham uma base local de poder, fundada na propriedade de grandes 
extensões de terra e no controle de voto dos eleitores coagidos a votar nos 
candidatos apontados pelo coronel (voto de cabresto). Surge o fenômeno 
denominado coronelismo, de caráter sócio-político, fundamentado no regime de 
propriedade da terra (latifúndio) e na legislação eleitoral da época (voto aberto), que 
garantia aos latifundiários a sujeição da população rural, que passava a constituir o 
curral eleitoral do coronel, destinado a manter seus interesses e fortalecer seu poder. 

 

Isto posto, salientamos que coronel Pedro Nunes fazia parte desse grupo de coronéis. 

Vindo da antiga capital do estado, chegou na cidade com o coronel Hermenegildo Lopes de 

Morais e casou-se com sua enteada. Este coronel é destacado por Fonseca (1998) como 

predecessor do grupo político em Morrinhos. Segundo a autora, 
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Nascia com o Cel. Hermenegildo o mais forte exemplo do coronelismo em 
Morrinhos. Mesmo tendo morrido apenas 17 anos depois de proclamada a 
República, em 1905, seu nome continuou presente na vida política, através de seus 
correligionários, parentes e sucessores que, na maioria das vezes, confundiam-se nas 
mesmas pessoas [...]. Uma vez estabelecido em Morrinhos tornou-se um líder local. 
(FONSECA, 1998, p.120). 

 

Essa liderança se devia ao seu prestígio social provocado pela situação econômica de 

grande proprietário de terras. Segundo Fonseca (1998) entre os anos de 1874 e 1901, o 

coronel comprou 27 propriedades, sendo responsável por 20% do total de investimentos em 

terras durante esse período. Além de latifundiário, era também conhecido como “capitalista’, 

pois tinha dinheiro para financiar negócios privados e públicos e ainda era comerciante de 

destaque na cidade. Dessa forma, 

 

ainda que o dinheiro não o fosse o único elemento determinante para se criar um 
líder local, acreditamos que no caso de Morrinhos, pelo menos num primeiro 
momento foi exatamente isso que se deu, sendo que as gerações futuras, estas sim, 
tiveram seu lugar garantido na política devido ao prestígio construído pelo patriarca, 
que traçou estrategicamente o destino de seu clã. (FONSECA, 1998, p. 119). 

 

E, dessa forma, o Coronel Pedro Nunes se estabeleceu na política, com a mesma 

liderança do coronelismo e prestígio social, assim como seu filho, Pedro Nunes da Silva 

Filho, que também teve seu lugar garantido no meio político.  

Prestígio social aqui está associado ao poder financeiro que se estendia pela cidade, 

garantindo a eleição de coronéis ou dos que eles apoiavam.  A influência política liderada 

pelo coronel Hermenegildo de Moraes não se restringiu somente ao município de Morrinhos. 

Como salienta Fonseca (1998, p. 121), “O grupo político de Morrinhos, desde os tempos do 

Cel. Hermenegildo, sempre teve influência em nível estadual. Sua maior projeção deu-se 

durante a transição entre as famílias que controlavam o poder na capital, Bulhões e Caiado”.  

Isso se confirma em Campos (2003, p. 84) quando destaca que, antes da transição, 

“Também unidos aos Bulhões estavam os Lopes de Moraes, prósperos fazendeiros e 

comerciantes do sul do Estado”. O autor se refere aos filhos do coronel Hermenegildo: 

Hermenegildo Lopes de Moraes Filho, que foi eleito deputado federal (1894), cargo que 

assumiu em várias outras vezes, e ainda foi eleito presidente do Estado (1909); e a Alfredo 

Lopes de Moraes, filho mais novo que também seguiu os passos da família na política, 

tornando-se intendente municipal (1916-1922). 

Além da família Pedro Nunes, destaca-se também José Xavier de Almeida, que 

integrava o mesmo grupo político. Genro do coronel Hermenegildo, casado com sua filha 
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Amélia Augusta de Moraes, foi deputado federal (1900-1902 e 1906-1908) e presidente do 

Estado (1901-1905). Segundo Campos (2003), apesar de ter sido indicado e eleito para a 

presidência do Estado pelo Centro Republicano, partido representado pelos Bulhões, ao 

assumir seu cargo, logo se aproximou de políticos da oposição – Totó Caiado, João Alves de 

Castro, Gonzaga Jayme, dentre outros. Campos (2003, p. 86) salienta que 

 

O rompimento definitivo de Xavier de Almeida com o bulhonismo se deu em início 
de 1904, definido pelas nomeações dos advogados João Alves de Castro e Totó 
Caiado para secretários de Estado[...]. Sentindo-se fortalecido pela base de apoio já 
estabelecida, uma outra agremiação política foi fundada, o Partido Republicano 
Federal de Goiás, em março de 1904. Esse partido, chefiado por Xavier de Almeida, 
agregou expressiva força política – Gonzaga Jayme, Sebastião Fleury Curado, 
Torquato Caiado e Totó Caiado, José Alves de Castro, Hermenegildo Lopes de 
Moraes, entre outros – e tornou-se situação dominante em Goiás. 

  

Mesmo depois do movimento de 1909, Morrinhos se mantém em destaque no cenário 

político em Goiás. Campos (2003) salienta que no final da Primeira República, em 1914, 

Morrinhos, Goiás (capital) e Porto Nacional, eram cidades que representavam o poder da 

política regional, pois seus dirigentes sempre estiveram articulados, presentes na comissão 

executiva, na representação estadual e federal, bem como no executivo estadual. Em relação 

às razões da presença de Morrinhos nessa articulação, Campos (2003, p. 107) afirma que 

 

Morrinhos, no sul do Estado, era passagem obrigatória entre a capital do Estado e o 
Triângulo Mineiro, pela via férrea. Sua importância se devia em parte ao papel 
atribuído ao grande comerciante naquela sociedade: como não havia banco e nem 
sistema de crédito, eles desempenhavam essas funções. Daí a importância dos Lopes 
de Moraes [...]. Além disso, Morrinhos era um dos maiores centros produtores do 
Estado. 

  

Procuramos elucidar essas breves reflexões a respeito do contexto político e 

econômico de Morrinhos com o intuito de situarmos o contexto da cidade em que a família de 

Zilda se estabeleceu. Mesmo não tendo acesso a documentos com mais informações acerca 

das atividades desenvolvidas por “Seu Juquinha”, observamos que essa diversidade de 

atividades destacadas por Zilda nos dão pistas de que seu pai, atuando na política, no 

comércio, na indústria, e ainda na educação, fazia parte da “alta sociedade” morrinhense, no 

entanto se diferenciava em suas atividades, que circulavam entre as medições de terra, 

educação formal e teatro. 
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2.2 História da educação formal: grupo escolar, colégio normal e faculdade 
 

Destacar a formação de Zilda se faz importante para reconhecer, em sua trajetória, um 

percurso que pode não ser determinista, mas que certamente influenciou os lugares em que 

esteve e atuou. É importante ressaltar que sua formação se deu nos anos de 1920, 1930 e 1970 

do século XX, ou seja, o contexto histórico da educação deve ser considerado para melhor 

compreensão dos movimentos de sua formação. 

 Em Goiás, Barra (2011) salienta que havia um propósito civilizador da sociedade por 

meio da educação desde o século XIX. Segundo a autora, 

 

O projeto de educação da sociedade goiana se inscreve na esteira da modernidade, é 
portador de um paradigma cultural que se antecipava, mas também visava instituir 
modos capitalistas de produção. Guiava-se por uma racionalidade que creditava à 
educação a construção de uma identidade supostamente necessária à definição da 
região e, daí, o pertencimento à nação. (BARRA, 2011, p. 24). 

  

Baseada nessa perspectiva, Camargo, Almeida e Guimarães (2017) salientam que para 

a formação cidadã seria imprescindível a instrução da população, responsabilizando-a como 

solução para todos os problemas. Segundo Alves (2007), essa concepção de educação 

redentora passou a fazer parte do discurso político a partir da década de 1910, passando a ser 

considerado como modelo a ser seguido. Referindo-se à legislação, a autora destaca que 

 

As mudanças na legislação realizadas em 1911, 1913 e 1914 alteraram apenas a 
responsabilidade pela criação e manutenção das escolas. Não houve proposta de 
mudanças nas concepções e na forma de organização da instrução pública. Do 
mesmo modo que na década de 1890, manteve-se o intuito de transferir para a esfera 
municipal a responsabilidade com as escolas primárias. (ALVES, 2007, p. 92). 

 

À instrução primária restou ser considerada um peso, onerosa demais para o Estado, 

descentralizando e destinando sua administração aos municípios, os quais não conseguiam 

mantê-la, já que não possuíam condições financeiras nem pessoal. Sendo assim, 

 

O processo de escolarização caminhou a passos lentos na constituição de uma rede 
de escolas primárias, não houve ampliação significativa do número de escolas e do 
atendimento às crianças. [...] Os discursos e legislação também avançaram 
lentamente no tocante à produção e circulação de um conjunto de referências 
basilares para a Escola Primária. (ALVES, 2011, p. 236). 

  

Segundo o Recenseamento do Brasil realizado em 1920, 10,15% da população goiana 

com idade entre 7 e 14 anos (idade que ainda frequentavam as instituições primárias) sabiam 
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ler e escrever, o que significa que o índice de analfabetismo no estado era de 89,85% 

(BRASIL, 1920). 

 Diante desse contexto, consideramos o surgimento dos Grupos Escolares em Goiás a 

partir da década de 1920. De acordo com Alves (2007), grupos escolares já eram uma 

realidade presente em vários estados do Brasil. Segundo a autora, os grupos surgidos em 

Goiás tiveram como referência o modelo paulista, assim como em outros estados do país. 

 

O modelo de instrução primária paulista foi então apropriado pelas elites goianas e 
divulgado em diferentes momentos como um ideal de superação do atraso da 
instrução primária em Goiás. Os grupos escolares, em Goiás, representaram um 
desses pilares de renovação. Mesmo antes da sua configuração no ensino público, o 
grupo escolar era anunciado por algumas instituições privadas como modelo de 
modernidade. (ALVES, 2007, p. 162). 

  

A autora salienta que o primeiro grupo escolar público foi inaugurado em 1921, na 

então capital do estado e, a partir daí, outros grupos escolares surgiram nas cidades maiores. 

Como nem todas as cidades foram contempladas com instituições estaduais, algumas cidades 

assumiram a responsabilidade de criação e manutenção do grupo.   

Foi o caso de Morrinhos que, em 1924, como destaca Alves (2007), implantou o 

Grupo Escolar Coronel Pedro Nunes. O seu surgimento, segundo a autora, pode estar 

relacionado à consolidação e preservação da identidade da cidade e ainda à sua busca de 

modernidade. Assim, Alves (2007, p. 171) salienta que 

 

o crescente desenvolvimento econômico e populacional de Morrinhos, nos anos 
1920, as ações de modernização urbana e as iniciativas culturais justificavam entre 
as elites a criação de um novo modelo de escola que valorizaria as lideranças locais 
e a própria cidade. Ademais, como em outros municípios, os grupos escolares 
representavam o símbolo de modernidade da gestão, e Morrinhos também assumiu a 
construção dessa escola modelar. 

 

Além de legitimar e valorizar a elite da cidade, a criação do Grupo Escolar teve 

relevância frente a posição progressista e modernizadora que a política da cidade representava 

perante o Estado. Sobre isso, Alves (2007, p. 172) afirma que: 

 

Também a importância política da cidade na esfera estadual não poderia prescindir 
de escolarização para a população, promovida pelos donos do poder local, ou seja, 
os coronéis. Outra questão importante à época era a imagem projetada por seus 
líderes políticos, os coronéis, como homens progressistas, que enviavam seus filhos 
a vários lugares do Brasil para o aprimoramento de sua formação, e também criaram 
espaço para que a primeira etapa da escolarização pudesse ser cumprida no próprio 
município. 
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Ponderamos, assim, a importância do referido grupo escolar para a elite morrinhense e 

salientamos que fora nessa instituição que ocorreu a primeira formação educacional de Zilda. 

Em Fontes (1980), ela relata que cursou o primário no Grupo Escolar Coronel Pedro Nunes e, 

na sequência, fez o Curso Complementar e o 1º ano do Curso Normal na Escola Normal de 

Morrinhos.  

No início da década de 1930, Zilda prosseguiu com seus estudos no Curso Normal, 

período marcado por importantes mudanças no cenário político e educacional no Estado de 

Goiás e no Brasil. Segundo Campos (2003) a posse de Alfredo Lopes de Moraes na 

presidência do Estado de Goiás, significou alterações no cenário político, pois apresentou 

desde a campanha um discurso liberal. Quando tomou posse em julho de 1929, compôs seu 

secretariado com integrantes adversários ao grupo caiadista. Ribeiro (1998, p. 191) destaca 

que 

 

Ao final do governo de Alfredo de Moraes, estava em curso o processo da 
Revolução de 1930, que retirou a hegemonia dos caiado em Goiás. Com a vitória da 
Aliança Liberal, a Junta Governativa Pedro Ludovico/Emílio Póvoa/ Mario Caiado 
derrotou Totó Caiado, que se retirou da capital. 

  

Esse período em Goiás significou a vitória da Revolução de 1930. Assis (2005) 

confirma que os Caiados foram retirados do poder e a figura do coronel Pedro Ludovico 

Teixeira ascendeu no cenário político, com apoio de Getúlio Vargas. 

 

A Revolução de 1930 constituiu um marco importante na História do Brasil. Em 
outubro daquele ano, Getúlio Vargas passava a comandar os destinos da nação, 
compondo um quadro de rupturas e permanências em relação ao período anterior de 
nossa história.[...] Getúlio representava velhos coronéis, articulando uma aliança 
heterogênea com setores militares e classe médias urbanas, aglutinando forças 
suficientes para tomar o poder em 1930. (ASSIS, 2005 p. 111). 

  

Autoritarismo e nacionalismo, características marcantes no governo de Getúlio, 

resultou na implantação da ditadura do Estado Novo em 1937. Nesse contexto, “O discurso 

nacionalista materializou-se através da ‘Marcha para o Oeste’, que expressava, na verdade, a 

necessidade do sistema econômico nacional de integrar novas regiões à dinâmica de produção 

e reprodução do capital” (ASSIS, 2005, p. 112). 

 Nesse cenário do golpe do Estado Novo fica evidente o apoio recebido pelo governo 

de Goiás, nas mãos de Pedro Ludovico, que foi nomeado novamente como interventor no 

estado durante a ditadura de Vargas. Assis (2005) infere que “A sintonia entre os dois 
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políticos era garantida pelo principal projeto de Ludovico durante sua permanência no poder 

em Goiás: a construção da nova capital”. (p. 114) 

O empreendimento de uma nova capital para o Estado, para Pedro Ludovico e Getúlio 

Vargas, tinham significado político, econômico e simbólico. Na área política, significava a 

derrota da soberania dos Caiado; no âmbito da economia, simbolizava a integração do estado 

com o sistema produtivo nacional e representava o avanço capitalista; e, simbolicamente, 

 

Goiânia representava a nação brasileira, que se erguia de seu marasmo histórico, 
para dar um passo efetivo na conquista do território e na afirmação de sua soberania. 
A civilização chegava ao sertão indômito, consolidando a hegemonia do novo grupo 
político que assumia as rédeas da região e da nação. (ASSIS, 2005, p. 116). 

 

Em 1932, uma comissão foi nomeada para escolher a localidade de instalação da nova 

capital do estado. Diante da sua topografia e proximidade à estrada de ferro, Campinas foi 

escolhida. Em 24 de outubro de 1933, Assis (2005) acentua que as obras de construção 

iniciaram, após ser lançada a Pedra Fundamental de Goiânia. 

No ano que iniciou a construção da capital, Zilda prosseguiu com seus estudos 

ingressando no 2º ano do Curso Normal, no Colégio Santa Clara, localizado em Campinas, a 

então conhecida Campininha. O Colégio foi fundado em 1922 pelas Irmãs Franciscanas Maria 

Bonifácia Vordemayer, Maria Menedita Tafelmeier, Maria Ludmilla Schoropp e Maria 

Willibalda Mayer, vindas da Alemanha. Segundo Menezes (1981), este fora o segundo 

colégio em regime de internato para meninas a funcionar no estado de Goiás, o primeiro a 

disponibilizar internato feminino no estado foi o Colégio Santana na cidade de Goiás, antiga 

capital do estado, fundado pelas Irmãs Dominicanas Francesas. Sobre os Cursos Normais em 

Goiás, Brzezinski (2008) salienta que o primeiro Curso Normal foi público, instalado anexo 

ao Liceu de Goiás, em 1884, com duração de 3 anos. A autora destaca ainda que esse “Plano 

de Estudos sofreu influências do ideário positivista que atravessava, nesta ocasião, a 

sociedade pré-republicana brasileira”(BRZEZINSKI, 2008, p.13). 

 Sobre o Colégio Santa Clara e a formação de Zilda no Curso Normal, salientamos que 

dispomos da obra memorialista O Colégio Santa Clara e sua Influência Educacional em 

Goiás, de autoria da Irmã Áurea Cordeiro Menezes5, como fonte histórica para a pesquisa. 

 
5 A autora, natural de Minas Gerais, estudou no Colégio Santa Clara entre os anos de 1946-1949, quando cursou 

o Ginásio, e entre os anos de 1952-1954, realizando o Curso Normal e de Contabilidade. Pertencente à 
Congregação das Irmãs Franciscanas, graduou-se em Pedagogia, entre os anos de 1956-1960); fez especialização 
em Orientação Educacional, de 1961 a 1963), ambas na Universidade Católica de Goiás. Obteve o título de 
Mestre pela Universidade Federal de Goiás em parceria com a Universidade de São Paulo, em 1977, e ainda se 
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Pontuamos que a identificação memorialista refere-se ao fato de o livro apresentar as 

características desse tipo de obra, mesmo sendo oriunda da dissertação de Mestrado em 

História, defendido em 1976, na Universidade Federal de Goiás, em parceria com a 

Universidade de São Paulo. 

Observamos que desde a apresentação do livro, a autora explicita o seu desejo de 

prestar homenagem ao sexagésimo aniversário do colégio onde se formou e de contar a 

história do colégio a partir da sua admiradora perspectiva. Na introdução, Menezes (1981, p. 

49) já enfatiza que 

 

O Colégio Santa Clara ainda é um símbolo de cultura em Goiânia e em Goiás, 
conferindo-lhe maior expressão a formação moral e religiosa que ele oferece aos 
seus alunos[...]. Uma visão geral do Colégio Santa Clara, considerada a colaboração 
que ele vem prestando a Goiás, no setor da educação, leva-nos a crer que, em todos 
os rincões do nosso Estado, há alguém grato a este Colégio pelo que ele foi e pelo 
que ele é. 

  

Evidenciamos que se trata da visão de uma ex-aluna que reverencia o referido colégio. 

Todavia, não queremos desmerecer ou desconsiderar a relevância do presente estudo, apenas 

pontuar que por possuir características específicas desse tipo de material, como já 

mencionado, requer o olhar adequado às suas especificidades. O Curso Normal foi criado no 

Colégio Santa Clara no ano de 1926 e, segundo Menezes (1981, p. 128), a criação desse curso 

levou o colégio a ter mais visibilidade no estado, principalmente pela oferta do regime de 

internato para as meninas. A autora afirma que 

 

em decorrência do regime familiar vigente em Goiás, naquela época, quando o estilo 
de vida recatada e caseira era o adotado pela quase totalidade das moças, o 
internato veio corresponder aos anseios e às aspirações de seus pais que as 
guardavam e protegiam com redobrados cuidados. Assim, dos distantes rincões do 
estado de Goiás, afluíam, ao Santa Clara, as filhas das famílias de proa do Estado. 
(MENEZES, 1981, p. 128, grifos nossos). 

  

Observamos a contradição acerca das características destinadas às meninas enviadas 

ao regime de internato da instituição. Recatada e caseira parece destoar do anseio pela 

formação educacional das mesmas que, após a finalização do curso, estavam aptas à saírem 

do ambiente restrito do lar para exercerem suas funções nas instituições escolares. Assim, 

                                                                                                                                                                                                        
especializou em Teologia pela “CatholicUniversityofAmericam”, em 1979. Com algumas obras publicadas, fez 
parte da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, além da Academia de Letras de Itaberaí (GO) e Palmas 
(TO). Exerceu atividades na educação, como professora, orientadora educacional e diretora. Faleceu em 
novembro de 2017 (MENEZES, 1981). 
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ressaltamos a afirmação de Barros (2012, p. 168) que contrapõe essa restrição imposta às 

meninas da elite social: 

 

a classe alta da sociedade foi a primeira a inserir aos poucos os estudos mais 
avançados na vida de suas moças, e a Escola Normal passou a ser uma opção às 
meninas da elite e não mais o destino certo de formação das futuras boas mães e 
esposas da sociedade. 

 

Menezes, nesta e em outras passagens de sua obra, indica para qual classe social o 

colégio se destinava: para as filhas das “famílias de proa”, ou seja, para quem estava à frente. 

Zilda Diniz Fontes fazia parte de uma família de posses, o que podemos afirmar ao verificar o 

fato de ela ter sido enviada para estudar como interna de uma instituição privada, o que não 

deveria custar pouco, também corrobora essa compreensão a afirmação de Zilda de que sua 

família possuía boas relações sociais, mesmo antes de chegar em Morrinhos. 

Tratava-se de um colégio privado religioso, em regime de internato, para meninas, 

dirigido por mulheres religiosas com objetivo de formar professoras normalistas. Para a 

época, sair de casa para estudar, na condição feminina, tinha significados relevantes, pois 

mesmo uma boa parte das mulheres de ‘famílias de proa’, não eram educadas para ter 

qualquer profissão. Portanto, consideramos que a ida de Zilda com treze anos para o Colégio, 

distante pelas condições de comunicação daquele momento, teve um significado importante 

na sua formação, em especial quando observamos o cotidiano do Colégio, principalmente em 

relação às atividades voltadas para a formação artística.    

Sobre essas atividades culturais voltadas para a preparação artística das meninas que 

ali estudavam, a autora destaca as atividades de música, trabalhos manuais, pintura, oratória, 

arte dramática e cinema. A respeito da oratória, Menezes (1981, p. 188) salienta as qualidades 

que Zilda possuía quando aluna: 

 

Na escolha de uma aluna para o pronunciamento de um discurso, eram consideradas 
sua dicção e sua capacidade de imprimir ênfase à expressão. No lançamento da 
Pedra Fundamental da Catedral de Goiânia, em 1935, constou das solenidades, a 
Oração da Criança Goiana. Esta oração, que foi colocada junto às relíquias da pedra 
fundamental, foi feita e lida pela aluna do Santa Clara, Zilda Diniz. 

  

Noutra citação, observamos a ênfase à formação artística que as alunas recebiam, 

explicitando que não se tratava de uma educação voltada apenas para o magistério, mas 

ofereciam uma formação cultural: 
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Os teatros e as festinhas, principais diversões até o aparecimento da televisão, eram 
frequentes no Colégio. Estes não só tinham cunho recreativo, como também 
despertavam talentos e aprimoravam o senso artístico das alunas. Nos primeiros 
tempos, como Campinas e Goiânia não possuíam nem cinemas, nem teatros, o Santa 
Clara, único Colégio ali existente, atraía a si a população campineira e goianiense, 
em suas festas, em seus teatros.  (MENEZES, 1981, p. 189, grifos nossos). 

  

Além do enaltecimento da educação artística do colégio, identificamos que ao se 

referir ao Colégio como o único, há uma exaltação da instituição, desconsiderando as outras 

instituições que já existiam no estado, como já indicamos. Contudo, destacamos o incentivo 

artístico do Colégio Santa Clara, compreendendo que este também contribuiu com a formação 

cultural de Zilda, em especial a atividade na dramaturgia, inferindo que, além da influência 

paterna, o colégio também pode ter incentivado o gosto de Zilda pelo teatro, o que 

abordaremos noutro capítulo. A partir do próprio relato de Zilda, ela afirma a importância da 

formação recebida no colégio para o desenvolvimento do seu trabalho depois que se tornou 

normalista quando diz que 

 

O Santa Clara procurava preparar as alunas para a vida que esperava nas suas 
cidades. Devo-lhe uma grande parcela do meu trabalho em Morrinhos. Sou 
professora de Português, escrevo e dirijo peças teatrais, tendo fundado, com minha 
irmã Nilza (ex-aluna interna do Santa Clara) uma Sociedade Dramática e Literária. 
Já levei ao palco umas 20 peças. Uma delas foi apresentada em Goiânia, no ano 
passado, por ocasião do Festival do Teatro. Tenho também uma novela que foi 
apresentada na rádio daqui. Fui secretaria da Pia União durante seis anos. Fiz parte 
do coro da Igreja e fui também catequista. Lembro-me de ter convivido no Santa 
Clara com alunas de Trindade, Campo Formoso (Orizona), Leopoldo de Bulhões, 
Anápolis, Vianópolis, Corumbá, Itaberaí, Jaraguá, Inhumas, Ribeirão, Bela Vista, 
Piracanjuba, Cumari, Aracati, São José do Tocantins, Pindamonhangaba (SP), 
Jacareí (SP) e até do Maranhão.(MENEZES, 1981, p. 134, grifos nossos). 

 

Notamos nos destaques da citação que a própria Zilda reconhece a importância e a 

influência recebida no Colégio Santa Clara. Ela destaca as atividades profissionais e artísticas 

ressaltando a preparação do Colégio para a vida em suas cidades, demonstrando que a sua 

formação educacional e cultural no Curso Normal contribuiu com o desenvolvimento do seu 

trabalho profissional e artístico em Morrinhos. 

Zilda Diniz Fontes concluiu o Curso Normal no Colégio Santa Clara em 1935 e 

retornou para Morrinhos, normalista, com quinze anos de idade. Voltou para sua cidade natal 

e segundo indícios das fontes, a partir das experiências vividas durante sua formação no 

Colégio Santa Clara, logo iniciou suas atividades, conciliando o teatro e o magistério: 

 

Odila Costa, sua irmã Maria Amélia e eu havíamos estudado no colégio Santa clara, 
de Goiânia. As irmãs que o dirigiam gostavam muito de teatro e três vezes no ano 
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havia espetáculo[...] De lá trouxemos algumas peças e combinamos de ensaiá-las[...] 
Reunia-se a turma em casa de Odila e Maria Amélia todas as tardes, para os ensaios, 
tanto do drama quanto de outros números variados e mais uma pequena comédia[...] 
lecionando no Colégio6, em constante contato com as Irmãs passei a dirigir os 
ensaios de seus números de dança e de suas peças nas quais muitas vezes tomei 
parte também como artista. (FONTES 1980, p. 100-101). 

 

Sobre sua atuação no teatro, que abordaremos noutro capítulo, destacamos aqui que, 

apesar de não termos precisão de datas, percebemos que não demorou muito para iniciar suas 

atividades como professora aliada às iniciativas teatrais. Em 1944, essas atividades no 

magistério diminuíram, Zilda se dedicou à constituição de sua família. 

Como era comum às mulheres da época, Zilda também constituiu sua própria família, 

seguindo o que era comum em grande parte do universo feminino: matrimônio e maternidade. 

Em maio de 1944, casou-se com Darli Fontes, agrimensor como seu pai, e tiveram quatro 

filhos: Sandra Diniz Fontes Campos, nascida em 1945; Flávio Diniz Fontes, nascido em 1947; 

Nadya Diniz Fontes, nascida em 1949, e Cláudio Diniz Fontes, nascido em 1951.  

Destacamos a constituição familiar de Zilda, compreendendo que ela se dividia entre 

as atividades profissionais, que abordaremos a frente, e as atividades conjugais e maternas. O 

que não era incomum na sociedade morrinhense, desde as primeiras décadas do século XX, 

como destaca Fonseca (1998, p. 140), 

 

a história social das mulheres das classes dominantes está longe de ser uma história 
de clausura e passividade. Ao contrário, eram empresárias, formadora dos filhos, 
administradoras de suas propriedades. Exerciam o papel de aglutinadoras do grupo 
familiar, trabalhavam contra as ameaças de desagregação que poderiam resultar em 
perdas de privilégios. 

 

Fonseca (1998, p. 141) evidencia ainda que “As mulheres dos grupos mais ricos de 

Morrinhos não estavam confinadas aos seus limites, viajavam bastante, não só pelo Brasil, 

mas também pela Europa[...]. Não eram, de forma alguma, mulheres ignorantes”. Todavia, 

não representavam a maioria das mulheres, já que grande parte delas ainda estava restrita aos 

ambientes domésticos, sendo destinado a poucas o trabalho evidenciado na história da cidade: 

“Mas, por outro lado, não se pode negar sua presença constante nas referências bibliográficas 

e documentais, o que pode ser interpretado como muito bom sinal num mundo que era 

governado oficialmente apenas por homens” (FONSECA, 1998, p. 142). 

 
6 Zilda refere-se ao Colégio das Irmãs. Abordaremos neste capítulo algumas instituições em que Zilda atuou. 



57 
 

Um exemplo dessas mulheres que não ficou limitada ao ambiente doméstico é Maria 

Barbosa Reis, uma educadora que também se destacou no cenário educacional do município 

de Morrinhos. Como destaca Alves (2017), ela ocupou lugar relevante no magistério 

morrinhense, contribuindo com a criação de espaços educativos, escolares, além de projetos 

sociais, literários, dentre outros. Ficou conhecida como Dona Maria Diretora, quando assumiu 

a direção do Grupo Escolar Coronel Pedro Nunes, a que já nos referimos neste estudo. Antes 

de se tornar diretora, Maria Barbosa contribuiu diretamente com a fundação da instituição, 

mediante o apoio político do pai, o coronel Fernando Barbosa.  

Além de professora e diretora do primeiro Grupo Escolar da cidade até o ano de 1954 

(por mais de 30 anos), Maria Barbosa foi responsável pela criação de outras instituições em 

Morrinhos, como a Escola Normal e a Escola Dom Bosco, a partir de suas articulações 

políticas, apoiada pela posição social e política de sua família. Alves (2017) destaca também 

um de seus projetos literários, denominado de “bibliotecas volantes”, uma iniciativa que 

objetivava a difusão da leitura na cidade de Morrinhos por meio de empréstimos de livros à 

comunidade local. 

Segundo Alves (2017, p. 411), Dona Maria Diretora seguiu a profissão da mãe e, com 

apoio do pai, circulou nos espaços educacionais, “em tempos em que muitas mulheres eram 

conformadas a serem mães e donas de casa”.  Paralela à sua importante atuação no magistério, 

Maria Barbosa era esposa e mãe de dez filhos: 

 

Uma mulher atuante em seu meio que rompeu com os limites do lar e fez-se lutadora 
nas causas educacionais de Goiás. Uma batalhadora das causas educacionais, 
criadora de escolas, defensora de uma educação republicana, como direito de todos. 
Uma mulher do seu tempo, mas não limitada aos ditames da época: uma mulher 
educadora feminista! (ALVES, 2017, p. 417). 

 

Assim, ponderamos que Zilda fora uma dessas mulheres que, mesmo seguindo o 

caminho comum do matrimônio e da maternidade, não ficou restrita a ele. Os indícios que nos 

confirmam essa afirmação emanam do fato de ela ter seguido com sua formação profissional, 

mesmo depois de ser esposa e mãe. 

Sua formação seguinte foi Licenciatura curta em Português e Desenho, em Goiânia, 

pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES). Segundo 

Rabelo e Ribeiro (2011), esse projeto foi implantado pelo governo federal em 1953 com o 

intuito de preencher a falta de professores habilitados em formação superior. A CADES 

promovia cursos de curta duração, cerca de um mês, voltados para professores que, apesar de 
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não terem formação superior, já atuavam. No caso de Zilda, a disciplina para a qual se tornou 

oficialmente autorizada foi Português (VALDEZ e BENTO, 2017).  

Depois de finalizar o curso, avaliava-se o candidato por meio de um exame de 

suficiência da disciplina para a qual realizou o exame e, com a aprovação, era recebido um 

registro de autorização para lecionar. Rabelo e Ribeiro (2011) afirmam ainda que, em 

Goiânia, a presença da CADES se fez fortemente com professores vindos inicialmente de São 

Paulo ou Rio de Janeiro para ministrar o curso e, posteriormente, deram lugar a professores da 

região, inclusive a alguns que tinham realizado o exame de suficiência. 

Normalista e licenciada em Português, Zilda também cursou Pedagogia, com 

Habilitação em Administração e Supervisão, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

(FAFI), na cidade de Ituiutaba (MG), tendo concluído o curso em 1976. Como nos aponta 

Bese (2007), a criação da FAFI aconteceu em 1970 a partir da decisão de sua instalação pela 

Fundação Educacional de Ituiutaba. A autorização para o funcionamento da faculdade ocorreu 

em 20 de maio de 1970, assinada pelo então presidente militar, Emílio Garrastazu Médici, 

terceiro que assumiu o poder durante a ditadura civil militar. Sobre os cursos, Bese (2007) 

afirma que o primeiro vestibular dessa instituição foi para os cursos de Ciências Biológicas, 

Matemática, Letras, Pedagogia e História. 

Isto posto, observamos que além da influência familiar, a formação educacional de 

Zilda também a constituiu como professora e autora de atividades artísticas e culturais. 

Percebemos que fez parte de um restrito grupo de mulheres que, também graças à condição 

financeira da família, pôde formar-se normalista e ingressar no magistério. Inferimos ainda 

que mesmo seguindo o caminho costumeiro às mulheres da época, que era se casar e ter 

filhos, também fez parte de uma parcela da considerada “elite” morrinhense que tinha 

condições financeiras de seguirem investindo na formação profissional. 

Assim, versado sobre a constituição e fragmentos da história familiar de Zilda e sua 

formação educacional, direcionamos nossos apontamentos para algumas instituições de 

ensino na cidade de Morrinhos em que Zilda atuou como professora. 

 

2.3 Fragmentos da história no magistério: os movimentos no espaço formal da escola 
 
 Observamos que o movimento profissional de Zilda no magistério foi bem 

diversificado, já que atuou em várias instituições de ensino na cidade de Morrinhos. Diante 

dessa diversidade de espaços formais, elencamos algumas dessas instituições que ainda se 
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encontram em funcionamento: Ginásio Senador Hermenegildo de Morais, Colégio Estadual 

Xavier de Almeida e Colégio Estadual Sylvio de Mello. 

 O Ginásio Senador Hermenegildo de Morais, instituição privada, foi fundado em 

1936, pelo então arcebispo de Goiás, D. Emanuel Gomes de Oliveira, incumbido à direção do 

Ginásio ao Padre Osvaldo Caselatto. Silva (1995) salienta que suas atividades iniciaram em 

15 de março de 1936, funcionando primeiramente em uma sala da Casa Paroquial, com a 

oferta do curso preparatório para o Ginásio. Funcionaram ainda em salas comerciais e casas 

particulares, com a oferta de curso ginasial e primário. Para a construção do prédio próprio 

para o ginásio, a autora destaca a ajuda financeira de D.ª Maria Amabini de Morais, viúva do 

Senador Hermenegildo de Morais, nome dado à instituição. Sobre isso, Silva (1995, p. 82) 

afirma que “em homenagem à memória desse saudoso goiano, que foi uma das personalidades 

mais meritosas que já passaram pelo cenário político de nosso Estado”. 

 Novamente observamos que a elite política da cidade se destaca nos registros da 

história da cidade. Como já mencionamos, Hermenegildo Lopes de Moraes fora uma 

personalidade reconhecida na política morrinhense e precursor da inserção política no Estado. 

Observamos que o nome dado ao Ginásio reflete a ação comum da época em nomear escolas, 

ruas, praças, dentro outros locais públicos, como “reconhecimento” do personagem e uma 

forma de “perpetuar” o reconhecimento na história da cidade. Isso também fica evidente na 

sua breve biografia destacada por Zilda em seu livro como um dos “Vultos Morrinhenses”: 

 

Em Villa Bella de Morrinhos, Cel. Hermenegildo ampliou bastante os negócios 
como atacadista, servindo as cidades e vilas circunvizinhas de maneira tão eficiente 
que a Villa se tornou importante centro comercial. A importância do Cel. Aumentou 
com o alargamento de suas relações comerciais e da amizade estendidas até o 
Triângulo Mineiro[...] O seu prestígio crescia à medida que prosperavam os 
negócios e, como é natural em circunstâncias assim, Cel. Hermenegildo passou a 
representar papel de destaque na política do município. (FONTES 1980, p. 38). 

  

A doação de terras que Maria Amabini de Morais fez evidencia o poder aquisitivo da 

família, demonstrando a proximidade da elite social com a igreja, já que a doação fora feita 

para a Arquidiocese de Goiás, representada pelo bispo D. Emanuel Gomes de Oliveira. 

 Sobre o funcionamento da instituição, destacamos que obtivemos algumas 

informações a partir dos relatórios de inspetoria arquivados na instituição7. Em um dos 

 
7 O Ginásio Senador Hermenegildo de Moraes conta com arquivo documental com uma grande diversidade de 
documentos, dentre eles relatórios, registros de ponto de professores, atas de reuniões, documentos de 
instituições que ali existiram. 
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relatórios, emitido em 25 de fevereiro de 1938 pela Inspetoria Geral do Ensino Secundário, do 

Ministério da Educação e Saúde Pública, o inspetor Theodomiro. Segundo Magalhães, a 

instituição, sob a responsabilidade da Arquidiocese de Goiás, funcionava em regime de 

externato, para meninas e meninos, classificado assim como misto. Nesse relatório, o inspetor 

destacou 17 matrículas de meninos no curso de Admissão, com funcionamento das 7h às 11h 

da manhã, no ano de 1937. Ressaltou também que no ano de 1938, iniciaria o curso primário e 

a 1ª série do curso fundamental.  

Em outro relatório, escrito em dezembro de 1939 pelo diretor Padre Osvaldo 

Caselatto, consta que nesse mesmo ano, o Ginásio tinha atingido 84 matrículas: 35, na 1ª série 

ginasial; 10 na 2ª série; 2 na 3ª série; 20, no curso de admissão (preparatório para ingresso no 

ginasial); e 17, no curso primário. Nesta relação, não consta nas matrículas quantas eram de 

meninos e quantas eram de meninas, apenas faz referências a “alunos”, o que não determina 

que eram do sexo masculino. Nessa instituição, Zilda Diniz Fontes iniciou suas atividades no 

ano de 1942, no curso primário e no secundário com a disciplina de Português. Zilda se 

ausentou da instituição em 1944, quando se casou e retornou em 1953, permanecendo até 

1971, segundo o que consta em registros de ponto e de folha de pagamento da instituição. 

 O Ginásio Estadual Xavier de Almeida, como inicialmente foi denominado, foi outra 

instituição de ensino que Zilda também atuou como professora. Essa instituição foi criada 

pela Lei nº1.310 de 1º de outubro de 1956, publicada no diário oficial no dia 23 de outubro de 

1956. Somente em 1961, a partir da Portaria nº 75, emitida pela Direção de Ensino 

Secundário do Ministério da Educação e Cultura, passou a se chamar Colégio Estadual Xavier 

de Almeida (CEXA). O nome dado a instituição mais uma vez reforça o lugar dado aos 

chamados homens que se projetaram em função do poder econômico na cidade. Refere-se à 

José Xavier de Almeida que, como já apontamos, casou-se com Amélia Augusta, filha de 

Hermenegildo Lopes de Moraes e assim passou a também fazer parte da elite política goiana.  

Sobre a instituição, Silva (1995) registrou que o início das atividades escolares se deu 

em 1958, com 50 alunos matriculados, funcionando provisoriamente no prédio do Grupo 

Escolar Coronel Pedro Nunes. No ano de 1960, passou a funcionar em prédio próprio, 

construído com verbas do governo do estado, ofertando o ensino secundário e os cursos 

técnicos. A autora registrou que Zilda pertenceu ao quadro de professores desde a fundação, 

inicialmente, com a disciplina de Desenho e, depois para os cursos técnicos, com a disciplina 

de Português. Em 1967, foi designada também a fazer parte do Conselho Técnico 

Administrativo do CEXA, juntamente com outros professores.  
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Em 1974, pela Portaria nº 295 da Secretaria de Educação e Cultura de Goiás, foi 

nomeada diretora da instituição. Sua indicação à direção de uma instituição pública em plena 

ditadura militar nos serve de indício para considerar que sua atuação no magistério não 

representava resistência às imposições do governo ditatorial. O que não quer dizer que, de 

forma velada, ela não possa ter utilizado dos espaços artísticos e culturais em que atuou e se 

movimentou para fazer denúncias e provocar reflexões sobre a realidade em que estavam 

inseridos, como nos poemas e nas peças teatrais, que serão abordados ainda neste capítulo e 

no capítulo seguinte, respectivamente. 

Ao assumir a direção, deixou de ministrar a disciplina de Português, mas Silva (1995) 

salienta que Zilda continuou com muitas atividades pois permaneceu como professora do 

curso de magistério no Colégio Estadual Sylvio de Mello, ao mesmo tempo, cursava 

Pedagogia em Ituiutaba (MG). Sobre a dedicação de Zilda ao CEXA, Silva (1995, p.134) 

afirma que “a professora Zilda tinha um apego muito grande ao Colégio que ela viu nascer e 

ao qual dedicou parte de sua vida”. Na direção da instituição, permaneceu por 26 anos, até o 

ano de 1984, quando veio a falecer. 

Destacamos, por fim, o Colégio Estadual Sylvio de Mello (CESM) que também foi 

uma das instituições de ensino em que Zilda atuou. Antes da criação do Colégio, Silva (1995) 

afirma que alguns professores foram nomeados para comporem uma comissão para 

elaboração do regimento interno do CESM, Zilda participou desse grupo. Sobre a criação 

dessa instituição, voltado para a oferta de cursos técnicos, Andrade (2012, p.14) nos esclarece 

que em 1974 “em plena a ditadura militar, o Colégio Estadual Sylvio de Mello foi inaugurado 

para receber os cursos técnicos ou Ensino de 2° grau”. Os cursos oferecidos foram, 

inicialmente, Técnico em Agronomia e Pecuária, com duração de 3 anos. Posteriormente, 

passou a oferecer os cursos Técnicos em Contabilidade e Magistério, também com duração de 

3 anos, sendo dois os cursos de Magistério: um destinado à formação de professores de 1ª a 4ª 

série e outro voltado à formação de professores de 5ª e 6ª série (também chamados de estudos 

adicionais).  

Apesar dessa oferta de cursos técnicos já ser feita em Morrinhos, mesmo antes da 

instauração do governo militar, Silva (1995, p. 130) afirma que “a Lei de Ensino 5692/71 

trouxe modificações ao currículo da escola que passou a adotar o mesmo regime das outras 

escolas estaduais, com regimento imposto pela Secretaria de Educação”. Percebemos, assim, a 

imposição e o controle à organização escolar durante esse período. Nessa instituição, segundo 

declarações de pontos e de registros de pagamentos, localizados no arquivo da instituição a 
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que tivemos acesso, consta a atuação de Zilda como professora de Português durante o ano de 

1974 e início de 1975. 

Sylvio de Mello foi o nome dado à instituição “homenageando o médico pioneiro de 

Morrinhos, que sem ser morrinhense, aqui prestou os mais relevantes serviços, tanto na 

assistência médica quanto como na vida política da cidade” (SILVA, 1995, p. 181). 

Novamente, observamos o nome de personalidades consideradas representativas na cidade 

como o referido médico, que também é destacado na obra de Zilda como um “Vulto 

Morrinhense”. 

Sobre os cursos ofertados na instituição, ressaltamos que a criação do CESM na cidade 

de Morrinhos, possivelmente, estava de acordo com a reforma proposta pela Lei 5692/71, que 

estabeleceu a reforma do ensino de 1º e 2º graus, com o intento principal de formar mão de 

obra qualificada para o mercado de trabalho. Sobre essa reforma, Jacomeli (2010, p.78) 

salienta que com a promulgação da Lei 5692/71 “a educação foi reformada para forjar o 

‘novo’ cidadão, obediente e pacífico e que a ditadura militar almejava para a sociedade”. 

Nessa reforma, a autora ressalta que algumas disciplinas impostas como Estudos Sociais, 

incluindo História e Geografia e a disciplina de Educação Moral e Cívica, “teriam a função de 

‘inculcar’ os valores sociais desejáveis para o governo militar”. 

Percebe-se que, além desses valores de formação para obediência e passividade, houve 

também a difusão da ideia de “benefício social” à qualificação de mão de obra dos 

trabalhadores para ingressarem no mercado de trabalho. Discurso esse presente em Silva 

(1995, p. 182) quando salienta que 

 

A criação do Colégio Estadual Sylvio de Mello foi um passo a mais na estrutura 
educacional de Morrinhos, representando esperança e conforto para os que não 
podem procurar os grandes centros, sendo útil aos que buscam um diploma que lhes 
permita melhor condição de vida, aos que desejam um crescimento intelectual 
necessário à evolução do mundo; aos que buscam uma situação de participantes da 
sociedade”. 

  

Sobre esse discurso de conformação e ainda de enaltecimento, também Jacomeli 

(2010, p. 77) acentua que “a Lei 5.692/71 foi saudada como a panaceia, como a redenção da 

educação brasileira, ironicamente, até mesmo entre os educadores no período militar”. Assim, 

apesar de não nos atermos à uma pesquisa específica sobre a instituição por não ser nosso 

objeto de estudo, observamos pelos indícios apontados que o Colégio Sylvio de Mello, 

possivelmente, fora mais uma instituição que seguiu a implantação da reforma educacional 

imposta pela lei 5692/71. 
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Após buscarmos apreender, ainda que brevemente, sobre as instituições formais de 

ensino em que Zilda foi professora e diretora, abordamos nos próximos subcapítulos o seu 

movimento por espaços que ultrapassaram os muros da escola. 

 

 

2.4 Morrinhos: de capela a cidade dos pomares – Zilda no lugar de autora memorialista 
 

Prometi que tentaria e dou agora por encerrada a tarefa [...]. Inúmeras falhas 
serão encontradas, bem o sei, algumas provenientes 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) 

 

Assim escreveu Zilda Diniz Fontes na introdução de Morrinhos: de capela a cidade 

dos Pomares, seu único livro, escrito e publicado no ano de 1980, explicando que a sua 

produção se deveu a uma promessa feita ao Pe. Antônio Fernandes dos Santos8, que já havia 

solicitado a ela e a outros a tarefa de escrever a história de Morrinhos.  

O livro está dividido em sete capítulos: Histórico, Vultos Morrinhenses, Teatro, Letras, 

Música, Artes plásticas e Festa de Arte.  No primeiro, a autora salienta aspectos históricos da 

construção do município de Morrinhos, destacando as famílias que considerou protagonistas 

nessa construção. Relata ainda as leis e os decretos que tornaram Morrinhos um município, 

além de descrever a posição geográfica da cidade.  

No segundo capítulo, como já citamos, Zilda apresenta os ‘vultos’ da cidade, 

enaltecendo uma relação de nomes de personagens representativos no cenário político e 

econômico da cidade. Foram vinte e nove nomes destacados, sendo vinte e sete homens e 

duas mulheres: Alfredo Lopes de Moraes, Domingos Ricardo de Souza, Eudóxio de 

Figueiredo, Evaristo Frauzino Pereira, Felício Chaves, Fernando Barbosa, Heitor de Bastos, 

Hermenegildo Lopes de Moraes, Hermenegildo Lopes de Moraes Filho, João Lopes Zedes, 

José Cândido Ribeiro, José do Nascimento, José Gomes Veado, José Gumercindo Marquez 

Otero, José Xavier de Almeida José Mendes Diniz, Limírio Ribeiro Quinta, Lindolfo Cândido 

Ribeiro, Manoel Lemos de Mendonça, Maria Amabini de Moraes, Maria de Oliveira Lisboa 

Costa, Melanias Vieira de Melo, Pedro Nunes da Silva, Pedro Nunes da Silva Filho, Padre 

 
8 Fez parte da Associação dos Padres e Religiosos Estigmatinos, enviado à cidade de Morrinhos para assumir a 
direção do Ginásio Senador Hermenegildo de Moraes, durante 1950-1952 e 1958-1964 (SANTEE, 2017). 
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Primo Scussolino, Sadi Carnot de Ávila, Saturnino Sebastião de Azevedo, Sylvio Gomes de 

Mello e Vicente José Vieira.  

Vale registrar que a autora, seguindo os preceitos de obras memorialistas, referia-se às 

pessoas que possuíam representatividade social, principalmente, em cargos públicos como: 

vereador, intendente, prefeito, presidente do estado, deputado federal. Além de políticos, eram 

comerciantes, fazendeiros, advogados, juízes, farmacêuticos, médicos, professores e um 

padre. Percebemos, assim, que os ‘vultos’ reconhecidos pertenciam comumente à elite, como 

confirma Fonseca (1998, p. 104) ao se referir à cidade de Morrinhos: “A elite local era 

formada por comerciantes, juristas e políticos e ao mesmo tempo fazendeiros”. 

No terceiro capítulo, discorre sobre o gosto pela dramaturgia do pai, José Mendes 

Diniz, destacando as atividades teatrais que desenvolveu na cidade de Morrinhos. No quarto 

capítulo, relata a produção de alguns escritores, salientando a relevância de suas produções e 

histórias. No quinto e no sexto capítulos, a autora faz referência aos personagens que 

considerou relevantes na constituição cultural de Morrinhos, ressaltando nomes que, segundo 

ela, se destacaram na música e nas artes plásticas exibidas no município.  

 Concluindo seu livro, relata como surgiu a Festa de Arte na cidade de Morrinhos. 

Identificamos em seus relatos que essa festa foi planejada como meio de divulgar as 

produções dos artistas locais e do estado, algo que antes era feito de forma mais restrita, 

reservada aos próprios artistas e amigos. Percebe-se que a autora, nesses capítulos, dá lugar 

para as atividades culturais que viveu desde as atividades teatrais do pai, apontando a 

constituição cultural da cidade como relevante em detrimento de outros temas.   

Apresentada a obra de Zilda a partir da estruturação dos capítulos, vale reforçar como 

se caracteriza a pesquisa de obras memorialistas. Segundo Domingues (2011, p. 2): 

 

Muitas vezes esses escritores realizam e realizaram pesquisas de fôlego, 
debruçando-se durante anos sobre arquivos apesar de quase sempre não divulgarem 
quais foram os arquivos pesquisados, não utilizarem referências, e, às vezes, na 
escrita, misturarem o que é de sua autoria com citações de documentos consultados 
ou de autores lidos. Esses escritores partem muitas vezes de textos de historiados, 
mas seguem caminhos totalmente diferentes dos acadêmicos. 

  

Observamos na obra de Zilda que há a citação direta e indireta de alguns documentos, 

o que nos possibilita considerar que possa, de fato, ter tido acesso aos documentos. Por 

exemplo, no capítulo “Lei e Decretos”, quando faz referência direta a legislações e 

documentos, apresentando ao leitor a citação direta dos mesmos: 
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No mesmo anos, a Lei nº 3, de 31 de julho, sancionada pelo presidente D. José de 
Assis Mascarenhas, declarava: ‘Fica desmembrada da Paróquia de Santa Cruz e 
elevada a freguesia de Natureza Coletiva, conservando a mesma marcação a Capela 
Curada de N. Senhora do Carmo dos Morrinhos’. (FONTES 1980, p. 16). 

  

Outro exemplo, nos capítulos acerca dos “Vultos Morrinhenses”, identificamos 

referência direta que Fontes (1980, p. 28, grifos nossos) faz às fontes a que teve acesso: 

 

Passamos agora a transmitir, na íntegra, as informações de Leo Godoy Otero, com 
relação aos acontecimentos ligados à vida política de seu avô, dr. Alfredo Lopes de 
Moraes: ‘Em fins de 1928 o Supremo Tribunal Federal acolhe um pedido de 
intervenção no Estado de Goiás’.  

  

Considerando essas e outras citações que faz às cartas, pronunciamentos, ofícios, 

dentre outros, observamos que Zilda fez uma pesquisa baseada em documentos a que teve 

acesso. Entretanto, confirmando o que nos diz Domingues (2011), não há nenhuma referência 

identificando e divulgando os arquivos acessados.  

 Domingues (2011, p. 14) ressalta ainda a relevância das produções memorialistas: 

 

Essas percepções históricas permeiam a administração pública dessas cidades, as 
práticas pedagógicas locais, o conteúdo histórico regional presente nos livros 
didáticos e nas relações pessoais. Seus textos são exemplos da relação intrínseca 
entre teoria e prática presentes na ideia de consciência histórica. Esses escritores 
fazem parte de um estilo de narrativa histórica, que também merece ser estudado, 
para permitir a compreensão do que a população entende por história e sendo assim, 
os memorialistas são como os historiadores no ato de transformar em texto os 
anseios da consciência histórica, e apenas se diferenciam a partir dos métodos e 
teorias utilizadas. 

 

Isto posto, destacamos o livro de Zilda Diniz Fontes como obra de relevância para 

nosso estudo, pois se apresenta como uma representação da realidade histórico-social, sob a 

perspectiva da autora. Não nos cabe e tampouco é nossa pretensão afirmar que o livro de 

Zilda retrata verdades ou mentiras, menos ainda diminuir a relevância do seu trabalho para as 

pesquisas históricas. O que nos compete é partir dos indícios identificados, tê-los como fonte 

relevante ao nosso estudo e confrontar as informações encontradas. 

 Sobre os indícios que identificamos nas fontes, Pesavento (2007, p. 27) nos explica 

que eles ocupam o lugar do acontecimento, substituindo-o, 

 

por assim dizer, representações do acontecido, e que o historiador visualiza como 
fontes ou documentos para sua pesquisa, porque os vê como registros de significado 
para as questões que levanta. Estamos, pois, diante de representações do passado 
que se constroem como fontes através do olhar do historiador. Mas não esqueçamos 
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que o historiador da cultura visa, por sua vez, a reconstruir com as fontes as 
representações da vida elaboradas pelos homens do passado. 

 

Assim, alguns indícios, como os já destacados, nos possibilitam compreender que, 

mesmo sendo mais uma autora memorialista responsável por registrar e perpetuar uma 

história linear, sem conflitos, atribuindo a construção dessa história a indivíduos considerados 

“vultos”, é uma fonte que nos permite interpretar a sua representação da realidade da época e, 

com isso, fazer os confrontos necessários à pesquisa historiográfica. 

Além do livro de Zilda, nos servimos de outras fontes na busca por compreender seus 

movimentos fora da escola a partir de lugares que ocupou enquanto novelista, poetisa, sendo 

reconhecida pelas instituições artísticas e literárias do estado. 

 

2.5 Rádio, poemas, sociedades: outros lugares 

 

 Aqui, nos dedicamos a outros espaços ocupados por Zilda Diniz Fontes, espaços esses 

que também ajudam a entender os fragmentos de sua trajetória de vida. Acerca de fontes para 

as pesquisas historiográficas, na perspectiva da História Cultural, Pesavento (2007, p. 59) 

esclarece que 

 

fontes são marcas do que foi, são traços, cacos, fragmentos, registros, vestígios do 
passado que chegam até nós, revelados como documento pelas indagações trazidas 
pela História. Nessa medida, elas são fruto de uma renovada descoberta, pois só se 
tornam fontes quando contêm pistas de sentido para a solução de um enigma 
proposto. São, sem dúvida, dados objetivos de um outro tempo, mas que dependem 
do historiador para revelar sentidos. Elas são, a rigor, uma construção do 
pesquisador e é por elas que se acessa o passado. 

  

Assim, com intuito de “acessar” vestígios do passado de Zilda, recorremos às suas 

produções, buscando ainda compreender os seus movimentos em espaços diversificados. 

Dessa forma, apresentamos aqui a novela radiofônica9 que escreveu em 1967 e suas poesias 

escritas entre as décadas de 1960 e 1980.  

Sobre a relevância da novela radiofônica, salientamos que representou um importante 

gênero para a rádio e nele ocupou lugar de destaque, como acentua Calabre (2007, p. 67); a 

autora afirma que o rádio chegou no Brasil em 1923 e, desde então, “lançou modas, 
 
9 Tivemos acesso aos cadernos manuscritos de Zilda com a história completa da novela, a data da escrita, a 
relação dos atores que participaram e agradecimentos da rádio que veiculou a novela, a Rádio Morrinhos. São 7 
cadernos manuscritos, em que são especificados os capítulos e as falas dos(as) personagens. 
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ultrapassou barreiras geográficas, revolucionou práticas cotidianas, inventou e consolidou 

gêneros de programas de enorme sucesso”. Salienta ainda que os anos de 1940 e 1950 ficaram 

conhecidos como “anos dourados do rádio brasileiro” diante do crescente número de 

emissoras que surgiram no país. Nesse período, as radionovelas ocuparam lugar notório nas 

rádios.  

Calabre (2007) ressalta que a primeira radionovela, transmitida na Rádio Nacional do 

Rio de Janeiro, foi “Em busca da felicidade”, em 1941. A autora salienta que já eram 

apresentadas outras dramatizações na rádio, em formato seriado, sendo transmitidos em média 

durante dois meses, com a frequência de três vezes por semana: segundas, quartas e sextas ou 

terças, quintas e sábados.  Entretanto, essa novela se destacou por apresentar um novo 

modelo: foi transmitida durante dois anos, de 1941 a 1943.  

Em relação ao público das novelas radiofônicas, a quem principalmente se 

destinavam, Calabre (2007, p. 72-73) afirma que se tratava do público feminino, dessa forma, 

 

Os textos comerciais que acompanhavam as radionovelas, dirigidos para a “prezada 
ouvinte”, refletiam a valorização da presença feminina no mercado consumidor. 
Eram apresentados produtos que limpavam melhor, facilitando o serviço feminino 
no lar, ao lado dos que embelezavam a mulher, deixando-a tão linda como as 
estrelas de Hollywood ou sintonizadas com as últimas novidades tecnológicas 
surgidas nos países desenvolvidos. 

 

Segundo a autora, a partir de uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião e Estatística (IBOPE), em 1944, as mulheres alcançavam 69,9% de audiência, no 

período matinal das 10h às 11h, o que justifica as propagandas voltadas para esse público 

feminino, considerando suas vivências domésticas e incentivando a valorização estética. 

As radionovelas, de custo alto, tinham como principais mantenedores os patrocínios de 

publicidade. Com o crescimento da televisão, Calabre (2007) ressalta que houve um 

deslocamento dessa publicidade para o novo canal, o que contribuiu muito para o declínio 

cada vez maior das novelas radiofônicas.  Calabre (2007, p.82) salienta que  

 

As verbas publicitárias não cresceram na mesma proporção que a multiplicação do 
número de emissoras de rádio e de televisão. A falta de recursos financeiros foi, em 
grande parte, responsável pelo abandono do gênero radionovela pelo rádio. Ao 
longo da década de 1960, algumas emissoras ainda mantinham alguns horários de 
radionovelas ou de programas de radioteatro. Mas na década de 1970 o gênero 
desapareceu, apesar de algumas tentativas isoladas de reativá-lo. 
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Em Goiás, Marques (2009) nos indica que a Rádio Clube de Goiânia foi a primeira 

rádio fundada em 1942, na capital do estado. Sobre o seu funcionamento, indica que 

“funcionava apenas durante o dia e uma parte da noite. Isso se dava, principalmente, porque a 

energia que abastecia Goiânia ficava à disposição da população até uma determinada hora do 

dia” (MARQUES, 2009, p. 153). Além dessa, o autor destaca outras duas rádios criadas ainda 

na década de 1940: Rádio Carajá, em Anápolis, e Rádio Xavantes, em Ipameri. 

 Marques (2009) nos conta que, antes de ser instaladas as rádios, o que havia espalhado 

pelas cidades do interior do Estado eram aparelhos de auto-falantes, os quais funcionavam 

como receptores de rádios de outras localidades do país. Esses aparelhos, segundo o autor, 

continuaram sendo utilizados pelas rádios como forma de alcançar a população que não 

possuía condições de adquirir o aparelho receptor para suas residências.  

Ao destacar a programação da Rádio Clube de Goiânia, Marques (2009, p. 161-162) 

aponta que as radionovelas já apareciam 

 

As vinte e uma hora e quinze às vinte e uma e quarenta e cinco aconteciam os 
programas de estúdio. Com este programa divulgavam poesias criadas por escritores 
goianos, radionovelas, crônicas literárias e crônicas cômicas, havia também a 
divulgação de escritores goianos com a leitura de trechos de seus livros, piadas 
dialogadas, e radioteatro. 

  

Na Rádio Xavantes, as radionovelas também fizeram parte da programação, veja-se 

que 

 

Às vinte horas era a vez do programa de radionovelas através do qual transmitiam 
diariamente novelas veiculadas pela rádio Nacional. Das vinte horas e trinta até por 
volta das vinte e duas horas, voltava o programa musical com músicas variadas. Em 
finais de semana aconteciam os programas de auditório.(MARQUES, 2009, p. 168). 

  

Em Morrinhos, a Rádio Morrinhos foi considerada a primeira rádio oficialmente 

criada na cidade, fundada em 1963. Santos e Luz (2014) salientam que esta rádio foi criada 

por iniciativa de dois radialistas de Minas Gerais, Aledo e Fauze Abidulmassih. Os indícios 

da fonte nos apontam que possivelmente fora esta rádio que veiculou a novela de Zilda, 

principalmente por ter sido fundada pouco tempo antes da escrita da novela (em 1967). 

Todavia, diante da ausência de documentos10, não sabemos mais informações sobre a 

 
10 Além da busca por documentos, tentamos ainda contato com a direção, funcionários da rádio e com pessoas 
que atuaram na novela como atores, mas nos disseram que não possuem arquivos com registro da transmissão da 
novela. 
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veiculação da novela como os dias da semana em que a novela era transmitida, quanto tempo 

ficava no ar, ou mesmo o tempo de duração da transmissão da novela completa. 

Apesar de não conseguir mais detalhes da sua veiculação na rádio, destacamos a atuação de 

Zilda enquanto novelista por considerarmos relevante a sua atuação na dramaturgia escrita 

para a rádio, com a tentativa de mitigar o desconhecimento existente acerca das novelas 

radiofônicas. Calabre (2007, p.67) nos alerta sobre isso, caracterizando as novelas 

radiofônicas como desconhecidas, assim, a autora afirma que 

 

as novas gerações não têm nenhuma noção do que tenha sido, ou do que possa ser, 
uma novela radiofônica, onde a imaginação individual complementa a ausência das 
imagens, possibilitando aos heróis e aos vilões ter tantas faces quantos sejam os 
ouvintes que acompanhem atentos ao desenrolar das tramas. 

 

A trama da novela de Zilda, “Apenas uma esperança”, escrita em 196711, conta a 

história de um romance entre o mocinho de família rica, Eduardo Góis de Camargo, e a 

mocinha pobre, Cecília. Eles se apaixonaram, casaram-se e tiveram dois filhos, mas por 

intriga da família dele (mãe e irmão), foram separados, o que a distanciou dos filhos. Depois 

de anos, o irmão à beira da morte, arrepende-se e conta a verdade sobre as mentiras 

inventadas para separar Eduardo de Cecília. Ele a procura, ela o perdoa e, ao final, ficam 

juntos e felizes. A trama da novela é composta por 36 capítulos, com a especificação das falas 

de cada personagem. 

Além de escritora e novelista, consideramos também a professora Zilda poetisa. Neste 

estudo, assim como o livro e a novela, consideramos as suas poesias12 como fontes históricas 

para nossas reflexões acerca dos seus movimentos em espaços além das instituições de 

ensino. 

Entendemos que, por meio das poesias expressando suas subjetividades e suas 

emoções, Zilda também apresentou suas concepções de realidade, das vivências e 

experiências vividas. A respeito das possibilidades das poesias enquanto fonte para a pesquisa 

histórica, consideramos as ponderações de Pesavento (2007, p. 34) quando afirma que 

 

 
11 A data de 1967 consta em um dos capítulos, mas devido a ausência de acesso à documentos, não sabemos se 
realmente foi ao ar nesse mesmo ano, por isso nos referimos à data da escrita. 

12 A partir de arquivos da família, tivemos acesso a alguns poemas escritos por Zilda, em cadernos manuscritos 
da própria autora. Nos referimos a alguns pois não podemos afirmar que os poemas a que tivemos acesso foram 
os únicos que ela escreveu. Assim, esclarecemos que nos limitamos apenas àqueles a que tivemos acesso. 
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Toda experiência sensível do mundo, partilhada ou não, que exprima uma 
subjetividade ou uma sensibilidade partilhada, coletiva, deve se oferecer à leitura 
enquanto fonte, deve se objetivar em um registro que permita a apreensão dos seus 
significados. O historiador precisa, pois, encontrar a tradução das subjetividades e 
dos sentimentos em materialidades, objetividades palpáveis, que operem como a 
manifestação exterior de uma experiência íntima, individual ou coletiva.[...] Mesmo 
que tais representações sensíveis se refiram a algo que não tenha existência real ou 
comprovada, o que se coloca na pauta de análise é a realidade do sentimento, a 
experiência sensível de viver e enfrentar aquela representação. [...] Nessa medida, o 
mundo do sensível é talvez difícil de ser quantificado, mas é fundamental que seja 
avaliado pela História Cultural. 

 

Logo, apresentamos aqui as poesias de Zilda a partir dessa perspectiva, como fonte 

para as nossas interpretações e reflexões sobre suas escritas. 

 

Quadro 1: Relação das Poesias. 

Título Ano 

Uma Vez Mais 1963 

Realidade 1963 

A Benção, Madrinha 1964 

Fragmentos 1964 

Poesia – Essa Deusa Esquiva 1964 

Insônia 1965 

Lar D. Francisca Nazaré de Morais 1695 

Aquele Retrato 1966 

A Meus Filhos 1966 

Rabiscos 1966 

Protesto 1968 

Mecanismo 1975 

A Velha Igreja 1968/1977 

Professor 1978 

Impacto 1978 

Trovas 1978 

Poema para Minha Mãe 1978 

Criança 1981 
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Fim ou Princípio 1981 

Balada do Menino Excepcional 1981 

Elaborado por Bento (2019). 

  

Optamos por dividir as poesias sob três temáticas: familiar, social e sentimental. Na 

temática familiar, elencamos as seguintes poesias: Uma Vez Mais, em que faz referência à 

saudade da mãe que faleceu; Aquele Retrato, em que fala sobre lembranças tristes; A Meus 

Filhos, no qual expressa lembranças e saudades dos filhos; e Poema para Minha Mãe, em que 

novamente expõe a falta que sente da mãe. Observamos que sob essa temática, há a referência 

a saudade e a lembranças tristes em relação à mãe e aos filhos, como podemos observar no 

trecho abaixo13: 

 

Uma Vez Mais  
 
Uma vez mais, uma só vez ainda 
Na fronte o materno beijo sentir, 
Nos seus braços provar doçura infinda, 
De novo sonhar, de novo sorrir 
[...] 
Se o outro lado da vida pudera 
Seu amor inefável, mãe bendita, 
Em flores a saudade transformar. 
[...] 
 
A Meus Filhos 
Hoje tudo me lembra vocês 
com mais intensidade, 
Filhos queridos. 
O rufar dos tambores 
O riso feliz dos jovens que passam, 
O gorjeio dos passarinhos 
Nos galhos frondosos dos pomares em flor, 
A eletrola muda a um canto da sala, 
Com saudade talvez daqueles dias 
Alegres,  
Ruidosos,  
Em que elevava aos ares 
As melodias imortais 
Ou a cadência moderna 
Do último sucesso. 
 

 
13 Todas as poesias que tivemos acesso, estão disponíveis em cópia de caderno manuscrito, parte de arquivo 
pessoal da família de Zilda Diniz Fontes. 
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Na temática social, distinguimos as seguintes poesias: A Benção, Madrinha, em que se 

refere a Luzia, mulher negra que considerava madrinha; Lar D. Francisca Nazaré de Morais, 

no qual relata sobre meninas abandonadas que vivem nas ruas e em um orfanato, com o qual o 

Estado é ausente; Protesto, apresentando lamentos e denúncias quanto à morte de Edson Luís, 

estudante assassinado por militares no RJ;  Mecanismo, no qual expressa sua decepção em 

relação às pessoas que vivem como objetos, que não pensam, não sentem e não agem; 

Professor, em que se refere à resistência do professor e também denuncia a desvalorização do 

seu trabalho; Impacto, no qual faz referência aos acidentes de trânsito, lamentando a morte de 

um homem; Trovas, em que apresenta denuncia em relação às diferenças existentes entre 

ricos e pobres; Criança, no qual declara o sofrimentos vivido por crianças abandonadas; e 

Balada do Menino Excepcional, em que descreve a triste realidade vivida por crianças 

deficientes, responsabilizando os pais, professores e escola pelo seu bem-estar. Destacamos 

alguns trechos para corroborar com as nossas interpretações: 

 

Lar D. Francisca Nazaré de Morais 
 
Uma irmandade  
brancas, morenas, 
loiras, mulatas: 
Maria, 
Lúcia, 
Ana... 
Meia centena 
Que a maré da vida  
atirou na mesma praia  
Meninas ainda...  
[...] 
E os representantes do povo, 
enquanto isso,  
fazem leis: 
É preciso ganhar mais, 
sempre mais. 
As crianças abandonadas... 
Ora! Pra que pensar nisso?... 
Os caridosos que cuidem delas. 
Os representantes do povo  
estão ocupados demais! 
 

 

Protesto 

[...] Este povo que te leva comovido 
Para a terra em que esquecer é alei fatal, 
Inda ontem não sabia a tua história 
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Simples, de menino pobre e sonhador, 
perdido entre milhares 
de outros humildes 
brasileiros, 
mas estrangeiros, 
vindos do norte 
da mesma Pátria. 

 [...]  
Inda ontem passaste por este povo... 
E ele não te viu, 
não te sentiu, 
e apressado seguiu. 
Hoje, que a tua camisa, em sangue bordada, 
aos olhos do mundo ter nome proclama, 
este povo 
que apressado 
não te viu, 
de repente, 
bruscamente, 
pára!  
E te chora, 
e te segues,  
acabrunhado, 
traumatizado, 
de ver massacrado, 
mais um brasileiro. 

  

Por fim, caracterizamos como temática sentimental as seguintes poesias: Fragmentos, 

em que se expressa tristeza e lamentação pelo ano que passou; Realidade, que se refere à 

realidade da vida: sonhos, glórias, luta, vida e morte); Poesia – Essa Deusa Esquiva, em que 

se enfatiza a poesia como uma alternativa para as dificuldades de um “caminho escuro”); 

Insônia, na qual se encontra a descrição de noites de insônia, com sentimentos de saudades; 

Rabiscos, em que se reflete sobre sonhos, morte e sentimento de esperança; A Velha Igreja, 

que homenageia uma igreja fechada;e Fim ou Princípio?, em que se retrata a tentativa de 

manter a vida, entretanto,  ela se vai. Como pode ser observado nos trechos abaixo: 

 

Insônia 

Lá fora, 
O cricri dos grilos, 
Povoa, a noite escura, 
A noite profunda. 
Cá dentro, 
Dois olhos abertos, 
Abertos, enxutos, 
Na febre da insônia. 
[...] 
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Fim ou Princípio? 
 
Borbulha no frasco a água, 
na mão de veias azuis, 
pinga o soro 
querendo deter a energia 
que se esvai. 
Na parede o relógio 
Bate as horas 
Ao compasso vagaroso da espera 
Ele que marcou o tempo curto da vida, 
Entra agora na contagem regressiva 
Da viagem longa 
O sem retorno 
ao seio da Terra-mãe. 

 
 
 

Assim, podemos apreender que as poesias, enquanto fontes, nos dão pistas de algumas 

das perspectivas de Zilda sobre sua realidade e suas experiências. Identificamos suas 

inquietações quanto aos problemas sociais, a relação afetiva com a família e sua expressão 

sentimental acerca de situações diversas. Dessa forma, suas poesias expressam suas 

sensibilidades a respeito da sua realidade, de sua vivência, confirmando a afirmação de 

Pesavento (2007, p. 34): 

 

Sensibilidades se exprimem em atos, em ritos, em palavras e imagens, em objetos da 
vida material, em materialidades do espaço construído. Falam, por sua vez, do real e 
do não real, do sabido e do desconhecido, do intuído ou pressentido ou do 
inventado. Sensibilidades remetem ao mundo do imaginário, da cultura e seu 
conjunto de significações construído sobre o mundo. 

  

Percebemos que, diante da expressão das suas sensibilidades, podemos considerar a 

sua perspectiva, por exemplo, em relação aos problemas sociais de sua época: a morte de um 

estudante por policiais militares, durante a ditadura militar;  crianças abandonas e o descaso 

do poder público; as consequências da desigualdade social; a exclusão das crianças com 

deficiência; dentre outras. Ponderamos que, além de expressão de sua perspectiva e 

sensibilidade, podemos considerar, por meio delas, a existência de denúncias criadas por Zilda 

em relação àquilo que a incomodava. 

 Sendo assim, apresentamos a atuação de Zilda Diniz Fontes fora das instituições 

escolares, enquanto escritora, novelista, poetisa, cientes de que ela não inaugurou a presença 

feminina na literatura e nem mesmo significou um marco para a dramaturgia de autoria 

feminina. Todavia, salientamos que haver produções literárias de autoria feminina não 
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garantiu o seu reconhecimento. Como nos apontam Guimarães (2014, p. 10), ao afirmarem 

que 

 

A escrita de mulheres não é fato raro, nem novo. A intensa produção literária 
feminina, entretanto, não se reflete no número de publicações de obras de mulheres. 
Deixada à margem dos processos editoriais por muitos anos, a literatura produzida 
pelas mulheres, em determinados momentos, ficou circunscrita à vida familiar, e 
tratada como uma espécie de atividade doméstica ilustrada, ou como um desabafo 
sem importância estética. 

  

À vista disso, apresentamos Zilda como escritora pertencente a esse universo feminino 

da literatura que, por meio de suas produções, encontrou uma forma de se colocar, posicionar-

se sobre assuntos diversos, de fazer denúncias ou mesmo expressar seus sentimentos. 

Guimarães (2014, p.12) nos apontam ainda que 

 

Mesmo com todas as interdições, os silenciamentos e a marginalização no interior 
dos sistemas literários a que pertencem, as mulheres se rebelam contra o 
preestabelecido, resistem ao preconceito e escrevem. Por meio de suas obras, 
testemunham um modo de existir e de estar no mundo, se debruçam sobre matérias 
que fazem parte do universo feminino e lançam sobre elas um olhar de mulher 
engajada. A mulher escreve para falar do tempo e da memória, para articular 
lembrança, esquecimento e imaginação. As mulheres escrevem para atuar na vida 
cultural, para transigir noções estéticas e históricas fixas. Escrevem para produzir 
atritos. As mulheres escrevem para refletir sobre o fazer poético, discutindo o 
processo de criação literária e seus desdobramentos. Para isso, rompem as fronteiras 
do lar, do mundo privado, e ocupam o espaço público, desnudam as interdições ao 
feminino, revelam preconceitos, propõem travessias entre a tradição e a 
modernidade. 

  

Logo, considerar a escrita poética de Zilda sob essa perspectiva se faz relevante para 

compreendê-la enquanto mulher que, por meio da literatura, pôde se expressar e fazer 

denúncias, mais uma possibilidade de ultrapassar os limites sociais impostos às mulheres de 

sua época. Além disso, a sua escrita poética nos possibilita perceber as suas vivências, a 

realidade em que estava inserida, bem como o seu contexto social. Desse modo, asseveramos 

a literatura como fonte relevante para as pesquisas históricas, como nos aponta Pesavento 

(2007, p. 50): 

 

Se a História Cultural está em busca do resgate das representações passadas, se 
almeja atingir aquele reduto de sensibilidade e de investimento primário na 
significação do mundo, a Literatura é uma fonte realmente especial: ela pode dar ao 
historiador aquele algo a mais que outras fontes não fornecerão. A Literatura permite 
o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época, ao modo pelo qual as pessoas 
pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores que guiavam seus passos, quais 
os preconceitos, medos e sonhos. [...]Por outro lado, a Literatura é fonte de si 
mesma. [...]. A Literatura é testemunho de si própria, portanto o que conta para o 



76 
 

historiador não é o tempo da narrativa, mas sim o da escrita. Ela é tomada a partir do 
autor e sua época, o que dá pistas sobre a escolha do tema e de seu enredo, tal como 
sobre o horizonte de expectativas de uma época. 

 

Além de escritora, novelista e poetisa, Zilda Diniz Fontes também pertenceu à 

Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (AFLAG). Nomeada em novembro de 1971, 

assumiu a cadeira de nº 40. A AFLAG foi criada em 1969 por Rosarita Fleury, Ana Braga e 

Nelly Alves de Almeida, com o intento de divulgar as Artes e a Literatura em Goiás. Rosarita 

Fleury assumiu a cadeira nº 21, nomeada patrona da AFLAG, assumiu a presidência entre os 

anos de 1969 até 1993. Nelly Alves de Almeida assumiu a cadeira nº 31 e Ana Braga teve 

como posto a cadeira de nº4 (AFLAG, c2017a). 

 Ainda que reservada às mulheres da elite, as academias femininas significaram um 

avanço nas conquistas femininas na época, como ressaltou Henrique (2012, p. 76), as 

publicações não representavam uma instituição artística pautada na resistência ou em ideias 

contrárias à ditadura militar: 

 

em estudos voltados a temas ligados à arte, ou enaltecendo vultos históricos 
nacionais e personalidades internacionais, embora alguma preocupação com o 
social, explicitada em algumas poesias. Publicações como a Revista da Academia 
Goiana de Letras também estavam mais voltadas a registrar posses de associados, 
discursos e trabalhos diversos, com pouca disposição a se tornar um veículo de 
divulgação de ideias contestadoras. Ao contrário, muitas vezes enaltecia quem 
estava exercendo ou exerceu o poder. 

  

No discurso de posse na Academia Zilda evidencia essa conquista das mulheres: 

 

Goiás despertou do longo sono que se via mergulhado. Pôs-se a trabalhar. Com eles, 
os filhos conscientes e capazes. A mulher não podia ficar omissa, permanecer 
excluída. Sua capacidade criativa sempre existiu, mas era vista apenas isolada, eram 
manifestações individuais. Agrupadas agora a serviço de uma causa, resistem aos 
embates dos ventos e tempestades. Esse grupo de artistas das letras, do pincel, do 
buril, dos sons e das luzes, montou um novo espetáculo [...]. A mulher goiana deseja 
participar do progresso de sua terra, quer dar sua colaboração mais efetiva no terreno 
da cultura.14 

 

Além de acadêmica, Zilda Diniz Fontes foi também nomeada como patrona da 

Academia. Sobre sua atuação, consta que Zilda foi 

 

Acadêmica atuante, participativa e dinâmica, estava sempre presente nas reuniões 
ordinárias ou festivas da AFLAG, dando o melhor de si na elaboração de programas 
ou algum tipo de apresentação, pois a distância entre Morrinhos e Goiânia não 

 
14 Material manuscrito do acervo pessoal de Zilda, parte do arquivo de familiares que tivemos acesso. 
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constituía, para ela, barreira. Participou com trabalhos em vários Anuários da 
Academia, publicou e encenou inúmeras peças teatrais de sua autoria. Foi também 
membro da UBE e do Conselho Municipal de Cultura de Morrinhos. (AFLAG, 
2017b). 

 

Sobre o papel desempenhado pela AFLAG, Maia (2018) salienta que a Academia, por 

meio das publicações, divulga e revela os conhecimentos das mulheres acadêmicas. A autora 

salienta ainda que 

 

Estas mulheres promovem uma espécie de emancipação da sua escrita, por meio da 
literatura, e através dos pequenos projetos de militância intensivas no campo 
intelectual, tendo a pretensão de enaltecer o pensamento histórico pela produção e 
atuação feminina. (MAIA, 2018, p.64). 

  

Salientamos que a atuação de Zilda dentro das instituições formais de ensino, como 

professora, e fora do ambiente escolar, como escritora, novelista e poetisa não demonstraram 

um movimento explícito e organizado de militância em prol da causa feminina. Mas 

reconhecemos que Zilda ultrapassou os limites sociais impostos às mulheres da sua época e, 

por meio de suas produções literárias e movimentos em espaços para além do limite 

doméstico, ela se destacou no contexto social e cultural da cidade de Morrinhos. 

 

2.6 Festa de Arte de Morrinhos: idealizações nas artes 

 
A arte o eleva e educa, abre-lhe os olhos para o belo, motivos mais do que 

suficientes para a existência da Festa de Arte de Morrinhos e para a nossa gratidão 
a todos os que sempre trabalharam a nosso lado para sua realização. 

Fontes (1980, p. 251) 
 

Além de professora, escritora, novelista e poetisa, Zilda Diniz Fontes também atuou 

em atividades culturais da cidade, com a idealização e criação da Festa de Arte de Morrinhos, 

festa essa que completou, em 2018, 38 anos de realização. Fontes (1980, p. 233) afirma que 

ideia da Festa de Arte surgiu com o intuito de mostrar “ao povo o que em Morrinhos se fazia 

mas se guardava quase sempre para a apreciação do próprio artista ou, quando muito, para um 

grupo reduzido de amigos”.  

Idealizada e criada por Zilda Diniz Fontes e Nilza Diniz Silva, com a ajuda de Hosana 

Elza Barbosa Coelho, o primeiro evento aconteceu em 1964 com o título “Morrinhos marca 

encontro com a Arte”. Fontes (1980, p. 233) destaca que 
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A princípio pensamos em uma noitada de literatura e música morrinhense, para que 
os jovens conhecessem os valores da própria terra. A idéia ganhou vulto à medida 
que começou a ser divulgada e se chegou à conclusão de que a simples noitada 
lítero-musical não bastava. Era necessário haver também a divulgação da pintura e 
do desenho com Maluba, Ellen Carneiro, Mário Pacheco e Guiomar. 

  

Nesse primeiro evento, foram realizadas apresentações de crônicas e sonetos15 sobre a 

cidade de Morrinhos, o evento ainda contou com a visita de Bernardo Élis, Bariani Ortêncio e 

Paulo Lisboa e Costa. Segundo Fontes (1980), diante do sucesso da primeira edição, nos anos 

seguintes houve a realização de outras Festas de Arte, contando a partir de 1967 com a criação 

da Sociedade Dramática e Literária de Morrinhos (SDLM)16 como responsável pela 

organização. Ao final das dez primeiras festas, Fontes (1980, p. 250) destaca que 

 

Em 1964, quando programamos aquele “Morrinhos Marca Encontro com a Arte”, 
longe estávamos de imaginar que haveria fôlego bastante para novos encontros se 
repetirem tantas vezes nos anos vindouros; que ele tomaria as proporções que 
tomou. Exigindo um número cada vez maior de pessoas na sua organização. Muita 
coisa foi mostrada nas exposições e se deu oportunidade a quem tem pendor artístico 
de tornar conhecidos os seus trabalhos. 

 

Sobre os investimentos financeiros nas Festas, Fontes (1980, p. 237) salienta que 

 

As três primeiras festas foram custeadas com dinheiro do povo. Uma lista foi levada 
a um grupo de pessoas e se conseguiu o dinheiro para as despesas indispensáveis. 
Na IV Festa a Prefeitura contribuiu graças a boa vontade do Sr. Luís Falone, vice-
prefeito com exercício na ocasião. Já na V isso não foi possível e a comissão se viu 
obrigada a recorrer novamente ao povo.[...] A VI Festa, de 31 de outubro a 6 de 
novembro de 1970, sob o patrocínio da Prefeitura Municipal, teve grande apoio do 
prefeito, Domingues VillefortOrzil. Não foi, pois, mais necessário recorrer à ajuda 
do povo para que a festa pudesse continuar existindo.  

 

Assim, podemos considerar que se tratava de uma atividade cultural realizada, 

predominantemente, com incentivo do poder público da cidade, sem retorno lucrativo à 

SDLM. Não nos garante que, de fato, era uma festa voltada a toda população morrinhense, tão 

somente à elite da cidade; entretanto, o fato de ser aberta ao público torna-se um indício de 

que havia uma possibilidade de uma maior participação social.   

 
15As crônicas apresentadas foram de autoria de Léo Godoy Otero e Alaor e os sonetos declamados foram do 
autor Guilherme e “Flamboyant” de Xavier Júnior (FONTES, 1980, p. 233 e 234). 

16 Sobre a SDLM, abordaremos com mais detalhes no próximo capítulo. 
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Na revista de comemoração aos 42 anos da SDLM17, sob a presidência de Nilza Diniz 

Silva, há o destaque para as festas que aconteceram entre anos de 1968 e 2007. Sobre cada 

edição, consta a descrição detalhada das atividades apresentadas, destacando os artistas que 

participaram dos eventos e as apresentações culturais presentes. No prefácio da revista, a 

direção da SDLM afirma que a revista tem como objetivo apresentar parte da história da arte e 

da cultura da cidade de Morrinhos desde a década de 1960 até o ano de 2009, salientando que, 

ao ler a revista, os leitores terão conhecimento do tempo de riqueza artística em que a cidade 

de Morrinhos viveu durante as realizações das Festas, tempo em que fazia jus ao nome 

“Atenas de Goiás”. 

Além disso, diante das descrições e apresentações das Festas de Arte, salientamos que 

não há referência alguma às restrições das atividades culturais durante a ditadura civil-militar 

(1964-1985). Como pode ser observado no quadro abaixo, as festas sucederam durante esse 

período e, nos anos ausentes, as justificativas não fazem alusão à repressão do regime militar. 

Consideramos, assim, duas possibilidades: a organização do evento e as atividades 

apresentadas não representavam “ameaça”, ou a SDLM, de alguma forma, conseguia 

organizar os eventos de maneira que não levantassem “suspeitas”. Na ausência de documento 

para confirmação, ponderamos que, assim como as outras atividades e produções de Zilda que 

não sofreram repressão, as Festas de Arte de Morrinhos podem também não ter representado 

resistência ao governo ditatorial que estava no poder. 

 

Quadro 2: Festas de Arte de Morrinhos 
Evento Ano 

I Festa de Arte 1964 

II Festa de Arte 1965 

III Festa de Arte 1966 

IV Festa de Arte 1968 

V Festa de Arte 1969 

VI Festa de Arte 1970 

VII Festa de Arte 1971 

VIII Festa de Arte 1972 

IX Festa de Arte 1975 

X Festa de Arte 1976 

XI Festa de Arte 1978 

XII Festa de Arte 1979 

XIII Festa de Arte 1981 

XIV Festa de Arte 1982 

 
17 Refere-se a uma revista comemorativa, organizada pela Sociedade Dramática e Literária de Morrinhos, 
impressa pela gráfica Suprema Comunicação Visual (SILVA, 2009). 
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XV Festa de Arte 1984 

XVI Festa de Arte 1990 

XVII Festa de Arte 1991 

XVIII Festa de Arte 1993 

XIX Festa de Arte 1994 

XX Festa de Arte 1995 

XXI Festa de Arte 1996 

XXII Festa de Arte 1997 

XXIII Festa de Arte 1998 

XXIV Festa de Arte 1999 

XV Festa de Arte 2000 

XXVI Festa de Arte 2001 

XXVII Festa de Arte 2002 

XVIII Festa de Arte 2003 

XXIX Festa de Arte 2005 

XXX Festa de Arte 2006 

XXXI Festa de Arte 2007 

Elaborado por Bento (2019) a partir de Fontes (1980). 

 

Após o ano de 2007, não localizamos documentos que descrevem as outras festas que 

sucederam, mas sabemos que em 2018 foi realizada a 38ª Festa de Arte de Morrinhos, ainda 

sob a gestão da SDLM. 

 Assim, é importante considerar que até aqui apresentamos fragmentos da trajetória das 

“várias vidas” de Zilda Diniz Fontes a partir de reflexões acerca das influências recebidas, 

bem como os seus movimentos em diversificados espaços. Compreendemos que a sua 

trajetória se constituiu a partir de suas vivências familiares, perpassando pela sua formação 

educacional e atuação profissional. Além do espaço formal da escola, seja ele enquanto aluna 

ou professora, Zilda também se fez presente na literatura, expressando perspectivas, 

interpretações e sua subjetividade acerca da realidade, de suas vivências e das experiências 

vividas por ela.  

Além das produções que até aqui conhecemos, destacamos que no próximo capítulo 

nos dedicamos à trajetória de Zilda na dramaturgia por meio de um estudo de suas produções 

textuais. No terceiro capítulo, então, elegemos a “vida” de Zilda em meio à dramaturgia para 

nos aprofundarmos. 
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CAPÍTULO 3 

 

“ENTRANDO EM CENA” – A DRAMATURGIA DE ZILDA DINIZ FONTES 

 

 

Dentre os lugares que Zilda ocupou, entre professora, escritora, poetisa, novelista, 

autora de projetos culturais, decidimos eleger, como recorte de estudo neste capítulo, a sua 

atuação na dramaturgia18. Justifica-se este recorte por sua dedicação à dramaturgia, possuindo 

nove peças de sua autoria, assim como o enfrentamento e persistência em proporcionar acesso 

ao teatro às crianças e adolescentes quando o teatro não era reconhecido como uma forma de 

educar. Como já foi salientado, o teatro fez parte de sua vida desde a infância, com a 

referência paterna exercida ativamente na cidade de Morrinhos, assim como na adolescência 

durante o curso Normal no Colégio Santa Clara, local que a possibilitou adquirir experiências 

artísticas, sendo uma delas o teatro. 

 Organizamos os estudos deste capítulo considerando, inicialmente, o contexto teatral 

goiano a partir dos estudos de Zorzetti19, que apresenta as manifestações teatrais em Goiás, 

destacando personagens na capital e no interior do estado. Ressaltamos a vivência teatral de 

Zilda, primeiramente, a partir dos feitos de seu pai, Juquinha Diniz, que fundou a primeira 

Sociedade Dramática e Literária de Morrinhos e criou o Teatro Recreio Dramático. Acerca 

das influências paternas, ponderamos os estudos de Zorzetti (2014b) e a obra memorialista de 

Fontes (1980) que nos apresentam pistas de como foi a atuação dramatúrgica de Juquinha 

Diniz na cidade de Morrinhos.  

 Abordamos, na sequência, a atuação de Zilda na cidade de Morrinhos enquanto 

teatróloga. Priorizando suas ações, discorremos sobre a segunda Sociedade Dramática e 

Literária de Morrinhos, projeto que Zilda fundou em 1967, dando sequência à ação do pai 

finalizada trinta anos antes; e a construção do Teatro Juquinha Diniz, um dos objetivos da 

Sociedade que só se efetivou após o falecimento de Zilda. Além dos projetos e ações, 

consideramos ainda as peças teatrais de autoria de Zilda. Elegemos somente as de sua autoria, 
 
18 O termo dramaturgia é usado neste estudo a partir de Zorzetti (2014b), que se refere a atuação teatral de Zilda 
Diniz Fontes como dramaturga e às suas peças teatrais como dramaturgia relevante para o cenário teatral da 

cidade de Morrinhos. 

19 Hugo Zorzetti, teatrólogo goiano, nascido em 1947, foi autor de várias peças teatrais (ZORZETTI, 2014a). Na 
década de 1970 fundou o Teatro Exercício, recebeu vários prêmios nacionais em reconhecimento ao trabalho 
que desenvolvia. Professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), foi um dos responsáveis pela implantação 
do Curso de Artes Cênicas na UFG, que se tornou Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC). Faleceu em 2017 
(O POPULAR, 2017). 
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diante da diversidade e quantidade de peças que ela encenou, dirigiu e em que atuou. Nove 

peças serão analisadas a partir das temáticas identificadas e das apresentações relatadas por 

Fontes (1980) e Zorzetti (2014b). Assim, o presente capítulo debruçou-se, prioritariamente, 

em compreender como, numa cidade do interior de Goiás, uma mulher, pertencente à “elite” 

social, dedicou-se à atividade do teatro e como isso foi vivenciado pela população 

morrinhense, já que essa atividade artística não era vista com bons olhos pela classe social à 

qual pertencia. A escolha de uma mulher pertencente à elite, não significa que estamos 

privilegiando uma classe social, mas uma educadora que extrapolou lugar naturalizado como 

da mulher. Sobre isso registra Le Goff (1995, p. 169) que “o historiador busca as chaves das 

estratégias comunitárias, dos sistemas de valor, das organizações coletivas, isto é, de todas as 

condutas que constituem uma cultura rural ou urbana, popular ou elitista”. 

A história do teatro em Goiás antecede o século XX, visto que as manifestações 

culturais na região aconteciam no interior das exigências do tempo, desde o século XVIII, 

quando iniciou a ocupação da capitania e, posteriormente, província de Goiás. A despeito de 

acharmos relevante apresentar um quadro de quando se iniciou essa arte, optamos neste 

trabalho por recortar o século XX para aproximarmo-nos do período que estamos estudando. 

Optou-se ainda por evidenciar as mulheres no interior da dramaturgia uma vez que é possível 

apresentar percursos de mulheres que, como Zilda, viveram o teatro de formas diferentes, 

ainda que as principais referências da época sejam masculinas. 

 

3.1 Otavinho Arantes e Cici Pinheiro: o teatro como prioridade em uma capital recém-
construída 
 

Na obra Memórias do teatro goiano – a cena na capital, Hugo Zorzetti (2014a), 

destaca a história do teatro em Goiás, enfatizando pessoas que, arduamente, estiveram à frente 

de projetos culturais significativos para o Estado no início do século XX, destacando 

protagonistas no teatro goiano como Otávio Zaldivar Arantes (1922-1991), Otavinho Arantes, 

fundador do Teatro Inacabado e a teatróloga Floracy Alves Pinheiro (1929-2002), conhecida 

como Cici Pinheiro, mulher pioneira nesta área artística.  

Otávio Zaldivar Arantes nasceu em 1922, na cidade de Trindade (GO), onde vivenciou 

suas primeiras experiências teatrais sob orientação do Padre Pelágio Sauter20, quando fazia o 

 
20 Pelágio Sauter nasceu em Hausen, na Alemanha, em 1878. Sacerdote, veio para o Brasil em 1909 como 
missionário, chegando em Campinas de Goiás em 1910. Ficou conhecido pelas suas missões populares 
denominadas “desobrigas” (QUADROS, 2001).  Além das missões religiosas, seu trabalho sacerdotal se 
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curso primário e era coroinha nas missas. O papel pedagógico do teatro como forma de 

evangelização, foi, e ainda é, uma tática usual por parte da igreja. No século XVI, o teatro 

jesuítico e o intuito catequético foram cultivados no então Brasil de colonização portuguesa e 

ao redor do mundo. Os colégios jesuíticos monopolizaram as artes cênicas no processo de 

aculturação e educação de formação cultural cristã para o êxito da catequese, conforme 

apontaram Toledo e Ruckstadter (2017).  

Percebemos que muitas referências da área iniciaram na arte cênica em espaços 

religiosos ou no desenvolvimento de peças em consonância com temas religiosos. A 

encenação de peças no período da semana santa é uma pista desta permanência. A escola 

religiosa em que Zilda estudou reforça o vínculo entre igreja e teatro, no entanto, suas peças, 

como falaremos mais adiante, não refletem esse vínculo.  

Ao ingressar no Colégio Lyceu de Goiânia, em 1946, Otavinho Arantes fundou a 

Agremiação Goiana de Teatro (AGT), na qual, segundo Zorzetti (2014a, p. 24) em “uma 

tentativa de dar a suas produções um toque menos diletante, condição acanhada que maculava 

os projetos mais audaciosos do diretor que estava nascendo”. O idealizador da AGT, na época 

de autoritária vigilância ideológica da ditadura civil-militar, era assim: 

 

Quando provocado a justificar o seu cético comportamento político e a defender o 
seu canhesto discurso ideológico, saía blasfemando o bordão que causava furúnculos 
no meio artístico politizado: ‘a arte é para artistas e política é para políticos’. Essas 
afirmativas desavisadas, na verdade, inocentes e sem muita convicção, 
flagrantemente originadas de sua formação católica tradicional, impuseram-lhe um 
indisfarçado isolamento da parte de muitos intelectuais e artistas, tirando-o do usual 
trânsito de influências praticado nos meios intelectuais, o que certamente poderia lhe 
abrir muitas portas e beneficiar sobremaneira a sua produção artística. (ZORZETTI, 
2014a, p.37). 
 

Nota-se que as reações de Arantes, consideradas por Zorzetti (2014a) como 

desavisadas e sem convicção política, possivelmente provinham de sua formação na igreja de 

um pólo de irradiação cristã que é a cidade de Trindade. Como já ressaltamos, o uso de teatro 

para evangelizar, permanece, sob outras roupagens, no interior da igreja com o objetivo de 

atrair crianças e jovens para as religiões cristãs. De outro lado, nota-se a presença de grupos 

que o isolaram em função dele não ter o teatro como um instrumento de denúncia, pois para 

estes não havia teatro para atores e política para políticos.  

                                                                                                                                                                                                        
destacou pela sua dedicação às atividades artísticas na música e, principalmente, no teatro. Autor e diretor, 
apresentou várias peças dramáticas, operetas e comédias (BOVO, 2013). 
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A despeito das polêmicas e das dificuldades enfrentadas por Arantes, este, em uma 

obsessão contínua, cavou espaços para instalar um lugar para o teatro, seja na busca de uma 

sede para a AGT, como também na construção de um espaço próprio que ficou conhecido na 

história local como Teatro Inacabado. Segundo Zorzetti (2014a), após incessante busca por 

apoio, em 1959, por via do governador José Feliciano, que cedeu um lote para o Inacabado, o 

projeto saiu do papel e ganhou estrutura física. No entanto, “o terreno doado pelo povo de 

Goiás para a construção do tão sonhado teatro era um presente de grego”. Tratava-se de um 

terreno sem documentação regularizada, e que só depois de brigas e despesas judiciais, 

Otavinho Arantes conseguiria tomar posse e iniciar outra luta, a construção do teatro 

(ZORZETTI, 2014a, p. 58).  

Em 1963, com muitas dificuldades, o Teatro Inacabado estreou com a peça O pagador 

de promessas, de Dias Gomes. O teatro foi inaugurado com uma peça polêmica e premiada, 

uma peça que foi adaptada posteriormente para o cinema e sofreu censura durante a ditadura 

militar.Seu autor, Dias Gomes, foi perseguido e preso. Nota-se aqui o confronto das 

contradições de Otavinho que considerava, aparentemente, teatro e política em lugares 

separados, no entanto opta para estreia por uma peça que em seu enredo discute problemas 

sociais agrários.    

 O teto do Teatro, feito de zinco, atrapalhava e, quando chovia, interrompia as 

apresentações, pois o barulho da chuva no teto impedia que se ouvisse as falas dos atores. 

Com a notícia de que atores renomados da Rede Globo na época, como Carlos Alberto e Yoná 

Magalhães, iriam se apresentar em Goiânia e queriam o palco do Teatro Inacabado, Otavinho 

Arantes decidiu trocar o telhado para não correr o risco de ter que interromper a apresentação 

de atores famosos: 

 

E foi no assentamento dessas telhas que um operário descuidado espargiu algumas 
fagulhas de solda do pano de boca e em poucos minutos o Teatro Inacabado da AGT 
estava reduzido a cinzas. (ZORZETTI 2014a, p. 63). 

 

 Tomado pelo desânimo, Arantes pensou em desistir do teatro, no entanto, o então 

governador de Goiás, Otávio Lage, ofereceu-lhe um empréstimo que sairia nove meses 

depois. Outros empréstimos foram necessários para a reforma e, em julho de 1969, o Teatro 

Inacabado foi reinaugurado com a peça Condenado ao Inferno, de René de Obaldia. Otavinho 

Arantes faleceu em julho de 1991, após sua morte, houve algumas tentativas, sem sucesso, de 

manter o Teatro ativo. Tornou-se um prédio abandonado, servindo por um tempo de abrigo 
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para moradores de rua. Zorzetti (2014a) destaca que, por intervenção do Ministério Público, a 

AGT se tornou a Fundação Otavinho Arantes e seus administradores retomaram o projeto de 

reativar o teatro, agora com nome de Teatro Otavinho Arantes.  

 Nota-se, por meio deste breve registro do protagonismo de Otavinho Arantes, que 

fazer do teatro um espaço público assumido pelo Estado não era uma tarefa simples, além de 

ser delegada a ações individuais e não coletivas. Percebe-se ainda que a igreja, responsável 

não somente pela formação inicial de Otavinho, tomou para si este papel com explícitas 

intenções de se projetar. Na escola, no caso do Lyceu, o movimento se dava por ações 

individuais e o Estado, nomeado aqui por um governador, cedeu um empréstimo para 

recuperar a construção de um teatro. Vale ainda indagar a respeito do Teatro Goiânia, espaço 

público construído no início dos anos quarenta na nova capital, bem como sua relação com 

Arantes. Fica uma questão que não é possível desenvolver nesta dissertação: qual lugar este 

espaço público (Teatro Goiânia), ocupava na capital que não poderia ser a opção de Otavinho 

Arantes para seus projetos teatrais?  

Atriz, diretora, produtora, autora e professora de teatro, Floracy Alves Pinheiro, 

conhecida como Cici Pinheiro, nasceu em 1929 no município de Orizona (GO). 

Posteriormente, mudou-se para Silvânia (GO), antes de se instalar na nova capital do estado, 

Goiânia. Segundo Zorzetti (2014a), Cici Pinheiro era integrante da AGT e tinha Otavinho 

Arantes como seu inspirador artístico. Durante sua infância e adolescência, não indicava 

tendência artística, pelo contrário, era tímida e não gostava de se expor. Aparentemente, não 

havia herdado a atuação de sua mãe, Julieta de Resende Pinheiro, conhecida em Orizona pelas 

suas qualidades de oradora e pelas participações em peças teatrais da cidade. De acordo com 

Bezerra (2017, p. 220): 

 

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 Ângelo 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. 
 

 O problema de atuar, sobretudo quando se tratava de mulheres, tinha um preço, 

principalmente quando se confrontava com os modelos designados para elas. Cici, diante das 

reações, não desistiu, mas sim embarcou para um espaço que poderia ter mais liberdade na 

atuação. Não antes de dizer o que pensava. Cici Pinheiro, iniciou sua atuação no teatro no 
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final dos anos quarenta, por insistência da irmã mais velha, Florami Pinheiro21 que também 

era atriz, passou a fazer parte do grupo de Otavinho Arantes, quando se matriculou no Lyceu 

de Goiânia:  

 

No início, mesmo atuando embaixo das cenas, nos fossos de ponto, 
assoprando as falas para os atores inseguros, Cici chamava a atenção do 
elenco. Daí, sair do porão para o praticável foi um pulo. Um pulo sobre a 
timidez cruel que teve de vencer aos pouquinhos. Otavinho teve aí uma 
participação decisiva. (ZORZETTI 2014a, p. 140-141). 

 

Em 1950, despontou com suas atuações e passou a ser referência da AGT, 

principalmente com as peças O escravo, de Lúcio Cardoso, e Carlota Joaquina, de Raimundo 

Magalhães Junior. Além do teatro, destacou-se também na rádio no ano de 1951, com a ajuda 

de Pimenta Neto, radialista reconhecido na época, além de apresentadora, atuava como 

redatora de programas de audiência como Nesse mundo em que vivemos, Lar doce lar e Por 

esses caminhos do mundo. Ainda nesse ano, foi convidada para produzir outros programas na 

Rádio Brasil Central como Magazine no ar, Cinema em Revista e Noturno romântico.  

A atuação de Pinheiro na rádio, certamente, merece uma pesquisa mais cuidadosa, 

pois o rádio era um meio de comunicação que mais alcançava público na época, pois trata-se 

da primeira voz feminina a ser ouvida pela rádio em Goiás. Além dos programas, escreveu 

radioteatro para a Rádio Clube Goiânia e radionovela. Com o sucesso no teatro e na rádio, 

Cici Pinheiro foi incentivada a acompanhar a irmã Florami que estudava Artes Dramáticas em 

São Paulo. Integrou o grupo de Graça Melo e com ele fez várias apresentações, contracenando 

com atores de renome na época, como Madalena Miklos, Maurício Sherman, João Ângelo 

Labanca, dentre outros. Além das peças, também fazia dublagens de filmes para a televisão, 

para ajudar no orçamento. 

De volta a Goiânia, montou sua própria companhia de teatro e desistiu de retornar a 

São Paulo. Com a peça Morre um gato na China, de Pedro Bloch, estreou a Companhia Cici 

Pinheiro. Já com a segunda peça, Deslumbramento, de Keith Winter, direção de João Ângelo 

Labanca (com quem trabalhou em São Paulo), trouxe mais polêmicas para sua vida artística: 

 

Labanca, acostumado a criar espetáculos para um público menos 
preconceituoso e mais acostumado às ‘irreverências’ artísticas, propôs para 

 
21 Floramy Pinheiro, irmã de Cici Pinheiro, fez parte da AGT de Otavinho Arantes. Segundo Zorzetti (2014a), ao 
contrário de Cici, ela despontou na arte dramática desde cedo, o que a levou a uma carreira produtiva fora de 
Goiás. 
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uma das cenas da peça um beijo ardente entre o personagem de Cici e o 
personagem do ator chamado Willian Aia. Foi o primeiro beijo dado no 
teatro goiano e o início do inferno para Cici Pinheiro. (ZORZETTI2014a, p. 
144). 

 

Goiânia, a despeito de ter sido construída sob a propaganda de “nova capital”, com a 

intenção de inovar a arquitetura e a sociedade, não se desprendeu do histórico espaço rural e 

coronelista. Ao tomar o recorte dos anos cinquenta, vale destacar que 

 

Em geral, a província não via com bons olhos a atividade artística. 
Principalmente, as de ator e atriz de teatro. A condição de atriz, então, às 
vezes até se confundia com a de prostituta. Assim eram tratados os 
militantes de palcos goiano: se não havia provas cabais da má conduta de 
algum, desconfiava-se generosamente da conduta de todos [...]. Foi essa 
sociedade que impôs a Cici Pinheiro, autora do primeiro beijo da história da 
nossa cena, a mais cruel das penalidades: o isolamento. (ZORZETTI, 2014a, 
p.150, grifos nossos). 

  

A perspectiva acima toma Goiás como um espaço que não reconhecia o exercício do 

teatro, desconfiando da profissão de ator e, sobretudo, de atriz. No entanto, vale indagar se 

esta prática era exclusiva de Goiás conforme registrou Zorzetti (2014a). É preciso, ainda, 

ressaltar as resistências de pessoas que insistiram na atuação cênica a despeito das 

dificuldades apontadas. A trajetória de Cici Pinheiro foi marcada por muitos desafios, no 

entanto, nota-se que ela não se rendeu diante do isolamento.  

Caracterizada pelo autor como uma atriz ousada e audaciosa “sob os refletores da 

hipocrisia”, ela se impôs diante da arte representando o papel primordial de ser precursora 

feminina no teatro goiano, um espaço árduo e hostilizado para homens e, sobretudo para 

mulheres. Nos anos setenta, em plena ditadura militar, ainda sem papas na língua, Pinheiro 

conquista maior projeção. De acordo com Zorzetti (2014a, p. 163) passou a ser convidada 

para palestras, coordenar projetos culturais, colaborar com a criação de teatros na capital do 

estado, dentre outras atividades: “Goiânia redescobrira a mulher de muitas ferramentas. A 

Cici inquieta e criativa”. 

 

 

3.2 As cores da terra: vida cênica na capital e nos municípios 

 

 O ano de 1964 marcou o início da ditadura militar no Brasil, período de intensa 

vigilância e repressão e de graves violações dos direitos humanos. Os princípios básicos da 
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democracia também foram violados, apesar de quase nunca o regime ter reconhecido sua 

característica autoritária. Com o golpe civil-militar, iniciaram as mudanças na Constituição de 

1946 com os chamados Atos Institucionais (AI), que modificaram as instituições do país, 

reforçando o Poder Executivo e reduzindo a atuação do Congresso. O AI-5, instituído em 

1968, reforçou o autoritarismo do regime, intensificando a violência com práticas de censura e 

tortura que passaram a integrar os métodos do governo (FAUSTO, 2014).  

 Nesse contexto autoritário de vigilância e repressão, as manifestações artísticas foram 

um dos alvos do governo ditador, sendo censuradas qualquer forma de expressão que 

denunciasse explícita ou metaforicamente o que fosse contrário à ditadura estabelecida, 

resultando em intensas perseguições ideológicas. Henrique (2012) afirma que o movimento 

artístico incluiu entre os que encararam os mais difíceis obstáculos durante a ditadura, e o 

teatro se destaca entre as artes que sofreram maiores restrições, devido à politização do 

movimento e da flexibilidade característica da dramaturgia como improvisação e edição das 

falas nas apresentações, por exemplo. Segundo Henrique (2012, p. 13) “O teatro brasileiro se 

viu colocado junto com os operários [...] e estudantes em posição frontal na denúncia dos 

abusos do poder então estabelecido. Dentre esses, a detenção ilegal e a tortura de prisioneiros 

figuram entre as práticas mais repulsivas”. 

Zorzetti (2014c) também afirma que os anos de chumbo da ditadura militar foram um 

período de intensas perseguições militares àqueles que representassem ameaça ao governo 

ditador instaurado a partir do golpe de 1964. O teatro goiano, como a arte em todo o país, 

também foi alvo das repressões, pois representava ameaça. 

Contudo, apesar das intensas perseguições, Henrique (2012, p. 10) enfatiza que, 

 

tivemos inúmeras demonstrações de movimentos contestadores que, com audácia, 
mostraram um viés de resistência e ousadia. A criatividade de muitos dramaturgos, 
atores e funcionários de equipes técnicas driblou os observadores e conseguiu 
plasmar suas ideias e pensamentos de diversas formas.   

  

Em Goiás, essa contestação política também se destacou pelo teatro e pela literatura, 

por meio dos movimentos estudantis e pela imprensa escrita. Essas manifestações artísticas 

representaram uma arte marcada pela resistência e pela contestação (HENRIQUE, 2012). O 

que se confirma em Zorzetti (2014c), quando destaca que o teatro fora escolhido como um 

instrumento de denúncias e gerador de eficientes reflexões, movimentando os pátios e os 

corredores das escolas com discussões e palestras de assuntos que antes ficavam restritos às 
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aulas de arte ou literatura. Os espetáculos teatrais ganharam plateias desejosas de exporem 

suas indignações com a situação política que estavam vivendo: 

 

A censura, em resposta a esse fenômeno, apertava o cerco aos autores e seus 
produtores dramatúrgicos. O espetáculo virara, para os militares e seus 
simpatizantes, uma ameaça ao sistema. O palco passou a ser visto como um dos 
arautos da conspiração, e os artistas se tornaram os perigosos percutidores da 
execrável ideologia comunista.[...] Estava claro que os inimigos da liberdade temiam 
a boca ferina dos palcos. (ZORZETTI, 2014c, p. 160). 

 

Nessa fase, Zorzetti (2014c) relata as perseguições sofridas pelo Teatro Experimental 

do Estudante Secundarista (TESE), que mais tarde se tornou Teatro Exercício, grupo que ele 

fundou. O grupo teatral TESE foi criado no Colégio Universitário (Colu), em 1971, como 

uma das ações do Departamento de Artes da instituição. A experiência do TESE, segundo 

Henrique (2012), foi o gérmen do Teatro Exercício, no meio estudantil secundarista. O autor 

salienta que “este dramaturgo, diretor e ator goiano vai fundar um grupo de experimentações 

e, sobretudo, de peças contestadoras” (HENRIQUE, 2012, p. 82). Composto inicialmente por 

vinte estudantes que ingressaram sem testes pois a intenção era que o grupo estivesse 

disponível a todos os interessados. Iniciaram as atividades com curso breve de História do 

Teatro e Iniciação às Técnicas de Interpretação. 

Constituído por um grupo de estudantes engajados politicamente e que se opunham ao 

governo ditatorial instaurado, logo começaram a sofrer as perseguições dentro do Colu. 

Segundo Zorzetti (2014c), conseguiram driblar a censura algumas vezes com peças em que o 

teor político era disfarçado ou mesmo alterado após a liberação pelo Departamento de 

Censura e Diversões Públicas de Goiás. Mas isso não durou muito. O grupo foi transferido do 

Colu para o Lyceu de Goiânia e, em pouco tempo, o TESE seria proibido de ali permanecer 

com os estudos e ensaios. Foram assim informados pela diretora Terezinha Vieira: 

 

Falou que a ordem de nos impedir a entrada na escola tinha vindo do Serviço 
Nacional de Informação (SNI), que tinha em seu poder provas materiais de orgias 
por nós praticadas durante os ensaios, o que incluía generosa quantidade de drogas 
e um animado festival de sexo sob as cortinas das janelas, arriadas convenientemente 
para esse fim. Tudo registrado em numerosas fotografias. (ZORZETTI, 2014c, p. 
51, grifos nossos). 

 

As acusações destacadas nos apontam para a necessidade de haver justificativas 

cabíveis ao governo ditador para proibirem a atuação do movimento teatral no Colu, 
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representando a concretização da vigilância e repressão sofrida pelo teatro na capital goiana. 

Henrique (2012, p. 83) afirma que 

 

o Grupo TESE foi impedido de ensaiar, dadas algumas acusações infundadas de 
festas regradas a sexo e drogas por atores no auditório do estabelecimento de ensino 
durante os ensaios. Esse contexto já deixa claras as perseguições ideológicas que o 
grupo sofreria adiante. 

 

O TESE é um dos exemplos de movimento artístico teatral que foi perseguido e 

reprimido durante o regime ditatorial instaurado. Para além de grupos teatrais, Henrique 

(2012) ressalta que foi criada uma organização para a vigilância e censuras das peças teatrais 

não apenas em Goiás, mas em todo o país. Segundo o autor, a evidência de documentos 

administrativos apontam que a censura teatral durante a ditadura militar foi dividida em, pelo 

menos,  três fases: a primeira entre os anos de 1964 e 1972, de reformulação estrutural da 

censura; a segunda a partir de 1967, de centralização censória do teatro; e a terceira entre 

1975 e 1978, de descentralização. O aumento significativo de peças proibidas aponta a forma 

ostensiva das censuras sofridas pelo teatro.  

Com tais argumentos e “provas” sobre as atividades do TESE, o grupo foi excluído 

das atividades teatrais no Lyceu e, para eles, foi feito um convite para desenvolverem um 

novo projeto, com as regras estabelecidas pela censura. Assim, “Determinados a responder 

com uma veemente e politizada produção artística aos golpes sofridos, o elenco do TESE 

reiniciou as suas atividades em uma oficina mecânica, cedida por parentes de Paulo Jabur, um 

dos integrantes do grupo” (ZORZETTI 2014c, p. 55). 

No espaço improvisado, dedicaram-se aos ensaios e trocaram o nome do grupo por 

Chaos, nome latino que significa caos, representando exatamente o que o grupo estava 

enfrentando no momento. Foram convidados a participar da I Mostra de Teatro Caixego e 

Rádio Riviera. 

 

Constante do seu repertório, a peça mais viável para o embate era Acerca do 
absolutamente, que teria, porém, que ganhar um novo tratamento. Novas situações 
foram criadas denunciando a opressão e as perseguições contra estudantes e 
professores. Também, é claro, lembrança dos bastidores ideológicos do esdrúxulo 
episódio que nos expulsou do Lyceu. (ZORZETTI 2014c, p. 59). 

 

Para Zorzetti (2014c), apesar das ameaças veladas, foi a melhor apresentação, 

resultando no primeiro lugar dos espetáculos e prêmios aos atores e ao texto. Entretanto, foi a 

última apresentação do grupo. Depois disso, decidiram pelo nome Grupo Teatro Exercício. 
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No final dos anos de 1970, já no processo de abertura política para a democracia, o grupo 

passou a vivenciar outra fase, de buscar uma profissionalização por meio de mudanças nos 

seus repertórios e atualização de algumas orientações ideológicas. “A mudança, enfim, 

pensava-se era isso: o exercício de um repertório menos regional, e, de forma indireta, a 

mudança do elenco para um grande centro cultural” (ZORZETTI, 2014c, p. 181). Mesmo 

porque o estado de Goiás se ressentia de um grande isolamento cultural, como destaca o autor, 

pois para outras regiões do Estado, em especial o sudeste, o teatro de Goiás não existia. 

No entanto, vale confrontar essa perspectiva do autor, pois notamos que havia uma 

efervescência cultural no estado de Goiás. Poderia não estar alinhada a outros estados, ainda 

assim percebe-se tanto pelos dados biográficos de Otavinho Arantes e de Cici Pinheiro, como 

pela experiência vivida pelo Grupo Teatro Exercício durante a ditadura que, em Goiás, 

mesmo diante de uma sociedade que parecia não aprovar a arte teatral, de governos que pouco 

apoiava, inclusive combatia as iniciativas artísticas, havia tentativas de grupos variados 

confrontando as ações que iam na contramão da democratização do teatro.  

Um movimento que, a despeito das dificuldades, chegou no interior do estado, como 

registrou Zorzetti (2014c) em Memórias do teatro goiano – a cena no interior, na qual 

apresenta como o teatro existiu e/ou existe no interior do estado de Goiás a partir de breves 

histórias teatrais de alguns municípios22. Dentre eles, destacamos o movimento teatral em São 

Luís dos Montes Belos e Quirinópolis nos anos de 1980. Cabe ressaltar que nesse período o 

cenário político já apresentava a abertura pós-ditadura militar. Segundo Assis (2005, p. 138), 

desde as eleições de 1974, as urnas já haviam refletido uma insatisfação da sociedade em 

relação à ditadura militar implantada com o golpe de 1964, assim,  

 

A abertura política prossegue e, em 1982, organizam-se eleições diretas para os 
governos estaduais. Em Goiás, a ala moderada do PMDB lança a candidatura de Íris 
Rezende e o PDS apresenta o nome de Ótavio Lage para a disputa estadual. As 
eleições garantem a vitória de Íris Rezende Machado, que inicia um longo período 
de hegemonia política no Estado. O PMDB de Íris Rezende irá comandar os últimos 
momentos políticos da redemocratização política em Goiás. 

 

Em São Luís de Montes Belos, as poucas ajudas do poder público para o teatro eram 

regradas e obtidas à custa de muita insistência: 

 

O amarrotadíssimo transporte, uma Kombi da Secretaria de Educação, colocada a 
serviço do grupo nessas viagens em nome da cultura, não sem os homéricos 

 
22 O autor destaca também a “cena teatral” em Trindade, Anápolis, Pirenópolis e em Silvânia.  
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empenhos de sempre, é claro, já estava no local de encontro. Vinha já abastecida e 
não rodava nem um metro a mais se dependesse de combustível extra. Era do 
tamanho da gasolina liberada pelo Departamento de Transportes do município, a 
autonomia da aventura. Um tanque para a ida e o que sobrasse para a volta. Não raro 
o petróleo acabava a alguns quilômetros da chegada, e a triste condução só aluia 
depois de uma vaquinha transformada em impulso adicional. Essa intransigente 
norma administrativa, é claro, nunca era aplicada ao time de futebol, nem às 
excursões de parentes de vereadores. (ZORZETTI 2014b, p. 53). 

  

Tratava-se do Grupo Teatral Star, fundado em 1983, por Carmosina Vitória de 

Almeida e por Fernandes Eurípedes. Carmosina, mais uma mulher à frente do teatro no 

interior, desde a infância, demonstrou interesse pelo teatro, era referência para as 

apresentações em datas comemorativas, pois sempre tinha uma ideia, um texto, uma poesia 

para apresentar. Fernandes era professor e o “mentor intelectual” do grupo, responsável pela 

direção da maioria dos espetáculos e por fazer os contatos para as apresentações. Zorzetti 

(2014b, p. 57) registrou sobre as dificuldades enfrentadas pelo grupo diante dos desafios 

impostos à carreira de teatro, pois era considerada relevante para a cultura da comunidade.  

Dentre as várias peças apresentadas, Velório à brasileira23, de Aziz Bajur foi a que 

mais fez sucesso em São Luis de Montes Belos e nas cidades da região para as quais levaram 

o espetáculo. O autor destaca que o grupo seguiu sua trajetória, tendo possibilitado a atuação 

de mais de duzentos atores amadores em cerca de vinte peças montadas e encenadas pelo 

grupo. Observamos, novamente, que apesar de a arte dramática ser relegada pela sociedade, 

confirmando a ausência de reconhecimento da atividade artística teatral para a cultura, há 

persistência e resistência nos grupos amadores, característica da capital e do interior.  

Um dado incomum difere a atuação na cidade de Quirinópolis de outras realidades 

destacadas: a construção de um teatro em 1986 pelo governo municipal. Zorzetti (2014b) 

caracteriza a cena teatral nessa cidade como a “cena intrusa”, já que, diferentemente de outros 

interiores do estado, o incentivo para a construção deste espaço cultural foi uma iniciativa da 

prefeitura. Sodino Vieira, o prefeito, apesar de todos os questionamentos e oposição, 

construiu o Centro Cultural Teotônio Vilela com todo o aparato técnico necessário para uma 

casa de espetáculos.  

O nome dado ao centro cultural faz referência ao senador Teotônio Vilela, um dos 

responsáveis pela redemocratização da política pós ditadura, o que nos remete a uma possível 

 
23 A trama da peça se passa em um velório, com a presença da viúva, da cunhada e de alguns amigos do falecido.  
A viúva recebe de um telefonema a notícia de que seu marido ganhou na loteria, junto com colegas de trabalho. 
Entretanto, a notícia é dada a viúva referindo-se a ela com um nome diferente, deixando no ar a suspeita de ela 
ter sido traída pelo marido.  A história se complica quando percebem que o bilhete premiado foi guardado pelo 
defunto e ninguém sabe onde está (BDPT/UFU, c2010a). 
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homenagem e comemoração à abertura política e fim das perseguições e repressões sofridas 

pelo teatro. Filho de usineiros, Teotônio Vilela iniciou sua carreira política na União 

Democrática Nacional (UDN) e finalizou sua atuação no Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB). Seu nome se destacou no processo de redemocratização pois atuou em 

causas voltadas para essa abertura política: 

 

foi presidente da Comissão da Anistia no Senado, engrossou o coro por uma 
Constituinte livre e soberana, presidiu o Tribunal Tiradentes, organizado em 1983 
pela Comissão Justiça e Paz para simular um julgamento da Lei de Segurança 
Nacional, e foi um entusiasta de primeira hora da Campanha pelas diretas. 
(COMPARATO, 2014, p. 166). 

  

Justificando politicamente a polêmica construção e dando destino ao proposto teatro, a 

prefeitura promoveu atividades contratadas do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Goiânia, 

fomentando frequentadas temporadas teatrais na cidade: 

 

Assim, o município que vivia no mais completo jejum de programas artísticos, tendo 
na televisão e as festas realizadas no Clube da Cidade o seu único entretenimento, 
viu-se repentinamente visitado pelas mais referenciadas estrelas brasileiras, dos 
palcos e das novelas televisivas, as mesmas que, antes e depois das sessões 
apinhadas de ‘curiosos’, podiam ser vistas nas ruas, comprando ‘curiosidades’ no 
comércio e tomando as refeições no melhor restaurante da cidade, o da 
rodoviária.(ZORZETTI 2014b, p. 230). 

  

A Secretaria de Cultura da cidade passou a ser procurada por vários produtores teatrais 

do país e o Teatro do Palácio da Cultura Teotônio Vilela passou a ser o cartão-postal da 

cidade. Apesar de todo reconhecimento no estado, com apresentações conhecidas 

nacionalmente, o movimento de teatro local era formado por jovens estudantes, caracterizado 

pelo autor como um movimento de resistência, mesmo que frágil e tímida, a atividade 

“representava a vida cênica do município, com as cores da terra e intimidade com as suas 

contradições” (ZORZETTI 2014b, p. 231)24.  

Além dos grupos teatrais existentes antes e depois da construção do Teatro, Zorzetti 

(2014b) destacou a atriz Márcia Caetano, que reconhece a educadora Dona Názia Quirenze 

 
24 O autor destaca os grupos teatrais existentes antes da construção do teatro na cidade a partir dos relatos de 
Maria das Graças em 2008, então secretária de cultura:  Comunidade João Paulo, Grupo Stellum, Sal da Terrra, 

Luz do Mundo, o Jupac (Jovens Unidos por Amor a Cristo), Grupo de Teatro Flor do Qui e Grupo Experimental 
de Teatro, esse criado em 1994 depois das oficinas de teatro profissional promovido pela prefeitura. No ano do 
relato, a secretária salienta que havia cinco grupos na cidade: Grupo Átrium Teatro e Grupo Anjos do Riso, 
dirigido por Alessandro Candido; Grupo Lanay, sob a direção do professor Fulvio; Grupo Gaia, com a direção da 
professora Luzinete; e, por fim, o Grupo Arte e Sonho, dirigido por Alan Dhione Moraes. 
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como importante incentivadora da cultura popular em Quirinópolis. Foi esta professora que 

estimulou crianças a se interessarem por teatro, significando presença marcante no 

movimento cênico da cidade, durante a década de 1970. Além das festas populares como festa 

junina com quadrilhas e festa da padroeira da cidade, também com apresentações, o autor 

destaca seu relato quando afirma que usava jograis e encenações na sala de aula, afirmando 

que facilitava muito a aprendizagem dos alunos. Nota-se aqui, outra mulher, contemporânea 

de Zilda, que extrapolou o ensino educacional para além do livro didático, tabuadas decoradas 

e cópias múltiplas.  

 Apontado, brevemente, o movimento teatral da capital e do interior do estado, 

percebemos que ações em torno desta manifestação artística se fizeram presente na capital e 

outras cidades de Goiás. Salientamos algumas características comuns: dificuldades de 

reconhecimento desta arte por parte da sociedade em geral e do poder público; concepções 

conservadoras e cristalizadas sobre a prática do teatro, reduzindo a arte a um lugar de ócio que 

confronta com o trabalho; caracterização de grupos amadores específicos que atuam de forma 

persistente a despeito da falta de condições financeiras para este exercício; pouco espaço 

físico de teatro, exceto duas experiências que foram registradas (Goiânia e Quirinópolis). 

 Por se tratar de uma produção na qual enfatiza-se a participação de uma mulher, Zilda 

Diniz Fontes, a frente da dramaturgia, salientamos como relevante a presença feminina na 

“cena teatral” goiana pois tratava-se, como destacou Zorzetti (2014b), de uma sociedade 

preconceituosa e arraigada de dogmas religiosos. Trata-se de um ambiente no qual as 

mulheres tiveram que enfrentar dificuldades além das já impostas à atividade teatral, já que 

estavam se propondo, para não dizer desafiando, a assumir lugares sociais que ainda não eram 

bem quistos para elas.  

 Diante dos indícios do cenário teatral goiano apresentado por Zorzetti (2014a; 2014b), 

observamos que Zilda Diniz Fontes foi mais uma personagem que esteve “em cena” no teatro 

existente e desenvolvido no estado de Goiás. Sabemos que não foi pioneira, mas representou 

mais uma personagem mulher como atriz, diretora e escritora de peças teatrais, na cena teatral 

no interior do estado. Para tentar compreender como se deu a sua “vida” como teatróloga, 

buscamos entender mais as origens de sua opção e interesse pelo teatro. 
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3.3 Dramas entre morros e Morrinhos: os palcos da família Diniz 

  

A trajetória teatral de Zilda Diniz Fontes em Morrinhos se iniciou na década de 1960 

com a criação do grupo amador Juquinha Diniz e com a fundação da Sociedade Dramática e 

Literária de Morrinhos. Considerando a formação que recebeu de seu pai Juquinha Diniz 

desde a infância, apresentaremos como se desenvolveu a iniciativa de seu pai na dramaturgia. 

Essa abordagem inicial se faz relevante, principalmente, por dois motivos: primeiro por 

considerarmos que Juquinha Diniz foi a primeira influência teatral que Zilda recebeu; e 

segundo devido à relevância das iniciativas e atuação de Juquinha no município.  

 

3.3.1 A dramaturgia de Juquinha Diniz: um agrimensor do teatro 

O teatro em Morrinhos é apresentado por Hugo Zorzetti (2014b) tendo como 

protagonista Juquinha Diniz, ressaltando que as iniciativas anteriores a ele não se destacaram 

pois seu trabalho, naquele momento, era pioneiro e inovador, o que o tornou significativo para 

a cidade. Tendo como principal referência os escritos memorialistas de Zilda em Fontes 

(1980), Zorzetti (2014b)25 destaca o teatro desenvolvido em Morrinhos a partir da 

contribuição de Juquinha Diniz e posteriormente de Zilda Diniz Fontes.  

Segundo os indícios em Fontes (1980), Juquinha Diniz chegou em 1916 à cidade de 

Morrinhos, um lugar do interior, pequeno, com poucas opções de lazer, salvo as festas 

religiosas, como as quermesses, os casamentos, os batizados ou as reuniões familiares e, 

ocasionalmente, a chegada de um circo. Nesse cenário, Zorzetti (2014b) salienta que Juquinha 

Diniz iniciou sua procura pelo viés artístico do povo morrinhense, trazendo consigo suas 

experiências teatrais amadoras realizadas em Itumbiara (GO). Repetiu suas vivências teatrais 

e formou um grupo composto por Modesto de Carvalho, Joaquim Gervásio de Souza Perné, 

João Evangelista da Costa, Deocleciano Mendes (Deco Mendes) e outros que aceitaram o seu 

convite. Fontes (1980, p. 79) salienta que 

 

A ideia foi bem recebida e resolveram dar personalidade jurídica ao grupo 
transformando-o em Sociedade. Fundou-se, dessa forma, a Sociedade Dramática e 
Literária. Cada sócio subscrevia uma ação no valor de cinquenta mil réis(50$000), 

 
25 A trilogia “Memórias do Teatro Goiano” é composta por três volumes: 1. A cena na capital; 2. A cena no 
interior; e 3. A cena na ditadura. Acerca do teatro em Morrinhos, Zorzetti (2014b) nos apresenta a dramaturgia 
de Juquinha Diniz. 
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perfazendo um total de dez contos de réis (10:000$000). Esse dinheiro se destinava à 
construção do Teatro Recreio Dramático. 

  

A respeito da sua composição, consideramos relevante salientar que não se tratava de 

um grupo composto por pessoas pouco abastadas nem pessoas sem “status” da sociedade. 

Tratavam-se de sócios que, em sua maioria, faziam parte da elite social. Modesto de 

Carvalho, como Fontes (1980) destaca, era agrimensor, e sócio de seu pai, tendo assumido a 

vice-intendência da cidade em 1922; Joaquim Gervásio de Souza Perné era, nesse período, 

escrivão do Correio Official de Goyaz (GOYAZ, 1918) e João Evangelista da Costa era 

coletor da Coletoria Federal de Morrinhos, nomeado em 1914 (BRASIL, c2018). Sobre Deco 

Mendes, não conseguimos localizar se exercia alguma função na política, indícios apontam 

que também se tratava de um homem de posses. Além dos cargos públicos assumidos pela 

maioria dos integrantes, destacamos também o valor da contribuição que cada sócio 

subscrevia para a Sociedade, um valor considerado alto para o período, indicando que se 

tratavam de homens que possuíam uma situação financeira abastada.  

 Não fazemos essa consideração com intuito de desmerecer o grupo que se formara, 

mas sim para situá-los socialmente e enfatizar que os registros memorialistas, como o de 

Fontes (1980), reafirmam o registro da história apenas pela perspectiva da elite social, por 

aqueles que tinham representatividade social e financeira na cidade. A Sociedade Dramática e 

Literária, sob a presidência de Juquinha Diniz, tinha como propósito a construção do Teatro 

Recreio Dramático, para onde se destinou o dinheiro investido pelos sócios. Zorzetti (2014b) 

destaca a ousadia e os empreendimentos estratégicos de Juquinha, caracterizando-o como um 

animador cultural que possuía grande habilidade, inteligência e coragem. A criação da 

Sociedade significou, segundo Zorzetti (2014b), o seu interesse e preocupação para com a 

cultura artística de Morrinhos, procurando demonstrar para a população, desconfiada e às 

vezes desacreditada, a importância e a seriedade social de seu trabalho. 

Característica marcante da atividade teatral de Juquinha se refere à inovação nos 

aparelhamentos teatrais para comporem suas encenações. A modernidade e ousadia foram 

demonstradas desde a inauguração do Teatro Recreio Dramático. Como nos relata Fontes 

(1980, p. 80), havia pessoas que não acreditavam no seu projeto, entretanto, “Juquinha, para 

mostrar que o negócio era para valer, declarou que a festa de inauguração do teatro seria 

realizada com luz especial de carbureto ao invés de lampiões comuns de querosene”. 

 Zorzetti (2014b) também menciona a inovação de Juquinha Diniz em relação a 

novidade apresentada por ele para a inauguração do Teatro, na qual, usando de estratégias 
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para fazer propaganda dos eventos teatrais, cercando-os de novidades, levou toda a cidade 

para inauguração do Teatro Recreio Dramático, que teria como iluminação não os lampiões a 

gás, tradicionalmente utilizados na época, mas 

 

lâmpadas de carbureto, uma novidade acessível a poucos, principalmente aos 
moradores do interior do país, uma vez que esses produtos eram obtidos, na 
especificidade e quantidade exigidas no caso, por encomendas que às vezes 
demandavam meses para chegarem às portas de quem deles necessitava. Por esse 
motivo, a promessa parecia impossível para a Morrinhos de 1921, mas foi cumprida. 
(ZORZETTI 2014b, p. 27). 

  

Juquinha Diniz tinha como destaque em seu trabalho o fato de atingir todas as 

camadas sociais com suas peças, pois compunham suas plateias pessoas que jamais se 

imaginavam assistindo a uma peça de teatro. Ao fazer esse destaque sobre as peças do Teatro 

Recreio Dramático, o autor cita como exemplo o evento realizado para a inauguração do 

Teatro, citando o que Zilda Diniz Fontes escreveu em seu livro que 

 

Programou-se uma quermesse na praça do Teatro, com duração de 3 dias. Armaram 
três barraquinhas cobertas com folhas de palmeira e enfeitadas com bandeirolas de 
papel de seda colorido [...]. Atrações variadas e agradáveis reuniam toda a sociedade 
morrinhense, que para lá acorreu em massa, prestigiando a iniciativa da Sociedade 
Dramática e Literária. No final da quermesse a esperada inauguração do teatro. 
Abriu a sessão a banda de música do maestro Vicente com o Hino Nacional [...]. 
Após a solenidade cívica houve um grandioso baile. Para ele as senhoras tinham 
mandado confeccionar vestidos longos a rigor da moda e se esmeraram na toilette 
completa. A nota interessante foi um leilão no palco, intercalando as polcas, shotis, 
mazurcas, valsas e quadrilhas. Os cavalheiros arrematavam delicadas prendas e 
presenteavam com elas as damas.(FONTES, 1980, p. 80). 

  

Observando a programação da festa com baile, leilões e o fato de as vestimentas das 

mulheres serem trajes sociais, ponderamos que apesar de ser realizado na praça, não nos 

parece ser um evento que estaria à “altura” de todas as camadas sociais morrinhenses. A partir 

desses indícios, ficam alguns alertas: seriam mesmo para todo e qualquer público as 

apresentações de teatro? Seria acessível a todos e todas participarem desse tipo de festividade, 

ainda que fosse nas praças da cidade? Com esses questionamentos, refletimos que o acesso às 

atividades culturais da dramaturgia de Juquinha Diniz poderia não estar ao alcance de toda a 

população, como enfatiza Zorzetti (2014b). 

 Outro indício da presença de “pessoas importantes” nas apresentações foi encontrado 

em uma carta de Alano Reis, cunhado de Juquinha Diniz e farmacêutico em Goiânia, segundo 

Fontes (1980).  Na carta, o farmacêutico salienta a preparação da peça Os Veteranos da 

Liberdade que ele presenciou durante um mês a pedido de Juquinha. No dia da apresentação, 
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ele relata na carta que a casa estava cheia “pois em Morrinhos as principais pessoas da 

sociedade muito apreciavam o teatro” (FONTES, 1980, p.83-84). Consideramos, assim, esse 

relato como mais uma evidência de que o Teatro Recreio Dramático poderia estar disponível e 

acessível prioritariamente às “principais pessoas da sociedade”, compreendendo-as como a 

elite social da época.   

Ainda que não fosse acessível a todos e todas, consideramos pertinente salientar que 

uma característica marcante dos espetáculos da Sociedade Dramática e Literária presidida por 

Juquinha Diniz se refere à preocupação que ele tinha com a estrutura e montagem dos 

espetáculos. Sobre isso, Zorzetti (2014b, p. 25) destaca que, 

 

ao contrário da maioria dos encenadores que labutavam em situações adversas, 
reduzindo as dimensões dos seus projetos em nome da precariedade do instrumental 
disponível, Juquinha se preocupava em dotar os espaços físicos destinados a suas 
encenações dos aparelhamentos específicos da maquinaria teatral. Sobretudo, 
preocupava-se com a comodidade dos espectadores. A cena dramática para ele, 
mesmo que praticada de forma amadora, não podia prescindir dos aparatos técnicos 
encontrada em uma verdadeira casa de espetáculos. 

  

A respeito das apresentações, Fontes (1980) salienta que eram levadas ao palco duas 

peças por mês, contando sempre com a presença da banda de música que distraiam a plateia 

enquanto os artistas se preparavam para o espetáculo. Destaca que o grupo foi se 

aprimorando, com apresentações de peças principalmente de autores portugueses e alguns 

brasileiros que estavam se destacando naquele período. Dentre as peças teatrais montadas e 

apresentadas pela Sociedade Dramática e Literária, destacam-se A Filha do Estalajadeiro, 

Almas do Outro Mundo, O Demônio Familiar26, Deus e a Natureza, Moços e Velhos, O Dote, 

O Diabo Atrás da Porta, O Tio Padre, O Remorso, Veteranos da Liberdade, A Xícara de 

Chá, Entre o Vermouth e a Sopa. 

Com a intensificação das atividades de agrimensor, Juquinha Diniz priorizou seu 

trabalho em detrimento das atividades artísticas. Segundo Zorzetti (2014), ele convocou uma 

eleição e a presidência da Sociedade Dramática saiu de suas mãos, o que significaria o 

declínio daquilo que havia construído. Acerca dessa mudança de presidência, aliada à morte 

de um dos integrantes e à saída de outros componentes do grupo, Fontes (1980, p. 93, grifos 

nossos) enfatiza que “a presidência da Sociedade saiu das mãos de Juquinha para as de Sylvio 

 
26 Retrata a história de Pedro, o negro criado da família, considerado o ‘demônio familiar’ por fazer fofocas e 
inventar mentiras por interesse de se beneficiar, causando confusões amorosas na família (BDPT/UFU, 2010b).  
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de Mello, que não entendia nada de teatro. O grupo se esfacelou de uma vez e o teatro passou 

a ser usado para apresentações de espetáculos em touné pelo interior”.  

Observamos que o fato de ter havido uma eleição, pode nos demonstrar que havia uma 

preocupação de que o grupo escolhesse o cargo de representação de forma mais democrática, 

mas não localizamos documentos que nos confirmem, o que nos serve apenas de indícios. 

Salientamos ainda a ponderação sobre a nova presidência do grupo, que Zilda considera ter 

colaborado para o fim do grupo: o médico da cidade, que na sua obra, destacou como “vulto”, 

ressaltando seu reconhecimento social na cidade. Aqui, entretanto, demonstra que não 

reconhece a qualidade da sua atuação em relação ao teatro. 

Posteriormente houve algumas tentativas de se garantir a continuidade das atividades 

artísticas no Teatro Recreio Dramático, mas sem sucesso e com curta duração. Uma delas 

aconteceu em 1931, com a iniciativa de Délio e Diniz, filhos de Juquinha Diniz. Fontes 

(1980) afirma que algumas peças foram apresentadas, como a comédia Apuros de um 

Estudante e Satã, a que mais deu destaque ao grupo. Com a necessidade de prosseguir com os 

estudos e fazer curso superior, o grupo logo se desfez.  

 Apesar da realização de algumas atividades artísticas, o Teatro Recreio Dramático 

efetivamente desapareceu quando a Sociedade Dramática e Literária fez a doação do prédio e 

do terreno para a Prefeitura de Morrinhos. Segundo Fontes (1980, p. 99), 

 

 

Em 20 de julho de 1938, na gestão de Guilherme Xavier de Almeida, Carmindo 
Coelho Gouveia de Almeida arrematou o terreno em leilão público, obrigando-se a 
construir, no espaço de seis meses, uma casa. O produto de venda(um conto de réis) 
1:000$000, foi utilizado na compra de carteiras para o Grupo Escolar Cel. Pedro 
Nunes. Desapareceu, assim, de Morrinhos o Teatro Recreio Dramático, nascido do 
esforço e trabalho de um grupo idealista.   

  

O fim do Teatro Recreio Dramático e da Sociedade Dramática e Literária é destacado 

por Zorzetti (2014b, p. 32-33) como o “fim de um sonho”. O autor salienta que é comum 

dizer que Goiás não tem tido muito cuidado com as atividades artísticas desenvolvidas pelos 

goianos. Sobre as iniciativas culturais, sejam elas desenvolvidas individualmente ou por 

organizações, poucas são as que receberam ajuda e incentivo das políticas culturais. Cita 

como exemplo o fim da Agremiação Goiana de Teatro juntamente com o Teatro Inacabado e 

o desaparecimento do Teatro de Emergência em Goiânia. Destaca ainda, dentre outros, 

exemplos no interior do estado que apesar de não terem sido desativados, encontram-se 
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esquecidos, como é o caso do Teatro do Centro Cultural Teotônio Vilela em Quirinópolis e o 

Teatro Municipal de Anápolis. 

 

3.3.2 Grupo teatral Juquinha Diniz – Zilda “entra em cena” 

  

Após o definitivo fim do Teatro Recreio Dramático, trinta anos mais tarde, no início 

dos anos 1960, Zilda Diniz Fontes, em parceria com sua irmã Nilza Diniz Silva, formou um 

grupo de teatro amador. Antes de sua iniciativa, Fontes (1980) destaca algumas de suas 

atuações em peças teatrais apresentadas em escolas de Morrinhos. Afirma que algumas 

apresentações aconteceram, no entanto, a partir de 1944, quando se casou, deixou de lecionar 

e de se dedicar à atividade teatral por um tempo, retomando esse projeto a partir de 1960. 

  Fontes (1980) relata que, em 1962, o grupo amador, conhecido posteriormente como 

Grupo Teatral Juquinha Diniz, foi formado inicialmente com seus alunos do Colégio Estadual 

Xavier de Almeida para apresentação da peça A Flor dos Maridos, de autoria de Armando 

Gonzaga. Com os alunos do Ginásio Senador Hermenegildo de Morais e da Escola Técnica de 

Comércio “Gaspar Bertoni”, Zilda e sua irmã Nilza formaram outro grupo para apresentação 

da peça Feia, de Magalhães Júnior. Sobre a apresentação, a autora afirma que “Um bom 

público compareceu às duas estreias. O interesse pelo teatro tinha avivado em Morrinhos” 

(FONTES, 1980, p.103).  

 Algumas experiências ruins foram vivenciadas em apresentações nas cidades da 

vizinhança de Morrinhos. Segundo Fontes (1980), uma das decepções ocorrera em 1964, 

quando o grupo fora apresentar a peça Cala a boca, Etelvina, de Armando Gonzaga27. Conta 

que chegaram à cidade (não consta o nome da mesma), não havia nada preparado no palco 

reservado e, durante a apresentação, a plateia não se envolveu, demonstrando inquietação e 

até decepção pois alguns esperavam que seria apresentação de uma dupla de violeiros. Essa 

decepção e falta de receptividade da plateia se repetiu com a peça Da. Xepa, de Pedro Bloch, 

na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. Após essas decepções, o grupo se ateve a 

apresentações em Morrinhos, no Jóquei Clube da cidade. Outras peças foram preparadas, 

 
27 A peça teatral refere-se a uma comédia: “Etelvina é uma jovem empregada que trabalha para Adelino e sua 
esposa. O casal passa por grandes problemas financeiros. A esposa, cansada da situação, resolve voltar para a 
casa de sua mãe. Porém, um rico fazendeiro do Mato Grosso, tio de Adelino, vai visitar seu sobrinho e confunde 
a empregada da casa, Etelvina, com a esposa que abandonou o lar. Para evitar explicações embaraçosas, Adelino 
passa então a tratar Etelvina como sua mulher” (BRASIL, c2019). 
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ensaiadas e apresentadas, como A Rosa das Sete Saias, Society em Baby Doll, descritas por 

Zilda como textos mais modernos.  

Nesse período de apresentações, Fontes (1980, p.104) afirma que recebeu a sugestão 

de Miguel Frauzino, então ministro do Supremo Tribunal Federal, para que dessem 

continuidade ao trabalho desenvolvido por seu pai, Juquinha Diniz, com a organização de 

uma nova Sociedade Dramática. A autora destaca que pensaram na sugestão e afirma que 

“resolvemos esperar até que a idéia amadurecesse mais para termos certeza de que seria ou 

não viável. Entretanto, não paramos com as apresentações, antes, pelo contrário, nos sentimos 

mais animadas a prosseguir no trabalho”. 

 Amadurecida a ideia, em 1967, resolveram organizar a formação da Sociedade, assim, 

enviaram convites às pessoas interessadas, reuniram-se no Jóquei Clube e formaram a 

comissão que seria responsável por elaborar os estatutos. Os responsáveis seriam José 

Rodrigues Ferreira, Darcy Chaves e Zilda Diniz Fontes. Elaborados os estatutos, reuniram-se 

novamente os interessados e, no dia 29 de julho de 1967, foi fundada a Sociedade Dramática e 

Literária de Morrinhos (SDLM), sob a presidência de Zilda Diniz Fontes,  que tinha como 

objetivos primordiais: “a – cultivar a arte dramática em nosso meio; b – despertar nos jovens 

de Morrinhos o amor pelo teatro, incentivando-os a desenvolver a arte dramática; c – 

desenvolver atividades literárias, musicais e recreativas” (FONTES 1980, p.109). 

 Ponderamos que Zilda estava seguindo o movimento de incentivo às artes cênicas que 

também estava em vigor na capital, como apontou Zorzetti (2014c). No caso de Zilda em 

Morrinhos, não constatamos que tenha sofrido perseguições e repressões por suas peças 

teatrais. Entretanto, os documentos a que tivemos acesso nos indicam que, para se 

apresentarem, algumas peças28 tiveram que passar pela Divisão de Censura de Diversões 

Públicas (DCDP) para obterem o certificado de liberação. Consta que a apresentação estava 

condicionada ao exame do ensaio geral e o certificado de liberação teria validade somente se 

acompanhado do texto da peça devidamente carimbado pela DCDP (Anexo I).  

A DCDP foi instalada oficialmente em 1972, com objetivo de realizar a avaliação 

prévia de obras artísticas de qualquer natureza, atenta desde temas morais que se colocavam 

contra valores sociais e “bons costumes” até às expressões de protestos e resistências 

(SALLES, 2014). Assim, vetava ou liberava as produções artísticas, demonstrando o poder de 

censura que possuía: 

 
28 Nos referimos que algumas peças passaram pelo DCDP para obtenção do certificado pois tivemos acesso a 
apenas três certificados (AnexoI). 
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Desse modo, essa divisão possuía o poder de exercer ou não a censura, de acordo 
com as interpretações geradas pelos seus funcionários. Não existia, portanto, nos 
primeiros anos de vigor do DCDP, normas e padrões fixos bem delimitados a serem 
seguidos no momento da avaliação[...]. (SALLES, 2014, p. 178). 

  

As atividades da SDLM iniciaram uma semana após a sua fundação, nas 

comemorações do aniversário da cidade. Ficaram responsáveis pela barraca do bar, como já 

haviam combinado. Como resultado dessa festividade, Fontes (1980) ressalta que a SDLM 

arrecadou o valor de Cr$5.500,00 (cinco mil e quinhentos cruzeiros), valor que serviu para a 

aquisição de um terreno na Avenida Couto Magalhães para a construção do teatro Juquinha 

Diniz. 

Até que a construção do Teatro se efetivasse, um espaço provisório precisou ser 

providenciado pois estavam tendo dificuldades para realizarem os ensaios. Segundo Fontes 

(1980), precisavam de um espaço em que pudessem ter liberdade e não incomodassem 

ninguém. Após uma pequena reforma e algumas adaptações, uma casa que servira de depósito 

tornou-se o “Teatro Juquinha Diniz”, como foi chamado. Sua estreia ocorreu em outubro de 

1968, durante a IV Festa de Arte de Morrinhos, com a primeira peça de Zilda chamada Por 

quê?29. Sobre a reforma, Fontes (1980, p. 113) destaca que 

 

Contratamos um carpinteiro para armar o palco e um pedreiro para conserto do 
telhado, que estava com alguns caibros meio duvidosos e cheios de goteiras. Veio 
depois o pintor e passou uma mão de cal por dentro e por fora, reparou-se a parte 
elétrica, escondeu-se um pouco de madeira do teto com lascas de bambu buscado 
nas roças pelos artistas e passou-se à operação limpeza. O piso, de cimento 
vermelho, foi lavado e encerado e 200 cadeiras comuns, emprestadas, formavam o 
equipamento da platéia. Para o palco, três humildes refletores, comprados com o 
maior sacrifício, completavam, com as lâmpadas de teto, a iluminação necessária 
para a peça que estava sendo ensaiada.  

 

Para a construção do Teatro Juquinha Diniz, Fontes (1980) destaca que em 1972 o 

projeto do teatro, elaborado gratuitamente por Flávio Alberto Cascão, estudante de engenharia 

e integrante do grupo, foi entregue ao então Secretário de Educação, Deputado Hélio Mauro 

Umbelindo Lôbo, juntamente com um requerimento solicitando o auxílio financeiro para a 

obra. Nada conseguiram. Em 1973, enviaram novamente a mesma solicitação por 

requerimento para o Departamento Estadual de Cultura, que estava sob a direção de Regina 

Iara Alves e, novamente, não tiveram resposta. Assim, “o lote na Av. Couto Magalhães 

 
29 As peças serão analisadas com mais detalhes no próximo subcapítulo.  
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permanece vago, servindo apenas de campo de futebol para a criançada da vizinhança” 

(FONTES, 1980, p.118). 

 No lote adquirido pela SDLM para a construção do Teatro, devido à falta de espaço 

lateral, não serviu para a construção. Segundo Silva (2009), a Prefeitura fez a doação de outro 

lote, localizado na Praça do Trabalhador. Salienta que a construção iniciou somente em agosto 

do ano de 1984, lamentando que Zilda Diniz Fontes não presenciou pois falecera no início do 

mesmo ano. Para o início da construção, Silva (2009) salienta que foram utilizadas uma 

poupança da SDLM, com verba de peças teatrais apresentadas e doações realizadas pela 

Prefeitura nos anos de 1983 e 1984. Além disso, contaram com a doação de funcionários de 

bancos, campanhas realizadas pela Rádio, leilões, rifas e gincanas colegiais.  

Silva (2009) destaca ainda a contribuição dos associados da SDLM, amigos e 

familiares. Mesmo com várias ajudas, a construção do Teatro ainda não estava finalizada. 

Solicitaram novamente a ajuda do governo municipal e estadual, mas sem sucesso. Após um 

período de construção parada, a SDLM recebeu a proposta de que se a SDLM fizesse a 

doação do Teatro para a Prefeitura, esta finalizaria a construção e colocaria em funcionamento 

em um prazo de dois anos. Assim, em 1996, a SDLM, com o acordo de que o nome Juquinha 

Diniz fosse mantido, assinou um comodato no qual a administração do Teatro seria, por 10 

anos de responsabilidade da SDLM. Nove anos depois, a rescisão do comodato foi assinada e, 

desde 2005, o Teatro Juquinha Diniz passou a ser administrado pela Prefeitura de Morrinhos. 

A autora aponta que o “apoio” financeiro do governo municipal foi condicionado à 

doação do Teatro. Mesmo assim, não se pode negar que as ações culturais da SDLM não 

contaram com contribuições da prefeitura da cidade, como, por exemplo, nas Festas de Arte, 

apontadas no capítulo anterior. Não podemos afirmar que o incentivo público se devia 

exclusivamente pelo desejo de colaborar com o crescimento cultural da cidade, mas também 

não se pode rejeitar a ideia que, de alguma forma, colaboraram com esse desenvolvimento.   

 

3.4 Peças teatrais de Zilda – as nove histórias da dramaturga 

 

Zilda Diniz Fontes escreveu nove peças teatrais e dirigiu oito delas, entre o fim da 

década de 1960 e início dos anos de 1980. As peças teatrais nos foram disponibilizadas em 

material datilografado30, com a identificação do título, divididas em dois ou três atos, com a 

 
30 Todas as peças teatrais de autoria de Zilda, analisadas no presente estudo, fazem parte do material de acervo de 
familiares ao qual tivemos acesso. 



104 
 

especificação da fala de cada personagem, variando de 8 páginas (a história menor) a 63 

páginas (a história maior). Identificamos que apenas quatro apresentam o carimbo da DCDP, 

em todas as páginas, sendo elas: Quem será o próximo, Os Invasores, Cheretildo Tildo e 

Socorro, Macaco Palhação!. 

 

Quadro 3: Peças Teatrais. 

Tema Público Título da Peça Ano 

Família e Mulher:  problemas 
vivenciados na família; 

retratação de constituições 
familiares diferentes do modelo 

patriarcal; preconceitos e 
discriminações sociais sofridas 

pelas mulheres; 
Adulto 

Por quê? 1968 

Tudo na vida tem seu preço 1969 

Quem será o próximo? 1970 

Social: sofrimentos causados 
por conflitos sociais (“guerra”), 

desigualdade e preconceitos 
sociais. 

Ela 1973 

A Comandante (fantoche) 1981 

Os invasores 1982 

Com estas mãos 
meados de 

1980 

Ambiental: proteção à fauna e a 
flora e a importância da relação 

de proteção entre homem e 
natureza. 

Infantil 

Cheretildo Tildo 1978 

Socorro, macaco palhação! 1979 

Elaborado por Bento (2019). 

 

A peça nomeada Por quê?, escrita em 1968, tem como protagonista a personagem 

Glorinha, filha caçula, uma jovem que se preocupava em estudar e ir para a faculdade; sua 

mãe Heloisa e sua irmã Vera eram duas mulheres interesseiras, que queriam muito ser ricas, 

bem-sucedidas, mas sem ter que trabalhar. Ambas insistiam para que Glorinha se casasse logo 

com Luis, um grande amigo que pertencia a uma família rica. Alice era a irmã mais velha que 

sempre cuidou de Glorinha e estava sempre sendo maltratada pela mãe e pela irmã Vera, 

sendo obrigada a fazer o serviço da casa e a costurar as roupas das irmãs. Quincas, o pai, era 

deprimido, viciado em jogo e estava sempre sendo maltratado pela esposa que o acusava de 

ter matado Maurício, filho mais velho, que falecera de pneumonia após cair de um barco em 

um passeio e ter adoecido. A mãe Heloisa tinha preferência pelo filho mais velho e após a sua 

morte, a sua relação com o marido, que já não era boa devido à preferência por um dos filhos, 

só piorou, como se pode observar no trecho31 transcrito a seguir: 

 
31 Todos os trechos transcritos das peças teatrais estão disponíveis em cópia de material datilografado.   
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Glorinha – Sei que sou boba. 

Heloísa – E muito. Não é capaz de aproveitar a chance que tem. 
O Luís está caído por você e em vez de conseguir as coisas 
dele, de dar um jeito de agarrar o moço, fica saindo com ele 
para a casa dos outros, com um punhado de sapos para 
atrapalhar. 

Glorinha – Os sapos, como a senhora está dizendo, estudam 
também. Aqui em casa a senhora não gosta que eles venham. 

Heloísa – Os outros não. Eu tenho mais o que fazer do que 
escutar um bando de loucos, estudando um punhado de besteiras; 
de coisas que não fazem a mínima falta pra ninguém. Olhe aqui, 
cabeça dura. Quando uma moça pobre acha um rapaz rico como o 
Luís, agarra o trouxa com unhas e dentes. Faz misérias para 
não perder o partido. E você, que é que faz? Só Sabe falar em 
racismo, guerra do Vietnã, e não sei que besteiras mais de 
lugares que não têm nada a ver com a vida da gente. Não dá uma 
brecha pra ele entrar. Assim não é possível. Estou cansada de 
comer couve e mandioca e arrotar lombo pra não mostrar que 
aqui o negócio não anda bem. Trouxa, não vê que ele está 
gamado em você? 

Glorinha – Vamos mudar de assunto, mamãe. 

Heloísa – Não senhora. Tem que me ouvir. Você não sabe o que é 
casar com um homem sem futuro. Mas eu sei. O Quincas... 

 (FONTES, 1968, p. 13-14) 

 

A trama da peça mostra o drama vivido por Glorinha em uma família que estava em 

constantes conflitos causados pela mãe Heloisa e pela irmã Vera, e ainda a motivação da sua 

tentativa de suicídio: Glorinha descobre que sua mãe e sua irmã se prostituíam. A descoberta 

desse segredo se tornou mais traumatizante pois Luis é quem conta a ela, mas também a acusa 

de ter sido aprovada no vestibular para entrar na faculdade por ter se “vendido” para o diretor 

e conseguido uma vaga. Afirma ainda que por viver em uma família sem moral, ela não 

deveria ser diferente da mãe e da irmã. Após as revelações e acusações de Luis, Glorinha fica 

muito deprimida e tenta acabar com a própria vida.  

Nessa peça, percebemos a referência aos dramas vividos pela mulher da época.  Como 

já ressaltado no presente estudo, à maioria das mulheres ainda cabia a restrição ao ambiente 

doméstico. Na peça, Zilda enfatiza o drama vivido pela protagonista pelas críticas recebidas 

por se dedicar aos estudos em detrimento do matrimônio. Ressalta, em relação à prostituição, 

o preconceito social que essas mulheres sofriam, ainda é possível notar a ousadia do tema em 

um tempo em que se rechaçava uma das mais antigas profissões femininas. 

Na peça Tudo na vida tem seu preço, de 1969, Zilda aborda o tema adoção, vivido 

pelos personagens Adriano e Madalena, um casal que não podia ter filhos e resolve adotar 

uma menina, Laíce, que fora abandonada pela mãe. Madalena sofria por ser estéril e se 
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cobrava muito por ser uma esposa que não poderia ser mãe. A mãe biológica a abandonou por 

temer a rejeição de seu pai que não a aceitaria em casa sendo mãe solteira. 

 

Dalva – Foi a Lídia que comentou o fato. Ela tinha ido 
procurar o marido no hospital e viu uma moça com uma criança 
nos braços. A moça acabava de ter alta do hospital e não 
queria levar a criança. Tinha sido um custo para as 
enfermeiras fazê-la pegar a filha. Quando viu Lídia, começou a 
chorar desesperada, pedindo a ela que ficasse com a menina por 
amor de Deus. 

Madalena – Mas por quê? 

Dalva – Precisa voltar para a terra dela e os pais ignoram o 
que aconteceu. É gente severa demais. Não perdoam uma mãe 
solteira. 

Madalena – Que culpa tem a criança disso? 

Dalva – Nenhuma Lena, mas você sabe como são essas coisas. A 
sociedade... 

Madalena – (cortando) Não perdoa mulher que erra. E nesse 
caso, sacrifica-se uma criança que não pediu para nascer. 

(FONTES, 1969, p. 6-7) 

 

Madalena, por temer que poderia ser julgada por não criar bem sua filha e por não a 

amar como mãe, criou Laíce atendendo a todos os seus pedidos, educou-a fazendo todas as 

suas vontades e, por temer a sua reação, não contou que ela era adotada. Com 15 anos de 

idade, Laíce se tornou uma adolescente rebelde, que não gostava de estudar, almejava ter 

sucesso na vida sem ter que se esforçar, só pensava em festas e ainda desprezava o carinho 

dos pais, sendo grosseira e ríspida. Diante do comportamento da filha, Madalena reconhece 

que a educou mal, por temer os julgamentos da sociedade e atender a todos os pedidos e 

vontades da filha. 

 

Madalena – Minha filha... 

Laíce – Chega de mentira! (Não) A senhora não é minha mãe. Não 
é (Tom de ódio. Não me encosta a mão; o senhor não é meu pai, 
não tem o direito de me bater. Não é nada meu. (Tom) Adeus, 
seu Adriano; adeus, dona Madalena. (o final é repetido eco 
multiplicado e transformado em pesadelo. A luz roxa é 
substituída pela iluminação normal 

(FONTES, 1969, p. 34) 

 

A rebeldia de Laíce piora quando descobre por amigos que era adotada. Ela se sente 

rejeitada, abandonada e enganada pelos pais. O sofrimento e o arrependimento de Madalena 

aumentam pois ela assume que deveria ter contado para a filha sobre a adoção desde a sua 

infância. No fim da trama, Laíce sai de casa revoltada com os pais e vai para a casa de uma 
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amiga da família, Dalva. Essa pede aos pais, Adriano e Madalena, que deem um tempo para 

que Laíce se acalme e diz que a família precisará ter sabedoria para seguir em frente.  

Nessa história, percebemos mais uma vez as normas morais impostas à mulher sendo 

retratadas: a cobrança de a mulher ser mãe; o preconceito social para com as mães solteiras; a 

responsabilidade da educação dos filhos ser das mães e a cobrança social sobre que educação 

as mães dão aos filhos. 

Quem será o próximo? foi a terceira peça, escrita em 1970. Tem como enredo a 

história de Elza, Dora e Mário. Ele, um homem aparentemente exemplar: educado, 

inteligente, trabalhador, defensor da moral e dos bons costumes; Elza uma mulher viúva, dona 

de uma pensão, mãe de Fátima e Dora; e Dora, uma moça trabalhadeira e preocupada com a 

família. Ambas são enganadas por Mário, que mantém um romance com as duas, às 

escondidas. Mário tenta manter o segredo do romance com mãe e filha, mas quando Elza 

engravida, insiste que ela aborte a criança para que a reputação dele não seja prejudicada; 

Elza não concorda e os dois discutem. Durante essa discussão, um dos hóspedes da pensão 

ouve e o segredo é revelado.  

 

Mário – Deixe de fazer drama. 

Elza – Não estou fazendo drama. 

Mário – Está. 

Elza – Não. Só estou te dizendo que não dou cabo da vida desse 
filho. 

Mário – E o escândalo? 

Elza – Que me importa o escândalo? Eu sou mulher bastante para 
arcar com a responsabilidade do meu ato. 

Mário – Não vai querer se fazer de vítima. É ridículo. 

Elza – Não têm importância. 

Mário – Ponha a cabeça no lugar. 

Elza – Ela nunca esteve tão no lugar como agora. 

Mário – Não conte comigo. 

Elza – Pode ficar tranqüilo. Eu saberei enfrentar o problema 
sozinha. 

Mário – Você está escolhendo o caminho mais difícil. 

Elza – Pode ser. Mas é o único digno que existe.  

[...] 

Guilherme – Está aí, senhoras e senhores, o Sr. Mário Antunes 
Taveira. Elemento ativo nas obras filantrópicas. Defensor 
intransigente da moral. Respeitado e elogiado. Nós apenas 
retiramos do seu rosto a máscara. 
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Suzana – Máscara que ocultava o verdadeiro rosto, aquele que a 
gente não mostra para o mundo  

Guilherme – O teste terminou, Mário. 

Mário – (Apontando para a platéia) – Quem será o próximo? 

(FONTES, 1970, p. 12-13) 

 

Nesse enredo, a mulher, novamente, é o foco: preconceito em relação à viúva ter um 

novo relacionamento; a promessa de um casamento usada para enganá-las; e, dentre outros, 

gravidez fora do casamento como motivo para ser discriminada. A entrada de Guilherme que 

ironiza o moralismo de Mário Antunes apontando suas contradições nas atividades 

filantrópicas, um defensor da moral, respeitado e elogiado, é algo que indica o intuito da 

autora de tirar máscaras masculinas. Nesta peça, Zilda expõe uma personagem mulher que, a 

despeito do tema de aborto, mantém sua postura do que considera dignidade. Este confronto, 

ainda que baseado em um contexto moral, traz a mulher como protagonista enfrentando uma 

situação que parecia comum: atribuir à mulher uma decisão tomada pelo homem. 

 Em 1973, Zilda escreveu a peça Ela fazendo referência aos sofrimentos causados pela 

guerra. Os personagens Napoleão e Antônio defendem que a guerra é importante para o 

desenvolvimento econômico: mantêm as máquinas nas indústrias funcionando; mantém 

distância entre os ricos e os pobres; aumenta o poder dos ricos e ainda defende que os mais 

fortes devem vencer. Os outros personagens sem nome, o Neurótico e a Criança, lamentam os 

sofrimentos causados pela guerra: as escolas e as crianças não existem mais, os jardins das 

praças desapareceram, o sentimento de medo vivenciado pelas pessoas. Existe ainda o 

personagem Emanuel, que se coloca contra a guerra, defendendo a liberdade, o amor entre os 

homens, o respeito e a tolerância. 

 
Emanuel – Ganharás o pão com o suor do teu rosto. 

Moço – Não com suor do rosto do teu irmão. 

Moça – Muito menos com a dor do teu irmão. 

Criança – (Aponta o Neurótico) – Olhe ali... Nem sino ele pode 
ouvir. 
      (Repicar os sinos) 

Neurótico – (Grita) Parem! Parem! (Corre para a platéia e 
deita-se no chão) – Lá vem eles de novo. Escutem o zumbido. 
Detenham esses malditos. 

1º esp. – Que venha a compreensão, 

2º esp. – E a tolerância. 

3º esp. – E o respeito. 



109 
 

1º esp. – O trabalho honesto e fecundo. 

Moço e Moça – O amor em vez de ódio. 

Criança – A bondade e a simplicidade. 

Emanuel – (Estendendo os braços em gesto de benção) – E ELA 
DESAPARECERÁ! 

TODOS – ABAIXO À  G U E R R A! 

(FONTES, 1973, p. 8) 

 

Nessa peça, percebemos a referência que a autora faz aos problemas sociais causados 

pela guerra, realça a diferença entre os ricos e pobres e a força e poder que têm os ricos. 

Compreendemos que, devido à data da peça, Zilda pode ter feito referência sutilmente às 

perseguições sofridas durante a ditadura civil-militar, e também o interesse econômico em 

defesa do regime ditatorial que se instalou a partir do golpe de 1964.  

Além disso, podemos considerar também a referência à religião com o personagem 

Emanuel, pelo seu discurso religioso pelo fim da guerra, “abençoando” a plateia. Destacamos 

que essa foi a única atividade artística de Zilda que, possivelmente, fez alusão à religião, já 

que destaca o personagem Emanuel, nome bíblico que significa “Deus conosco”, com origem 

hebraica, usado para chamar Jesus Cristo na Bíblia.  

Na peça de fantoche A Comandante, escrita em 1981, Zilda retrata a história da 

personagem Conceição que um dia resolveu vestir uma farda, pintar os cabelos de verde e 

passar a ser chamada de “Comandante”. Disse a Sá Lúcia, sua madrinha, que a partir daquele 

dia, iria andar pelas ruas cuidando da cidade e dos moradores para que nada de errado 

acontecesse. Sua madrinha ficou indignada, afirmando que Conceição estava perdendo o juízo 

e que aquilo não fazia sentido, mas a “Comandante” não lhe deu ouvidos e continuou com a 

sua “missão” de andar pelas ruas com seu apito, reprimindo qualquer ação suspeita e errada 

que presenciasse. 

 

Comandante – (Apita com força – Depois grita) – Para, menina, 
senão você tropeça nesse barbante. (Apita novamente) 

Tonico e Sanfona – (Saem correndo, com medo) É a Comandante!!! 

Comandante – Espera aí seus malandros! 

Corina – (Chorando de medo) – Comandante! (Faz menção de 
sair). 

Comandante – Não precisa ficar com medo, menina. Eu sou brava 
só para os maus. Vai para casa, que eu fico vigiando até você 
chegar lá (Corina sai) – Deixa estar, que eu não perco mais de 
vista aqueles dois moleques. É para isso que eu sou 
comandante. 
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É para isso que eu visto esta farda e uso este apito. (Apita) 

Preciso apitar de vez em quando, para espantar os moleques 
endiabrados. Agora vou dar uma volta no quarteirão. Pode ser 
que haja alguma coisa errada por aí. (tom de comando) – Vamos 
Comandante! (Sai marchando) – Um, dois! Um, dois! 

(FONTES, 191, p. 8) 

 

Com sua vigilância persistente e contínua na cidade, conseguiu desmascarar o “Capa 

Preta”, um ladrão que vivia amedrontando a cidade e que, na verdade, era Pedro, um amigo da 

família. Nessa história, observamos que a autora pode ter feito referência ao período de 

repressão que foi vivido pela sociedade durante a ditadura civil-militar, demonstrando, assim, 

sua preocupação em retratar, de forma velada, a situação social da sua época. 

Os Invasores de 1982, tem como enredo a história da família de Donana, uma mulher 

viúva, que vive uma vida de muitas dificuldades com dois filhos em um barraco de invasão. É 

mãe de Ritinha, uma adolescente rebelde e Nenzinho, jovem revoltado com a morte do pai em 

um acidente na construção em que trabalhava. Além dessa revolta, Nenzinho também vive 

indignado com a situação de pobreza de sua família, junto com outras pessoas que vivem na 

mesma situação. 

Como alternativa, Nenzinho passa a fazer assaltos durante a noite com seu amigo Bráz 

e, para esconder de Donana, sua mãe, diz que está trabalhando de guarda noturno em uma 

construção. Ritinha se envolve com Piau, um jovem conhecido como aproveitador e mal 

caráter que a engravida. Não querendo dar seguimento à gravidez por considerar um problema 

e não ter apoio do pai da criança, ela resolve abortar. Donana sofre de desgosto ao descobrir 

que sua filha tão jovem está grávida e que tentou abortar. Sofre mais ainda quando descobre 

que Nenzinho virou assaltante. Após sua mãe ter descoberto, Nenzinho sai novamente para 

realizar os assaltos e Donana fica muito aflita. Mais tarde, ouve apitos e gritos da polícia, 

passos de pessoas correndo e por fim dois tiros. Finalizando a peça, Nenzinho entra em casa 

com a roupa suja de sangue e Donana sofre profundamente.  

 

Divina – Duas horas. Vai dormir, Donana, é tarde. 

Donana – Não posso. 

Divina – Então eu fico. 

(Nova pausa. O relógio bate 3 horas. Logo em seguida, lá fora 
um barulho de pés correndo, apito longo) 

Voz – Pára, senão eu atiro, desgraçado! 

(Os passos continuam. Estampido de dois tiros. Donana e Divina 
se levantam depressa e correm para a porta, onde Nenzinho 
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aponta cambaleando. Elas o amparam e tentam levá-lo para a 
cama. A camisa do rapaz está manchada de sangue). 

Nenzinho – Fecha a porta, que ela está aí. 

Donana – Ela quem, meu filho? 

Nenzinho – A polícia, mãe. 

Donana – (Num grito dilacerado, do mais profundo do seu ser) 
NÃO!!! 

(FONTES, 1982, p. 51) 

 

Percebemos que essa história faz referência aos problemas sociais, além de destacar as 

dificuldades vividas pelas mulheres que precisam cuidar de suas famílias sozinhas, sendo 

viúva ou mãe solteira muito jovem; denuncia ainda a pobreza enfrentada pelas pessoas que 

não têm onde morar e, por isso, se tornam “invasores” de barracos, enfatizando as 

desigualdades sociais existentes nas cidades. Os anos setenta e oitenta do século XX foram 

tempos de muitas ocupações urbanas, de acordo com Silva (2014, p. 95) esta era uma forma 

de exercer o direito à moradia, aos serviços públicos e ao acesso à cidade: 

 

É relevante considerar que os novos territórios urbanos fundados por mãos de 
ocupações ilegais ou por políticas urbanas de assentamentos urbanos foram 
empreendidos para dar resoluções aos problemas de moradia explodidos nas décadas 
de 1970 e 1980. Essas medidas, sejam elas por força ou por determinações dos 
gestores públicos usaram lugares que antes tinham outras funções, foram depósitos 
de lixo, rocas de plantações e grandes fazendas ociosas. 

 

A única peça que não foi apresentada, destinada ao público adulto, Com estas mãos, 

escrita também no início dos anos de 1980, retrata a história de Nelson, irmão de Souza que 

foi preso duas vezes acusado de ser ladrão. Quando Nelson sai da prisão, Souza decide ajudá-

lo a conseguir um emprego e, até que sua vida se reorganize, decide que ele morará com sua 

família. Norma, sua filha, o apoia prontamente pois acredita que, mesmo depois de cometer 

erros, as pessoas podem se arrepender e mudar. Sua esposa, Isabel, ao contrário de Norma, 

não acredita na regeneração do cunhado, mas concorda que ele vá morar com eles.  

Nelson demonstra ter mudado o seu comportamento e, com a ajuda do irmão, 

consegue um trabalho. A relação dele com a sobrinha é ótima, estão sempre alegres, 

divertindo-se, mas Isabel está sempre desconfiada de que o cunhado possa não ter melhorado. 

Sua irmã mais velha, Ester, colabora com essa desconfiança pois a alerta constantemente 

sobre o fato de Nelson ser ladrão e poder roubá-los a qualquer momento. A desconfiança das 

duas aumenta quando ficam sabendo que houve um roubo em uma loja de roupas no mesmo 
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dia em que Nelson chegou em casa com uma roupa nova da referida loja que fora assaltada. 

As duas afirmam com toda certeza que foi ele Nelson que roubou a loja, contrariando Souza e 

Norma que continuam confiando em Nelson. A confiança de ambos se confirma quando Alex, 

namorado de Norma, confirma que Nelson esteve com ele, assistindo sua corrida de carro 

durante toda a tarde, período em que aconteceu o roubo.  

Novamente Isabel e Ester desconfiam de Nelson quando um anel de Norma some de 

seu quarto. As duas afirmam com veemência que fora ele quem roubou. Norma fica 

inconformada com a atitude de sua mãe e sua tia e não acredita que seu tio seria capaz de 

voltar a roubar. Em uma conversa com o tio, pergunta a ele como foi parar na prisão, ele 

relata que a primeira vez que fora preso, era inocente, mas ninguém acreditava na sua 

inocência. Saiu da prisão, conseguiu um emprego, mas quando descobriram que ele tinha sido 

preso, foi demitido. Com isso, ficou desiludido com a vida e, já que ninguém acreditava que 

ele era inocente, revoltou-se e passou a furtar. Assim, foi preso novamente, agora sendo 

verdadeiramente culpado. 

Norma ouve a história do tio e diz a ele que, apesar da sua decepção com as pessoas e 

com a vida, ainda se deve ter esperança e que a família irá ajudá-lo a reconstruir sua vida, 

tentando animá-lo. Após a conversa, sua mãe e sua tia a pressionam afirmando que vão contar 

para Souza que Nelson roubou seu anel, mas ela implora à mãe que espere um pouco mais, 

pois não acredita que o tio seria capaz de roubá-la, principalmente depois de ouvir sua 

história. A mãe se mostra resistente diante da certeza que tem e afirma que irá contar ao 

marido, mas quando está prestes a contar, Souza pega na mão de Norma e pergunta do anel, 

ela fica apreensiva e seu namorado Alex lhe entrega o anel e diz que estava no bolso de seu 

paletó havia uma semana. Nesse momento, Norma o abraça, agradece e chora de alegria por 

confirmar que seu tio não a roubara. Isabel e Ester presenciam a cena e, por fim, Nelson 

percebe a desconfiança que estavam tendo dele. 

 

Norma – (Sem entender) – Onde estava? 

Alex – (Calmo) Comigo. Você deixou no bolso do meu paletó tem 
mais de uma semana. Esqueceu? (Norma abraça-o e chora 
convulsivamente. Isabel e Ester entram nesse momento. Isabel 
traz uma bandeja com copos de bebida. Vendo Norma chorar, fica 
sem saber o que fazer. Olha para o marido e este para Nelson e 
Alex. Ester fita Nelson com olhar de triunfo. Pensa que ele 
foi desmascarado. Os outros não estão entendendo nada). 

Souza – Que é isso, minha filha? Por que esse choro? 

Nelson – (Começa a perceber. Bate no ombro de Norma) – 
Sossegue, Norma. 
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Tudo está bem agora. (Enfia a mão no bolso para tirar o lenço 
e com ele sai o anel, que cai no chão. Souza vê, abaixa-se e 
apanha-o. Nelson entrega o lenço a Norma). Tome o lenço e 
enxugue esses olhos. 

Souza – (entregando o anel a Nelson) – Caiu do seu bolso, 
Nelson. 

Nelson – (Meio sem jeito, pega o anel. Norma vê. Ele o entrega 
para ela. Olha tímida à volta e procura justificar). Não tem 
valor nenhum para os outros (Para Norma) Era da Regina. 

(FONTES, 1980, p. 63)  

 

Nessa peça, novamente, Zilda aborda temas sociais como injustiça e preconceito 

sofridos por pessoas que foram presas. Retrata ainda as dificuldades enfrentadas para 

retomarem suas vidas fora da prisão diante da discriminação que sofrem perante à sociedade, 

dificultando assim a inclusão social de ex-presidiários. 

Cheretildo Tildo, uma das peças destinadas ao público infantil, escrita em 1978, 

aborda a importância do cuidado do homem com a natureza. Os personagens são Fauna, 

Flora, Titinha a lagartixa, Curiango, Jaó, o Homem e Cheretildo Tildo. Na trama, os animais, 

a Fauna e a Flora vivem apavorados com a destruição da natureza cometida pelo Homem. 

Então, Cheretildo Tildo aparece para poder ajudá-los: orienta-os sobre como se protegerem, 

sendo mais espertos que o Homem, quando esse os ataca; ajuda-os também não deixando que 

o Homem provoque queimadas, destruindo a flora e matando a fauna. Durante os planos bem 

sucedidos de atrapalhar o Homem, os personagens elaboram uma música em forma de 

paródia, tendo como letra a importância de se proteger e preservar a natureza para as 

próximas gerações.  

Para finalizar a sua ajuda, Cheretildo Tildo produz pastilhas que provocam soluços e 

coceiras para serem dadas ao Homem. Essas reações só passariam quando ele reconhecesse 

que deveria mudar sua relação com a natureza, que ele deixasse de a destruir e passasse a 

protegê-la. No fim, o Homem ouve novamente a paródia cantada por Jaó, Curiango, Fauna, 

Flora e Titinha, apesar de já ter ouvido outras vezes, mas não ter dado importância. 

Desesperado para se livrar do castigo do soluço e da coceira, promete que irá proteger as 

plantas e os animais. Assim, Cheretildo Tildo lhe dá a pastilha da cura e ele se conscientiza de 

que agia de forma errada com a natureza. 

 

Homem – (Grito choroso). – Eu juro...que vou cuidar direito da 

minha terra. Das plantas... Dos bichinhos que não fazem mal 

para mim. Juro... Minha terra... Minhas plantas... (Cheretildo 

sobe ao palco e tira do bolso uma pastilha. Chega-a ao nariz 
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do homem. Este espirra e, aos poucos, soluço e coceira vão 

diminuindo até cessarem completamente. A fisionomia do homem 

vai passando da tristeza e desânimo para alegria e coragem). – 

Estou melhorando... melhorando... Que bom ficar livre... do 

soluço... da coceira. Nem acredito que está passando. (Limpa 

os olhos e percebe Cheretildo à sua frente) – Quem é você? 

Cheretildo – Cheretildo. Tildo. 

Homem – Você é xereta mesmo. 

Cheretildo – Dizem que sou. Sou. 

Homem – Vê se não repete, por favor. De onde você veio: 

Cheretildo – De qualquer lugar. 

Homem – Para onde você vai? 

Cheretildo – Para todo lugar onde precisarem de mim. 

Homem – Que é que você faz? 

Cheretildo – Protejo a natureza. 

 (FONTES, 1978, p. 30) 

 

Nessa história, percebemos o intuito da autora em mostrar para as crianças, de forma 

lúdica e interativa, já que durante a peças os personagens interagiam com as crianças, a 

necessidade e importância de protegerem a natureza, cuidando das plantas e dos animais. 

Socorro, Macaco Palhação!, de 1979, também peça infantil, tem como protagonistas 

crianças  que vivem a fantasia de bruxas, caverna, feitiços e animais. Os personagens são: 

Bruxa, Macaco Palhação, Helena que vira Coelho, Miloca que vira Borboleta e Vaga-lume, 

Tonho que vira Jabuti, Zico que vira Papagaio e Tião que vira Trem de ferro. A trama começa 

com as crianças insatisfeitas por não terem capturado nenhum animal. Após uma aposta de 

corrida, Miloca perde e como castigo ela tem que entrar com eles na caverna da Bruxa.  

A Bruxa os encontra, fica furiosa e os paralisa com um feitiço. Aparece, então, o 

Macaco Palhação e, para tentar ajudá-los a sair dali, enfeitiça-os novamente: transforma 

Helena em Coelho, Miloca em Borboleta e depois Vaga-lume, Tonho em Jabuti, Zico em 

Papagaio e Tião em Trem de ferro pois não quis ser nenhum animal. Após as transformações, 

as crianças passam a ser perseguidas e percebem como a vida dos animais é difícil com as 

perseguições dos humanos querendo matá-los ou aprisioná-los. O Macaco Palhação consegue 

encontrar o caderno secreto de feitiços e paralisa a Bruxa. Depois de enfeitiçá-la, afirma que 

só irá libertá-la quando ela deixar de ser má e tornar-se boa. Em seguida, transforma-se em 

humano, deixando de ser macaco e também transforma os animais e o trem de ferro 
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novamente em crianças. A Bruxa, depois de muito resistir, resolve se tornar boa, ele a liberta 

e faz um novo feitiço para mudar a sua aparência. 

 

Todos – (Cantam) – Até que enfim, até que enfim. A Gasolina 
não quer ser ruim (repetem). 

Bruxa – (Ainda chorando) – Não quero mesmo. 

Palhação – (Solene) – Prestem atenção. Muita atenção, que este 
momento é importante demais. (Olha a receita) – Receita para 
fazer bruxa ficar boa. (Tom) – Tonho, quero te dar o prazer de 
mudar a Gasolina. Você lê aqui e os companheiros repetem 
depois. 

Tonho – (Pega o caderno e lê solenemente) – Gasolina, pina, 
mina, demofina, saracotina. (Todos repetem) – Boa, proa, moa, 
demofoa, saracatoa. (Repetem) – bruxa, puxa, muxa, demofuxa, 
saracotuxa.  

Palhação – Pode andar, Gasolina. Daqui por diante você será 
boa. 

Bruxa – (Pula e canta) – Eu vou ser boa, boa, boa, muito boa. 

(FONTES, 1979, p. 24) 

 

Nessa peça, observamos que Zilda também aborda a questão da fauna, com o intuito 

de mostrar às crianças como é sofrida a vida dos animais que vivem fugindo do ser humano 

que os perseguem, sendo assim fundamental que o homem proteja os animais.   

Além dos assuntos descritos em cada história, salientamos que há outros temas 

relevantes abordados nas peças. Diante da diversidade desses assuntos, organizamos por 

temáticas na tentativa de uma análise mais ampla dos mesmos, buscando compreender melhor 

as possíveis denúncias que Zilda fez por meios das suas histórias na dramaturgia. 

 

3.4.1 O que as histórias nos contam – as reflexões de Zilda 

  

As peças nos apresentam diversos temas abordados nas nove histórias que 

descrevemos. Diante disso, considerando a proximidade dos assuntos, os organizamos em três 

temas: família e mulher, social e ambiental. No subcapítulo anterior, descrevemos, 

sucintamente, as histórias das peças elencando algumas características a partir dos temas 

considerados. Todavia, ponderamos pertinente detalharmos cada temática devido à riqueza 

dos assuntos abordados nas tramas das peças. 

Na temática família e mulher, salientamos que foi feita a junção dos dois assuntos por 

perceber que, na maioria delas os problemas familiares apresentados incluem a mulher na 
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trama, retratando também os preconceitos e discriminações sociais sofridas pelo público 

feminino, o que se pode observar em: Por quê?, Tudo na vida tem seu preço, Quem Será o 

próximo?, A Comandante e Os Invasores. 

Destacamos primeiramente o tema família, porque não dizer, as famílias que Zilda nos 

apresenta nas suas histórias. Em algumas das peças, como em Quem Será o próximo?, A 

Comandante e Os Invasores, são famílias que fogem do modelo patriarcal comum do período 

em que foram escritas. Modelo esse considerado como referência para a sociedade, composta 

pelo pai, mãe e filhos, na qual o pai representava o chefe, já que comumente era ele o 

responsável pelo sustento da família e do lar. Escapando desse paradigma familiar, Zilda 

apresenta famílias em que as mulheres são as chefes, responsáveis pelo sustento da casa e pela 

resolução dos problemas que enfrentam.  

Nessa temática, Zilda conta histórias que, com a ausência da figura masculina, a figura 

feminina é destacada, ressaltando a sua atuação como protagonista. Assim, consideramos que 

a autora possibilitou a reflexão e reconhecimento desse tipo de composição familiar e, ainda, 

por meio das tramas e conflitos vividos pelos personagens, Zilda denuncia, ao público que 

teve acesso às apresentações, os preconceitos sofridos por essas famílias, principalmente as 

mulheres.  

Outros assuntos abordados na temática familiar referem-se ao suicídio, ao vício e à 

prostituição. Esses temas, presentes na história da peça Por quê?, possibilitam presumir que a 

autora oportuniza reflexões de assuntos existentes nas famílias, mesmo naquelas vistas como 

modelo. O suicídio representa o desespero da personagem em lidar com a decepção e o 

preconceito social, principalmente em relação à prostituição; e o vício demonstra a 

dificuldade em lidar com os conflitos familiares. Nessa peça, ponderamos também que, 

mesmo sendo composta por pai, mãe e filhas, foi uma família retratada com diversos conflitos 

e dificuldades em lidar com os mesmos, demonstrando outra possível denúncia de Zilda: as 

famílias consideradas “modelos”, não são perfeitas, ao contrário, enfrentam problemas sociais 

como todas as outras.  

Nos enredos familiares, observamos ainda o destaque aos preconceitos, dificuldades 

sociais enfrentadas e a superação dos mesmos pelas mulheres: as mulheres viúvas 

representadas como chefes de família, como já ressaltamos; a cobrança familiar pelo 

casamento em detrimento dos estudos; o preconceito social sofrido diante da prostituição, da 

gravidez fora do casamento e de relacionamentos com viúvas; a cobrança social da 

maternidade nos casamentos e a responsabilização feminina pela educação dos filhos. 
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Para analisarmos a temática feminina nas peças de Zilda, consideramos pertinente 

retomarmos que papel social a mulher representava a partir da década de 1960, década essa 

em que Zilda começou a escrever suas peças. Salientamos, a partir do estudo de Azambuja 

(2006), que desde a década de 1930 o papel social da mulher vem passando por significativas 

transformações. Com a influência do movimento feminista europeu e as mudanças no 

ambiente econômico com o desenvolvimento industrial, as demandas levaram-nas a 

ingressarem no mercado de trabalho, assumindo outros papéis, além de mãe e esposa. 

Seguramente, nesse novo espaço assumido pelas mulheres, norteado por preconceito e 

discriminação, tiveram que enfrentar os desafios profissionais e conciliar com as tarefas 

domésticas, que delas continuou sendo exigido. 

 

Na realidade não foi dada uma escolha propriamente dita para essa nova mulher, 
mas sim, foi imposta pela sociedade mais uma tarefa, mais um papel. Portanto, a 
mulher da década de 60 possuía um desafio ainda maior, pois deveria conciliar dois 
mundos distintos: o doméstico e o profissional. (AZAMBUJA 2006, p.91). 

  

Nesse sentido, apreendemos que Zilda Diniz Fontes, assim como muitas outras 

mulheres que já há algumas décadas havia ingressado no mercado de trabalho, conciliavam a 

profissão com as atividades domésticas, enfrentando a hostilidade e até mesmo a rejeição 

social. No teatro não foi diferente, como salientamos com o exemplo de Cici Pinheiro na 

capital goiana que, assumindo um lugar não muito quisto para a mulher, sofreu na pele a 

intolerância dos goianos a partir do “desafiante” beijo em cena. 

 Compreendemos ainda que, diante da realidade social enfrentada pelas mulheres, a 

temática retratada por Zilda em algumas de suas peças a partir do final da década de 1960 

pode ter sido denúncia da sua insatisfação e talvez indignação com a situação imposta ao 

público feminino. Não afirmamos aqui que se tratou de um movimento de militância de Zilda 

Diniz Fontes em favor das mulheres. Mas inferimos que pode ter sido uma forma de 

resistência velada, com a finalidade de provocar de alguma forma o público dos seus 

espetáculos, numa tentativa de alcançar a “elite” morrinhense fazendo-os reconhecer os 

sofrimentos pelos quais passavam as mulheres. 

 Além da temática família e mulher, destacamos também o tema social abordado nas 

histórias de Zilda. Ponderamos como relevante esse tema pois a autora retratou vários 

problemas sociais existentes na sociedade que eram enfrentados pelas famílias: retratou as 

desigualdades sociais  entre ricos e pobres; as consequências e dificuldades enfrentadas  pela 

pobreza como a falta de moradia e a marginalidade; os preconceitos enfrentados por ex-
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presidiário e a dificuldade da reinserção social dos mesmos, bem como a importância dessa 

reinserção como possibilidade de regeneração; a retratação de deficiências (cegueira) e 

inclusão de idosos (com distúrbios mentais) na família, como é retratado na peça Quem será o 

próximo?;  e as consequências e sofrimentos causados pela guerra, principalmente para os 

pobres. Incluímos também na temática social a referência religiosa que Zilda fez na peça Ela, 

em que o personagem chamado Emanuel faz discursos religiosos, com conselhos e bênçãos. 

Como já salientamos, essa foi a única relação com a religião que percebemos na trajetória na 

dramaturgia de Zilda. Nessa peça, percebemos ainda a possibilidade de a autora também 

referir-se, de forma velada, às consequências da repressão violenta durante o período de 

regime militar.   

 Ressaltamos a importância do tema social abordado pela autora nas peças, salientando 

que eram problemas que possivelmente não faziam parte da vivência de Zilda, ainda assim, 

ela utilizou o espaço teatral dos espetáculos como oportunidade de divulgar as dificuldades 

enfrentadas pela população marginalizada e propiciar, por meio da dramaturgia, reflexões 

necessárias acerca das desigualdades sociais e as consequências negativas vividas por essa 

população.  

 Por fim, evidenciamos a temática ambiental destacada por Zilda nas peças infantis 

Cheretildo Tildo e Socorro, Macaco Palhação!.Como já descrito, as histórias abordam a 

relação do homem (representando o adulto) e das crianças com a natureza, enfatizando as suas 

ações predadoras dos animais e devastadoras do meio ambiente. No desenvolver das tramas, a 

autora demonstra a necessidade e a importância de as crianças e os adultos protegerem os 

animais e de cuidarem da natureza, já que o ser humano depende dela para sobreviver. Nesses 

enredos, Zilda possibilita, principalmente ao público infantil, o aprendizado da relação 

saudável com a natureza, oportunizando de forma lúdica, a compreensão da relevância de se 

proteger a fauna e a flora. 

 Dessa forma, a partir da diversidade de temas abordados pela autora nas peças, 

ponderamos que ela propiciou espaços de reflexões e aprendizados nos seus espetáculos. 

Consideramos que, pela dramaturgia, ela possibilitou lugares e momentos de formação das 

pessoas que tiveram acesso às peças, demonstrando, assim, que a atividade artística teatral foi 

também utilizada como lugar de educar a sociedade. Assim, ressaltamos a pertinência de 

ponderações sobre a arte enquanto espaço de reflexão e formação. 

 

 



119 
 

 

 

3.4.2  Temas e reflexões – a arte teatral de Zilda enquanto espaço educativo 

 
“Uma educadora que não cabe na escola”32 

 

A análise das temáticas abordadas por Zilda nas suas peças de teatro nos possibilitou 

compreender que ela fez ponderações de diversos problemas sociais e oportunizou momentos 

de reflexões acerca desses problemas ao público presente em seus espetáculos, demonstrando 

que a arte teatral foi por ela utilizada como lugar de, além de entreter e divertir, provocar 

inquietações e educar o público. 

 Para validar a arte como espaço educativo, ressaltamos a afirmação de Fisher (1981, p. 

15) referindo-se ao espetáculo teatral, para ele “A obra de arte deve apoderar-se da platéia não 

através da identificação passiva, mas através de um apelo à razão que requeira ação e 

decisão”. Consideramos que as peças de Zilda, com as reflexões apresentadas, viabilizou essa 

relação de apelo ativo para com os seus espectadores, ou seja, oportunizou que o público, a 

partir dos conflitos e o desenvolver da trama para a resolução dos mesmos, pudessem refletir 

sobre os problemas sociais existentes no seu meio e repensar suas atitudes.   

 Fisher (1981, p. 17) acentua sobre a temporalidade da arte. Segundo ele, 

 

toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em consonância 
com as idéias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma situação histórica 
particular. Mas, ao mesmo tempo, a arte supera essa limitação e, de dentro do 
momento histórico, cria também um momento de humanidade que promete 
constância no desenvolvimento.  

  

Ponderamos que os temas abordados por Zilda, as desigualdades sociais retratadas e as 

consequências negativas dessa desigualdade para a população pobre, e, dentre outros, a 

realidade preconceituosa e discriminatória enfrentada pelas mulheres, existentes naquele 

período histórico em que as peças foram escritas, não eram problemas e dificuldades 

exclusivas daquela sociedade. Estiveram e estão presentes até hoje no meio social, o que nos 

demonstra que, de fato, a arte teatral desenvolvida por Zilda estava condicionada ao seu 

tempo, já que representava a realidade da qual fazia parte, ainda assim, superou essa limitação 

 
32 A inspiração por caracterizar Zilda como “uma educadora que não cabe na escola” surgiu durante o exame de 
qualificação quando o Prof. Dr. Jadir Morais Pessoa utilizou essa expressão. 
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temporal e retratou os problemas sociais existente na atualidade e que, possivelmente, ainda 

existirão nas sociedades futuras. 

 Além disso, Fisher (1981, p. 20) destaca ainda que a função da arte está em conciliar a 

magia, que lhe é intrínseca, como a de provocar esclarecimentos acerca da realidade vivida e 

incitar atitudes nas pessoas, assim “a arte é necessária para que o homem se torne capaz de 

conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é 

inerente”. Nesse sentido, observamos que a dramaturgia desenvolvida por Zilda na cidade de 

Morrinhos, ao ocupar o lugar de entreter, divertir, bem como provocar reflexões, ações e de 

educar o público, possivelmente cumpriu a sua função artística. 

 Todavia, salientamos que para compreender melhor a trajetória de Zilda no teatro, 

cabe ainda salientar análises das apresentações das peças e dos desafios enfrentados por Zilda 

durante a sua atuação na dramaturgia morrinhense e, também, goiana. 

 

3.4.3 “Vão trabalhar, vagabundos!”: outras histórias e desafios da dramaturgia 

 

A partir da compreensão da análise das histórias das peças de Zilda, consideramos 

necessárias outras análises da trajetória da autora na dramaturgia, com o intento de 

compreender os desafios por ela enfrentados num espaço e num contexto ainda tão mal visto, 

principalmente para a atuação feminina: o teatro. Em Fontes (1980), Zilda destacou como 

foram as apresentações das peças Por que? e Quem será o próximo?, salientando detalhes e 

novidades na apresentação e atuação dos artistas e, ainda, a receptividade do público. 

Na apresentação da peça Por que?, Fontes (1980, p.114, grifos nossos) salienta que 

 

A história se passa em duas épocas, alternando-se passado e presente durante toda 
ela. O palco, dividido ao meio, mostra, à direita do espectador, o presente, dentro do 
quarto de um hospital e à esquerda o passado, em sala simples de uma casa de 
família pobre. Tivemos que dar tratos à bola para conseguir efeito desejado, 
principalmente porque o tamanho diminuto do palco dificultava a formação do 
ambiente e a movimentação dos artistas. O essencial, porém, foi feito. A peça se 
inicia de maneira inesperada para um público habituado a ver abrir-se o pano e 
começar o espetáculo. Em consequência disso, houve quem se levantasse na platéia 
para ir buscar um médico, pensando que algum artista passava mal. O que 
determinou isso foi o seguinte: Baruffi, que fazia o papel do pai, saiu da porta ao 
lado do palco, apenas iluminado por um refletor, e correu para a platéia pedindo um 
médico. Tão bem deu o seu recado que um senhor, lá da última fila detrás, se 
levantou incontinenti para atender o pedido. Não chegou a sair porque sua 
companheira do lado sabia mais ou menos que aquilo era a peça. Houve alguns risos 
abafados quando se percebeu o engano e logo as atenções se concentraram no 
enredo. [...] Para minha grande alegria e dos sete amadores que constituíam o 
elenco, o público os aplaudiu de pé, por longo tempo, e muitos fizeram questão de ir 
lá dentro abraçar-nos, não regateando elogios. 
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Percebemos, diante do seu relato, que Zilda ressalta a inovação presente logo no início 

da apresentação, já que o público não estava habituado, segundo ela, a assistir espetáculos em 

que os atores interagiam de alguma forma com a plateia. Observamos assim que a dramaturga 

valorizava as inovações e modernizações nas suas peças. Zilda Diniz Fontes reafirma as 

novidades que sua peça apresentou, saindo do convencional, quando atores, fora do palco, 

sentados junto com os espectadores, estabeleceram um diálogo com atores que estavam no 

palco, despertando em algumas pessoas uma dificuldade na percepção da cena, por estarem 

acostumados às peças padronizadas. 

 

No ano seguinte escrevi minha terceira peça – “Quem será o próximo?”, que seria 
levada a VI Festa de Arte. A peça é uma crítica à hipocrisia, que se revela através do 
jogo da verdade. Aborda problemas que já levaram pessoas quase ao desespero. 
Mostra isso sem chegar ao drama. Há também cenas divertidas, numa linguagem 
que julgamos clara e atual e outras de terno sentimento como a da apresentação da 
música Meu mundo é Belo – de Bruno José Vieira. O início, porém, traz alguma 
dificuldade de compreensão para quem está habituado com as peças convencionais. 
Isso ao invés de prejudicar, favoreceu, pois provocou maior comunicação entre 
artistas e público. (FONTES 1980, p. 116, grifos nossos). 

 

Mesmo com as inovações e a boa receptividade dos espectadores em alguns 

espetáculos, há indícios que nos apontam os desafios enfrentados por Zilda e seu grupo 

durante a sua caminhada como dramaturga. Além de apresentações que não foram bem 

recebidas pelo público, principalmente em cidades vizinhas, como já ressaltado, evidenciamos 

a citação de Zorzetti (2014b, p. 22), ao iniciar a apresentação do seu estudo sobre “a cena 

teatral em Morrinhos”, que nos relata uma situação vivida por Zilda Diniz Fontes e seu grupo,  

retratando como parte da comunidade morrinhense considerava a atividade teatral na cidade: 

 

O sol escaldante negava alívio até para as pessoas que procuravam o abrigo das 
sombras que as mungubas humilhadas insistiam em projetar nas calçadas. [...] A 
Avenida Fernando Barbosa, que liga a BR-153 à cidade, larga e recentemente 
sinalizada, cumpria pachorrentamente a obrigação de alinhavar vários municípios 
produtores de grãos a uma importante bacia leiteira. Transformara-se da noite para o 
dia numa alternativa confortável para um considerável trânsito de carros de passeio, 
motos e caminhões. Por isso, um lugar perfeito para se montar um pedágio. E era 
isso que aquele resumido grupo de pessoas estava fazendo ali, debaixo daquele sol 
impiedoso. Emoldurados por sorrisos desconfiados, alguns homens e poucas 
mulheres se punham a parar os carros, entregando-se alegremente ao trabalho difícil 
de convencer os seus ocupantes a adquirirem um tabloide com notícias sobre a vida 
cultural do município. O jornalzinho, uma edição modesta contendo poesias, 
crônicas e reportagens sobre o trabalho daquela equipe, também era peça importante 
no empenho de angariar fundos para a construção de um teatro. Eram, aquela gente 
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alegre, membros da Sociedade Dramático e Literária de Morrinhos, uma entidade 
sem fins lucrativos, responsável por toda a arte que arrombava o cotidiano insosso 
da província. [...] E sob a taca severa do sol, aquele povo brincava de otimismo, 
toureando rodas e para-choques apressados. O suor lhes escorria pelas caras, e as 
roupas lhes pregavam no corpo. Contudo, ignorando todo o desconforto, escoravam 
os veículos que aproveitavam as generosas dimensões da pista para aumentar a 
velocidade, com acenos e sorrisos gentis. Alguns mais afoitos se lançavam na frente 
dos carros, brandindo o jornalzinho desconhecido. Entre os personagens daquela 
cena suicida estavam as irmãs Diniz, duas guerreiras incansáveis e cheias de ideias 
para abraçarem quaisquer causas artísticas. Precursoras do trabalho de seu pai, José 
Mendes Diniz, o Juquinha Diniz, responsável pela semente birrenta e obstinada raiz 
dramática de Morrinhos, as irmãs eram onipresentes nos projetos culturais nascidos 
ali. [...] E, naquela tarde, o sol parecia disposto a cremar vivos os quixotes 
morrinhenses com suas intenções beneméritas junto. Moradores, vizinhos da 
embaixada suicida, tanto pasmos como apiedados, regavam de água solidária as 
células desidratadas das damas e dos cavalheiros daquela triste tocaia. [...] Então, da 
janela de uma caminhoneta recém-saída da vitrine, último modelo de um linhagem 
nobre de máquinas cobiçadas, proibidas à quase totalidade dos mortais, sai uma 
cabeça desconhecida, coroada por um chapéu da moda e dotada de uma boca 
inóspita para berrar com uma indignação política negada aos lesas-pátrias e aos 
corruptos do pedágio milionários da porta dos cofres públicos: 
- Vão trabalhar, vagabundos! 

 

Diante dessa cena, salientamos que, provavelmente, não foram poucos os desafios 

enfrentados por Zilda para seguir com seu projeto de dramaturga na cidade. Tratava-se de 

uma Professora de várias escolas do município, como já abordado nesse estudo, e que, 

seguindo uma trajetória iniciada pelo pai, se propôs a ser também teatróloga, desenvolvendo 

atividades culturais, algo que não era bem quisto por todos. 

Além das apresentações já citadas, em que Zilda destaca a inovação e a receptividade 

do público, destacamos também a peça Ela encenada em Goiânia. Esse destaque se deve ao 

fato de a mesma apresentação ter sido relata por ela no seu livro e por Zorzetti (2014b), porém 

sob olhares diferentes. Segundo Fontes (1980), o Grupo de Teatro Juquinha Diniz recebeu o 

convite para participar do I Festival Goiano de Teatro que aconteceu em 1973. O festival seria 

composto de duas fases: fase goiana, com a participação de vários grupos da cidade de 

Goiânia e do interior do estado, das cidades de Anápolis e Morrinhos; e a fase nacional, com a 

presença do grupo ganhador da primeira fase representando Goiás e outros grupos 

representando os outros estados. 

 

O grupo de Anápolis acabou desistindo e apenas nós comparecemos. A peça, de 
nossa autoria, foi enviada às pressas para a censura. Durante mais de um mês 
trabalhamos nela com todo carinho, ensaiando, idealizando roupa, treinando 
expressão corporal, selecionando músicas e gravando toda a trilha sonora. Alguns 
dias antes da apresentação no Teatro Inacabado da A.G.T., em Goiânia, Morrinhos 
viu-a no salão do Joquéi Clube. Nosso objetivo era testar a reação do público e 
através das sugestões válidas que fossem dadas, corrigir as falhas que por certo 
encontrariam. A experiência foi além de tudo quanto se poderia esperar: platéia 
completamente ligada ao diálogo e tentando descobrir quem era “Ela” (título da 
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peça). Silêncio completo desde as primeiras palavras. A gente sentia o agrado no ar. 
O interesse era visível, algo palpável e concreto. Eu havia escrito de um só fôlego a 
peça, inteiramente dominada por aquela idéia que me viera de repente e não me 
deixava pensar em outra coisa. Escrevi pensando em um tipo de público, e via, com 
espanto, que “Ela” tinha poder de penetração muito maior. Tocava qualquer camada 
levando nossa homenagem de um mundo sem conflito, um mundo mais humano e 
melhor. Aberto à comunicação. No domingo marcado para a apresentação em 
Goiânia, lá fomos nós cheios de esperança. [...] Tínhamos certeza de que 
poderíamos realizar um bom espetáculo e desejávamos que houvesse um público 
satisfatório na A.G.T. [...]. Para alegria do grupo o teatro esgotou logo sua lotação, 
sendo preciso fechar as portas, que não havia mais lugar. [...] Sentimos em Goiânia 
que o público estava afinado conosco, que, nossa mensagem o atingia em cheio. 
Quando a peça chegou ao final, o teatro inteiro se pôs de pé e aplaudiu 
entusiasmado. [...] Otavinho Arantes, presidente da A.G.T. e principal responsável 
pelo Festival, assim que a cortina se fechou sobre a última fala subiu ao palco e 
completamente eufórico abraçou-me e rodopiando comigo, disse: – Que beleza de 
espetáculo. Da. Zilda! Que beleza! Olhe só a reação da platéia. [...] Para nossa 
surpresa e completa decepção assistimos a um encerramento dos menos louváveis. 
Um dos membros da comissão julgadora, de São José do Rio Preto, em palavras 
duras esfriou completamente os grupos teatrais fazendo uma crítica que se pode 
chamar de destrutiva. [...] No final, o grupo Juquinha Diniz ganhou apenas 
experiência e sua diretora uma ‘Menção Honrosa pela constância do trabalho em 
benefício do Teatro na cidade de Morrinhos. (FONTES 1980, p. 119 e 120). 

 

Em resposta a uma das julgadoras do festival, Zilda respondeu: “Na verdade, é isso 

mesmo, sinto me decepcionada com o julgamento. Uma coisa, porém, me anima e conforta: 

escrevi para o público, e este foi muito além do que eu poderia esperar”(FONTES 1980, p. 

121). Servindo para amenizar a decepção do grupo teatral, Zilda apresenta o ofício enviado 

por Helenês Cândido, então prefeito da cidade de Morrinhos, no qual ele parabeniza o grupo 

pela participação brilhante no festival. Afirma que a peça e o grupo são próprios da cultura da 

cidade de Morrinhos, que continua sendo a “Atenas de Goiás”. 

Diante do relato de Zilda, a apresentação foi muito bem recebida pelo público, mas 

não agradou os jurados do Festival. Entretanto, Zorzetti (2014b) nos apresenta o ocorrido sob 

outro olhar: 

 

Decepção. No dia seguinte, uma crítica estampada num dos principais jornais da 
cidade viria ungir de falsa ciência crítica um golpe impressionista e injusto dado 
àquela moçada do interior. [...]Ela continha a poesia simplória do homem do 
interior, trazia as impressões bucólicas de quem ainda não conhecia ou não cultivava 
a linguagem contundente e irreverente do chamado teatro moderno. [...] Não era 
Arrabal ou Brecht que esperavam. Era Zilda Diniz, uma encenadora de uma cidade 
chamada Morrinhos, que dava o seu depoimento sobre um crime que vem sendo, 
milenarmente, perpetrado contra a humanidade. Isso foi o seu pecado. A platéia 
gozou a simplicidade, ignorou os achados poéticos do texto, escarneceu o jogo 
singelo das cenas, a movimentação desafetada, sem a mão pesada dos artificialismos 
gratuitos que geralmente eivam as direções ‘moderneiras’ para o deleite de poucos. 
Em um festival infestado por nus gratuitos, discursos revolucionários sem lastros 
políticos e ideológicos perceptíveis, enxurrada de palavrões que só chocavam pela 
brutalidade das pronúncias e pelo mau gosto da oportunidade, Ela não seria, mesmo, 
um espetáculo bem-vindo. Golpearam com uma fúria criminosa um produto cultural 
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que era maior do que aquele que as cortinas tinham permitido ver ao se abrirem. 
Tripudiaram não apenas sobre um conjunto teatral, mas sobre uma cidade toda, 
sobre um momento artístico que tinha emocionado uma grande sociedade, haja vista 
a indignação e a profusão de apoios, incentivos e solidariedade com que foram 
recebidos na volta. [...] Zilda Diniz, segundo relatos de seus próximos, foi marcada 
profundamente por esse incidente. Mas como toda guerreira, superou as feridas e 
deixou uma expressiva dramaturgia para o usufruto de seus seguidores, tornando-se, 
depois de seu pai, a referência maior das artes cênicas na cidade de Morrinhos. 
(ZORZETTI 2014b, p.37-38). 

 

Percebemos, assim, que, para Zorzetti (2014b), a peça de Zilda não agradou os jurados 

nem mesmo o público, diferente do relato da teatróloga. Diante disso, nos remetemos a alguns 

questionamentos: a peça agradou ou não ao público? Terá sido realmente uma grande 

decepção para Zilda? Não conseguimos responder ao certo, mas um indício de que pode ter 

sido uma decepção é que a peça Ela foi escrita em 1973 e a próxima peça Cheretildo, Tildo 

foi escrita somente cinco anos depois, sendo inclusive apresentada uma temática totalmente 

diferente das que já tinha abordado nas peças anteriores, por se tratar de uma história infantil. 

Sobre as dúvidas que a pesquisa nos suscita, Pesavento (2007, p. 69) esclarece que, 

considerando os riscos de análise e a existência de críticas à História Cultural, 

 

o historiador, enquanto produtor de um texto, e também o público leitor, consumidor 
de Historia, devem assumir a dúvida como um princípio de conhecimento do 
mundo. A racionalidade não explica tudo, operando o historiador com um regime de 
verdade segundo o qual as conclusões podem ser admitidas como provisórias. Há 
mais dúvidas do que certezas, o que compromete o pacto da História com a obtenção 
da verdade. Esse pacto resta como um valor a atingir, como uma busca sempre 
renovada, de chegar o mais próximo possível do real acontecido.  

 

Sendo assim, consideramos que as incertezas encontradas sobre a apresentação da 

peça de Zilda nos servem de incentivo para buscar outros indícios acerca das exibições das 

suas tramas e, como consequência, nos possibilitem ter uma perspectiva mais ampliada do 

cenário teatral do qual fez parte e dos desafios por ela enfrentados. 

Sobre esse fato, não conseguimos saber ao certo o que de fato ocorreu, mas o que 

evidenciamos nos relatos é que tanto a peça quanto o grupo teatral Juquinha Diniz foram 

elogiados por Zorzetti (2014b), que lamentou a falta de receptividade do evento. Um outro 

indício do ocorrido refere-se ao documento destacado por Fontes (1980), no qual o então 

prefeito de Morrinhos, Helenês Cândido, também lamenta a avaliação do júri do evento. 

Neste, o prefeito declara seu apoio e reafirma o apoio dos espectadores como sendo o mais 

importante ao dizer que 
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O Governo de Morrinhos cumprimenta o Grupo Teatral “Juquinha Diniz” pela 
brilhante participação no 1º Festival Goiano de Teatro. “Ela” e os atores 
morrinhenses são bem próprios da cultura de Morrinhos, que continua a Atenas de 
Goiás [...]. Morrinhos obteve mais uma conquista no mundo das artes. A melhor 
crítica, o mais abalizado veredito, são dados pelo público – e os espectadores 
aplaudiram e vibraram com as apresentações dos atores morrinhenses e com a 
qualidade, movimento e mensagem profunda e atualizada de “Ela”, uma das 
melhores peças teatrais de Goiás. Ao Grupo Teatral “Juquinha Diniz”, a você e à sua 
irmã Nilza, o entusiasmo, o respeito e admiração. Ass. Helenês Cândido. Prefeito. 
(FONTES 1980, p. 122). 

  

Não podemos concluir se de fato o público apoiou ou não a apresentação da peça Ela, 

mas observamos que o apoio, respeito e consideração declarados pelo prefeito ao grupo teatral 

de Zilda, bem como o fato de esse documento ter sido destacado por Fontes (1980) nos indica 

que provavelmente o grupo possuía esse apoio do poder público municipal.  

 Além da peça Ela, outra peça que foi levada a Goiânia foi Socorro, Macaco 

Palhação!, para o Teatro Inacabado, de Otavinho Arantes, no ano de 1979. Essa apresentação 

foi divulgada pelos jornais “O Popular” e “Opção” (Anexo II). O destaque a essa 

apresentação, como pode ser observado nas reportagens, refere-se, principalmente, às críticas 

positivas e aos elogios descritos por Otavinho Arantes pois, como abordamos no início desse 

capítulo, fora um teatrólogo que se destacou no estado de Goiás. Além da valorização da 

peça, quando Otavinho afirma que se trata de uma peça própria e adequada às crianças, ele 

também ressalta as atividades culturais desenvolvidas por Zilda através da SDLM, como as 

Festas de Arte. 

 

Nesse particular, fico com as peças ‘só para crianças’, costumeiramente apelidadas 
de peças debilóides. Debilóides são os que vêem essas peças com o espírito de 
adultos, como, realmente, são. Adultos e crianças não podem ver em espetáculo 
infantil sob o mesmo prisma. Daí a encenação pura e simplesmente infantil da peça 
Socorro, macaco palhação! com os personagens meio bichos, meio gente, da cabeça 
pensante de Zilda Diniz Fontes. [...] A acadêmica Zilda Diniz, que já escreveu sete 
peças para o teatro, é a escritora morrinhense que promove todos os anos a ‘Festa de 
Arte’ de Morrinhos, no mês de outubro. É ela a continuadora do trabalho de seu pai, 
em prol do teatro nessa cidade do sul de nosso estado [...]. (ARANTES 1979, s.p). 

 

Dessa forma, consideramos que o trabalho cultural desenvolvido por Zilda Diniz 

Fontes, pela SDLM, estava sendo, de alguma forma, reconhecido e divulgado na capital 

goiana, principalmente por ter sido através de Otavinho Arantes. Observamos ainda, na 

reportagem, o fato de ele referir-se a Zilda como acadêmica e escritora, ressaltando sua 

formação e suas atividades além do teatro. Com essa caracterização de Zilda, possivelmente o 

teatrólogo goiano, ressaltando a diversidade de atividades desenvolvidas por Zilda, evidencia-

as como forma de reconhecer a relevância dessas atividades para o município de Morrinhos.  
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 O contato de Zilda com Otavinho Arantes aconteceu antes da apresentação no 

Inacabado. Fontes (1980, p. 115) salienta que 

 

Otavinho Arantes apareceu por aqui em visita ao grupo teatral. Reunimo-nos no 
Teatro Provisório “Juquinha Diniz” e batemos um animado papo sobre essa cachaça 
que está no nosso sangue. Depois levei-o para conhecer Juquinha Diniz, e colher 
informações sobre a atuação da Sociedade Dramática de que já falamos atrás. 

 

Não consta a data em que essa visita aconteceu, por outro lado, como, segundo a 

autora, Otavinho Arantes foi conhecer Juquinha Diniz, fora antes de 1972, quando este último 

falecera. Consideramos, com o relato dessa visita e das reportagens sobre a apresentação da 

peça de Zilda, que suas atividades não estavam sendo desenvolvidas de forma isolada. Ou 

seja, inferimos que, de certa forma, seu trabalho estava sendo reconhecido e divulgado no 

estado, já que Otavinho Arantes foi um personagem de destaque no teatro goiano. 

Ponderamos, assim, que a “vida” de Zilda Diniz Fontes enquanto teatróloga foi de 

grande relevância para a cidade de Morrinhos, estendendo de certa forma para o estado de 

Goiás, considerando suas apresentações fora da sua cidade natal. Seguindo o movimento 

teatral do estado, fora mais uma mulher que, desafiando as barreiras e dificuldades imposta ao 

feminino na época, seguiu a atividade cultural que fez parte de sua vida desde a infância. A 

partir das análises das temáticas, percebemos a preocupação de Zilda Diniz Fontes em abordar 

temas sociais como a pobreza, as desigualdades sociais e, principalmente, a realidade social 

imposta à mulher, para um público “seleto”. Ressaltamos que, para além da distração e da 

diversão, Zilda possivelmente aproveitou-se do lugar social que ocupava, para levar ao 

público temas sociais que julgava ser relevante.  

Evidentemente, não se tratava de uma mulher desconhecida na cidade, ao contrário, 

Zilda era personagem conhecida na cidade pela atuação como professora e diretora nas 

escolas e, ainda, pelas atividades culturais promovidas pela SDLM, principalmente as Festas 

de Arte. Aproveitando-se desse espaço privilegiado, consideramos que Zilda foi uma 

educadora para além dos muros da escola pois, como já ressaltamos, as apresentações das 

peças teatrais foram lugares em que a dramaturga provocou reflexões e possibilitou momentos 

educativos à sociedade morrinhense e goiana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Começo dizendo dos desafios instigantes que a pesquisa me fez enfrentar. Inicio por 

eles por reconhecer que foram os responsáveis por me estimular ao trabalho árduo e, ao 

mesmo tempo, diacrônico que a construção da dissertação possibilitou. Digo árduo com o 

intuito de me remeter às dificuldades com as quais me defrontei durante o aprender a fazer 

pesquisa: todas as inseguranças, o não saber fazer, o sentimento de incapacidade e, às vezes, 

até desespero por não conseguir entender uma palavra da página inteira lida ou, ainda, 

escrever um parágrafo e corrigi-lo várias vezes; dificuldades comuns durante a caminhada de 

pesquisadora. Ao dizer diacrônico, refiro-me ao crescimento pessoal e acadêmico que a 

investigação e a escrita deste trabalho me oportunizaram. Considero relevante esse percurso, 

principalmente, por reconhecer o quanto ainda preciso e sou capaz de aprender, sempre.  

 Dos desafios, saliento inicialmente a área de História da Educação, pois esse nunca 

tinha sido um campo do qual tinha me aproximado com mais profundidade, apenas durante o 

curso de Pedagogia, enquanto cursava a disciplina de currículo. Por isso, muito estudo e 

muitas leituras foram exigidos para tentar me inteirar melhor da área da pesquisa e, por várias 

vezes, a insegurança do desconhecido me abateram. Enfrentando as dificuldades e me 

dedicando aos estudos, o interesse por essa área apenas aumentou.  

 O outro desafio com o qual me defrontei se refere à aproximação com a história de 

vida de Zilda Diniz Fontes. A pesquisa sobre a sua trajetória, a sua atuação nas instituições de 

ensino, suas produções literárias e culturais, a diversidade dos espaços em que atuou e se 

movimentou provocaram em mim um encantamento, fazendo-me vê-la, a princípio,como uma 

heroína, protagonista da história educacional e cultural da cidade de Morrinhos. Entretanto, a 

cientificidade que a pesquisa exige proporcionou o distanciamento necessário em relação à 

sua biografia, possibilitando contextualizar sua história, confrontar as fontes e, assim, 

redirecionar o olhar e os caminhos da investigação.  

Além disso, a análise biográfica me fez entender o quão importante é o olhar 

respeitoso pela história de vida de alguém. Ouvi e li histórias pessoais, envolvendo questões 

familiares e da vida privada; mas a ética e a responsabilidade com a pesquisa me ajudou a me  

limitar somente àquilo que fosse necessário para responder às indagações levantadas e aos 

objetivos propostos, imprescindíveis para a construção da dissertação, sem expor quem me 

confiou passagens grandes e significativas da história de Zilda. Isso não torna o trabalho 
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menor, aponta sim que a escrita da história não é válida se os interesses de quem pesquisa 

prevalecem sobre a confiança de quem confiou seus depoimentos ao pesquisador, em outro 

contexto, talvez, essas falas não seriam visibilizadas. 

 Ponderadas as adversidades, delinearei algumas considerações finais que foram 

apreendidas a partir das problematizações, objetivos propostos e outras ainda encontradas 

durante o percurso da pesquisa.  

Reconhecemos que a escrita acadêmica necessitou de um aprofundamento teórico, 

para não cairmos no papel de descrever a história, tornando a mulher Zilda como uma espécie 

de mito. Fez-se necessário considerar os aspectos históricos da escrita biográfica pois, a 

despeito da área criticar histórias redentoras, isso ainda prevalece e não foi a nossa intenção 

tomar a história de Zilda a coroando heroicamente. Mesmo correndo riscos pela escolha de 

investigar uma história individual, privilegiamos o cuidado de não tratar essa história de 

forma isolada do contexto que a envolveu.    

 Considerar as vivências familiares e formativas de Zilda nos permitiu compreender 

que o seu contexto e suas relações influenciaram diretamente nas suas escolhas profissionais e 

artísticas. Sobre a opção pelo magistério, destacamos que além de ser comum às mulheres do 

seu período, houve o incentivo de seu pai que já havia demonstrado interesse e preocupação 

com a educação feminina quando, juntamente com sócios, fundou uma escola para meninas. 

Além do incentivo paterno, o movimento de Zilda na sua atuação profissional também foi 

marcado por suas escolhas ao decidir continuar com seus estudos e se qualificar 

profissionalmente, mesmo depois de se dedicar ao matrimônio e à maternidade. 

Quanto à sua atuação artística, principalmente no teatro, foi possível constatar que, 

para além da opção pessoal de investir em dramaturgia, consideramos o contexto familiar, 

sobretudo de seu pai, que desde antes do seu nascimento, “Seu Juquinha” se destacava na 

cidade de Morrinhos com suas inovadoras encenações teatrais. Além da influência recebida 

durante o Curso Normal, no Colégio Santa Clara, instituição que incentiva essa formação 

artística. 

 A constatação dessas influências possibilitou a desmitificação de Zilda Diniz Fontes, 

permitindo-nos entender que ela foi uma mulher de seu tempo, fruto do seu contexto histórico 

e das relações familiares e sociais que estabeleceu. Ao desmitificá-la, não banalizamos a sua 

trajetória profissional e artística, ao contrário, reconhecemos que, a partir das influências 

recebidas, ela optou por ultrapassar os limites domésticos impostos à maioria das mulheres, 

dedicando-se à formação profissional e atuando na educação e na cultura morrinhense. 
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 As suas produções literárias possibilitaram compreender, a partir de nossas 

interpretações, a perspectiva de Zilda sobre seu contexto familiar e social, as relações que 

estabeleceu e, ainda, seu olhar sobre a realidade a qual estava inserida e sobre a qual atuou, 

marcado por contradições e linearidade. Morrinhos: de capela a cidade dos pomares, sua obra 

memorialista, foi uma fonte relevante por permitir apreender como Zilda, enquanto escritora, 

compreendeu e apresentou a constituição histórica da cidade de Morrinhos. Mesmo com as 

características memoriais da obra, apresentando uma história linear, sem conflitos, marcada 

pela exaltação de “vultos” considerados  responsáveis pela construção da cidade, Zilda 

rompeu mais uma barreira estabelecida para as mulheres, já que a escrita memorialista ainda 

era um campo, em sua maioria, restrito aos homens e poucas eram as escritoras existentes e 

reconhecidas. 

 A breve análise dos poemas nos permitiu considerar, como já pontuamos, que por 

meio da escrita poética, possivelmente, Zilda expressava seus sentimentos e suas 

insatisfações, como forma de denúncias em relação ao que não concordava. Nesses poemas, 

percebemos contradições: Zilda era uma mulher da elite, mas que escrevia sobre a população 

pobre, fazia denúncias quanto àqueles que eram discriminados, que sofriam preconceitos, que 

eram abandonados pela família e pelo Estado, situações que não faziam parte de sua vivência, 

de sua realidade. Dessa forma, ponderamos que, por meio das denúncias dos poemas, ela 

oportunizou reflexões pertinentes e necessárias à sociedade da época, já que algumas delas se 

tratavam de problemas sociais, enfrentados pela grande maioria da população.  

 A sua presença, também na rádio, com a novela, suscitou refletir sobre a diversidade 

de lugares em que Zilda se movimentou, lugares estes que ainda não eram tão comuns às 

mulheres, como vimos na breve história de Cici Pinheiro. Considerar essa diversidade de 

atuação nos permite ponderar que Zilda fora uma mulher que decidiu, em vários momentos de 

sua vida, romper com os limites a ela impostos e ocupar lugares ainda restritivo à população 

feminina. Como já mencionamos, não caracterizamos a Zilda como uma militante feminista, 

mas não podemos deixar de considerar que sua presença em lugares tão diversificados e ainda 

negados às mulheres pode sim ter contribuído para o reconhecimento do trabalho feminino e 

colaborado, de alguma forma, com a diminuição da discriminação por elas sofrida. 

 Na dramaturgia, eleita recorte do estudo, a trajetória de Zilda também é marcada por 

contradições e reflexões. Uma das contradições, assim como para seu pai, refere-se ao fato de 

Zilda, uma mulher, dedicar-se à atividade teatral, o que na sua época de atuação continuava 

sendo mal visto pela sociedade. Mesmo assim, ela se dedicou à escrita, produção e encenação 
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de peças teatrais em Morrinhos e nas cidades vizinhas. Ao considerar o contexto teatral de 

Goiás, percebemos que havia um movimento feminino no teatro goiano, como pontuamos na 

breve biografia de Cici Pinheiro que, influenciada pela mãe e irmã, se fez presente na história 

do teatro no estado Goiás. Assim como Zilda, Cici recebeu incentivo da família para a 

dramaturgia, com destaque ao fato de terem sido as mulheres da família que optaram pelo 

teatro.  

Confirmamos a presença feminina no teatro também no interior goiano, como 

mencionamos nos exemplos das cidades de São Luís de Montes Belos e Quirinópolis, com 

destaque para mulheres que ainda não tem suas histórias divulgadas. Essa ponderação se faz 

pertinente pois, assim como a Zilda, indagamos se ainda não há  histórias de muitas outras 

mulheres que até então não foram reconhecidas e, pela falta de registro, não tiveram 

oportunidade de colaborar com a divulgação das atuações femininas em universos ainda 

restritos aos homens, não podendo contribuir com o reconhecimento delas nesses espaços. 

Sobre o teatro em Goiás, cabe a reflexão da sua relação com a igreja e com a escola, 

desempenhando movimentos e direções totalmente opostas. Sendo uma atividade religiosa, o 

teatro desenvolvido na igreja, tinha o papel pedagógico de formação religiosa voltada para 

evangelização, doutrinação e conformação, como apresentamos no exemplo da breve história 

de Otavinho Arantes que iniciou suas experiências na dramaturgia com o incentivo do Padre 

Pelágio Sauter. Já na escola, as atividades teatrais tiveram o propósito de formação política, 

voltada para denúncias e resistências frente à ditadura militar, como mencionamos o exemplo 

do TESE criado no Colégio Universitário, na cidade de Goiânia. Dessa forma, como 

destacamos, o teatro foi alvo principal dos movimentos artísticos daquele período, 

movimentos que foram perseguidos e reprimidos devido ao que se propuseram desenvolver. 

 Essa resistência e persistência dos movimentos teatrais, tanto profissionais como 

amadoras no estado de Goiás, como destacamos, se confirmaram, mesmo sendo uma 

atividade artística que em sua maioria não foram reconhecidas e muito menos incentivadas na 

sociedade da época. Ao contrário, foram desprezadas pela população e, com o golpe da 

ditadura militar, além de relegadas, passaram a sofrer intensas perseguições e repressões. Isso 

nos demonstra que o movimento dramatúrgico goiano foi marcado por muita perseverança e 

determinação daqueles e daquelas que muitas vezes se arriscaram para seguir com seus 

projetos na área teatral. 

 As peças teatrais analisadas, como já mencionamos, demonstraram que também foi 

um espaço em que Zilda propiciou reflexões, também marcadas por contradições, já que os 
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temas abordados se referiam a problemas sociais que não eram por ela vivenciados. 

Consideramos ainda que os ensaios e as apresentações das peças teatrais também foram 

lugares em que Zilda possibilitou reflexões relevantes sobre problemas sociais existentes. 

Outra contradição que se faz pertinente ponderar se refere à quase ausência da religiosidade 

nos temas abordados por ela nas peças. Evidenciamos essa contradição pois mesmo uma de 

suas influências na dramaturgia ter sido em uma instituição religiosa, na qual as atividades 

teatrais eram voltadas para a formação cultural da igreja, suas peças não apresentam temas 

religiosos nem reflexões voltadas para a doutrinação. 

 Assim, inferimos que Zilda Diniz Fontes, enquanto professora, escritora, novelista, 

poetisa e dramaturga, oportunizou aprendizados que ultrapassaram os limites da educação 

formal. Concluímos que, com suas produções literárias e artísticas, ela se preocupou com uma 

formação educacional ampliada, considerando o seu movimento artístico como oportunidade 

de formação humana. Transitou pela literatura, pela arte e pela educação. Foi uma mulher 

inquieta, que decidiu, por meio da arte, dialogar com várias dimensões do humano. Uma 

educadora para além dos muros da escola. 
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Getúlio 

Vargas/ RJ 
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Levantamento Bibliográfico (Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD)).  – 
Quadro com Dados Gerais - Teses. 

 

Título Autoria Tipo Ano Instituição Situação 
Catálogo 

 
Descritores 

  Mulheres e Militância no 

Espírito Santo: encontros e 

confrontos durante a ditadura 

militar 

Gianordoli, 

Ingrid Faria 

Doutorado em 
Psicologia 

2006 Universidade 
Federal do 

Espírito Santo 

Trabalho 
completo 

BDTD Ditadura 
militar 

  Plínio Marcos: uma biografia Contiero, 

Lucinéia 

Doutorado em 
Letras 

2007 Universidade 
Estadual Paulista 

Trabalho 
completo 

BDTD 

 

Biografias 

  Dicionário de escritoras 

catarinenses 

Silveira, 

Cláudia 

Regina 

Doutorado em 
Teoria Literária 

2011 Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 

Trabalho 
completo 

BDTD Biografia 
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  Política e escolarização em 

Goiás: Morrinhos na Primeira 

República 

Alves, Miriam 

Fábia 

Doutorado em 
Educação 

2007 Universidade 
Federal de Minas 

Gerais 

Trabalho 
Completo 

CAPES Educação 
morrinhos 

goiás 

Quadro elaborado pela autora Bento (2019). 
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Levantamento Bibliográfico (Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD)).  – 
Quadro Comparativo - Dissertações. 

 

 Título Autoria/ Ano Palavras – Chave 
Foco de 

Análise 

Tema da 

pesquisa 

Fontes 

utilizadas 

Método de 
Pesquisa 

 

Observações 

1. Marias do Socorro: 
mulheres presas, 

mulheres 
torturadas 

Verissimo 
(1998) 

Não possui História dos 
anos da 
ditadura militar, 
tendo como 
referência a 
memória e as 
representações 
de mulheres. 

Resistência 
de mulheres e 
professores 
durante a 
ditadura 
militar 

História oral 
de cinco 
mulheres (1 de 
SC, 1 de SP e 
3 do PR) que, 
durante o  
contexto 
estudado, 

foram jovens 
militantes de 
partidos ou 
organizações 
clandestinas de 
esquerda. 

História oral. Destaque a 
referências: Perrot 
(1988); Scott in 
BURKE (1992), 
BOSI (1987); 
Amado e Ferreira 
(1996); Thompson 
(1992). Destaque 

ao capítulo 2: 
embasamento 
teórico sobre 
história oral e 
capítulo 4: 
contextualização 
do período 
histórico a partir 
das narrativas das 
mulheres. 
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2. Morrinhos: 
Coronelismo e 

modernização 1889 
- 1930 

Amorim 
(1998) 

Não possui. Mostrar a 
atuação dos 
políticos, 
principalmente 
da cidade de 
Morrinhos, 
como 

precursores da 
modernização 

Morrinhos e 
seu contexto 
histórico 

Estudo 
bibliográfico 
sobre a 
historiografia 
goiana, 
documentos do 
Arquivo 

Histórico de 
Goiás, 
periódicos e 
entrevista à 
familiares dos 
políticos 
atuantes no 
período 
estudado. 

Pesquisa 
histórica. 

Destaque capítulo 
II: Contexto 
histórico de 
Morrinhos a partir 
de 1909. 
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3. Memórias e 
resistências: os 
professores no 

contexto da 
ditadura civil-

militar(1964-1985) 

Hebling 
(2013) 

Resistências, 
professores de 1º 
e 2º graus, 
memória, ditadura 
civil-militar, 
memória oral, 
documentos 

oficiais. 

A resistência de 
professores de 
1º e 2º graus 
durante o 
regime militar.  

Resistência 
de mulheres e 
professores 
durante a 
ditadura 
militar 

Entrevista a  
quatro 
professores de 
1º e 2º grau 
que atuaram 
durante o 
regime civil 

militar e 
documentos do 
acervo do 
Departamento 
Estadual de 
Ordem Política 
e Social de São 
Paulo. 

Pesquisa histórica 
oral e pesquisa 
documental. 

Destaque ao 
capítulo 2: 
referência teórica 
acerca da história, 
história oral e 
memória; ao 
subtítulo 3.1.3 

acerca das reformas 
do ensino de 1º e 2º 
graus; ao subtítluo 
4.1.3 acerca das 
resistências fora da 
escola. Destaque a 
referências 
bibliográficas: Le 
Goff (2012), 
Alberti (2004), 
Bosi (1994), Meihy 
(1996). 
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4. 
A literatura infantil 

como instrumento 

de denúncia da 

ditadura militar 

Morais 
(2011)  

Literatura infantil 
e juvenil, ditadura 
militar, história, 
anos 1970. 

Analisar 
a literatura 
infantil e 
juvenil 
produzida no 
período de 
1970 da 

Ditadura 
Militar e 
verificar como 
essa literatura 
fez denúncias 
do referido 
contexto 
histórico. 

Literatura e 
teatro no 
contexto do 
regime 
militar 

Estudo de 
quinze obras 
das escritoras 
Ana Maria 
Machado, 
Lygia Bojunga 
e Ruth Rocha. 

Pesquisa 
histórico-literária. 

Destaque: estudo 
sobre as diversas 
manifestações 
artístico-culturais 
produzidas nos 
anos 1970 (capítulo 
2). Destaque 

referências: Maciel 
(2005, sobre teatro 
nos anos 1970), 
Bosi (1997 sobre 
literatura), 
Coutinho (2004 
sobre poesia) 

5. 
Educação em 

Goiás de 1964 a 

1978: a política 

que não é a do 

ensino 

Carneiro 
(1984) 

 Não possui 
resumo nem 
palavras-chaves 

Analisar a 
política 
clientelista no 
setor da 
educação em 
Goiás e o 
movimento 
político-militar 
de 1964  
(período 1964 a 
1978) 

Educação no 
contexto da 
ditadura 
militar 

Documentos 
da Secretaria 
de Educação 
de Goiás, 
dados 
estatísticos do 
IBGE e 
pesquisas já 
realizadas 
sobre o tema. 

Pesquisa 
histórica. 
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6. 
O teatro goiano no 

contexto da 

ditadura militar: a 

dramaturgia de 

Miguel Jorge 

Henrique 

(2012) 

Teatro, ditadura 
militar,  Miguel 
Jorge, O 
Visitante, Os 
Angélicos. 

Analisar o 
teatro realizado 
no Brasil e em 
Goiás durante o 
regime da 
ditadura militar 
e as forma de 

resistências 
presentes nos 
textos e 
encenações 
censuradas, em 
particular, da 
obra do 
dramaturgo 
Miguel Jorge. 

Literatura e 
teatro no 
contexto do 
regime 
militar 

Análise das 
obras O 
Visitante e Os 
Angélicos de 
Miguel Jorge e 
entrevistas 
com diretores, 

atores, 
dramaturgos, 
escritores e 
críticos teatrais 
e literários. 

Pesquisa histórica 
teatral e oral 

Destaque: análise 
dos aspectos 
políticos e culturais 
da ditadura militar 
em Goiás (capítulo 
2). 
Destaque a 

referências: Boal 
(2000, sobre teatro 
goiano), 
Bittencourt (1979 
sobre a educação 
profissionalizante 
em Goiás) 

7. Educação e 
ditadura militar: 

relatos da história 
oficial e a memória 

de professores 
(1964-1985). 

Pinheiro 
(2006) 

Contexto 
histórico, ditadura 
e educação. 

Contexto 
educacional 
durante a 
regime militar, 
especificamente 
a atuação 
docente durante 
esse contexto 
histórico. 

Educação no 
contexto da 
ditadura 
militar 

Entrevista a 
seis 
professores do 
ensino 
secundário de 
escolas 
públicas do 
município de 
Santo André 
(SP).  

Pesquisa histórica 
oral, com ênfase 
na memória. 

Destaque – 
referências: Bosi 
1994, Cunha e 
Góes 1996. 
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8. Ditadura militar e 
educação: uma 

análise do Centro 
Cívico Escolar 

(1971 1986) 

Guilherme 
(2011) 

Regime militar, 
educação, 
juventude, 
Centros Cívicos 
Escolares.  

Analisar a 
implantação e 
funcionamento 
dos Centros 
Cívicos 
Escolares 
(CCE) durante 

a ditadura 
militar. 

Educação no 
contexto da 
ditadura 
militar 

Legislação, 
documentos 
escolares e 
entrevista 
(relatos orais) 
de alunos e 
orientadores, 

durante o 
período de 
1971 a 1986.  

Pesquisa 
documental e 
história oral. 

Destaque a 
referências: Le 
Goff (2003), 
Bacellar (2005) 
referência à 
pesquisa 
documental; 

Alberti (2005) 
referência à história 
oral; Ginzburg 
(1989) referência à 
análise e 
metodologia; 
Hobsbawm (1997) 
a respeito de 
“tradição 
inventada” durante 
a ditadura militar. 
Destaque ao 
capítulo 2: análise 
de alguns aspectos 
da legislação que 
regulamentou 1º e 
2º grau. 
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9. Cultura escolar e 
educação no 
contexto da 

Ditadura: Feira de 
Santana (1968-

1974) 

Almeida 
(2017) 

Educação, 
memória, ditadura 
civil-militar, 
cultura escolar. 

Compreender a 
cultura escolar 
durante a 
vigência do 
regime civil 
militar, 
especificamente 

entre os anos de 
1968 e 1974. 

Educação no 
contexto da 
ditadura 
militar 

Entrevista 
(relatos orais) 
de ex-alunos 
do antigo 
Ginásio 
Municipal 
Joselito 

Amorim em 
Feira de 
Santana-BA, 
além de 
fotografias 
(com caráter 
documental). 

Pesquisa histórica 
oral, com ênfase 
na memória e 
estudo de caso 
(realizado no 
antigo Ginásio 
Municipal 

Joselito Amorim 
em Feira de 
Santana-BA). 

Destaque a 
referências: Le 
Goff (1990, acerca 
da memória). 
Destaque capítulo 
1: análise da 
educação durante o 

contexto histórico 
considerado. 
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10. Memórias 
femininas no Bom 
Pastor- PE: gênero, 

repressão e 
resistência durante 
a Ditadura Civil-
Militar brasileira 

(1964-1985). 

Silva (2017) Mulheres, 
memória, ditadura 
civil-militar, 
resistências, 
experiências. 

Analisar as 
memórias de 
mulheres 
militantes que 
foram presas 
política na 
Colônia Penal 

de Bom Pastor 
(Recife-PE) de 
1969 a 1979 e 
as resistências 
que praticaram 
durante a 
militância que 
perdurou todo o 
regime civil-
militar  (1964 a 
1985).  

Resistência 
de mulheres e 
professores 
durante a 
ditadura 
militar 

Relatos de 
memória de 
vinte e quatro 
mulheres 
militantes e os 
discursos 
contidos nos 

prontuários 
individuais 
referentes ao 
período de 
suas prisões. 

História Cultural. Destaque: 
documentário “Vou 
contar para meus 
filhos”. 
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11. “Elas têm um outro 
jeito de ser, de 

resistir”: a 
narrativa de 

mulheres sobre o 
feminismo e a sua 
militância durante 

a ditadura civil-
militar brasileira. 

Kreuz 
(2015) 

Ditadura civil-
militar, mulheres, 
feminismo, 
gênero, memória. 

Compreender 
como a atuação 
clandestina da 
militância de 
mulheres 
durante o 
regime civil-

militar 
influenciou a 
formação do 
movimento 
feminista 
nacional. 

Resistência 
de mulheres e 
professores 
durante a 
ditadura 
militar 

Entrevista com 
sete mulheres 
que lutaram 
contra a 
ditadura no 
Brasil e 
documento e 

periódicos das 
organizações 
clandestinas 

História oral e 
memória. 

Destaque para a 
análise sobre 
memória 
(introdução, p.22) e 
capítulo 1 acerca 
do contexto 
histórico. 

12. A Educação 
Profissional no 

Brasil: entre o 
Tecnicismo dos 
anos de 1970 e a 
Pedagogia das 

Competências nos 
dias atuais 

Soares 
(2016) 

Educação 
profissional, 

Ensino técnico-
profissionalizante, 
Ensino médio 
integrado, 
História da 
educação, 
Educação 
comparada. 

Comparar a 
reforma 

educacional dos 
anos 1970, 
posta pela LDB 
5692/71 e a 
LDB 9394/96 e 
suas 
implicações 
“sócio-políticas 
e econômicas” 
na educação. 

Educação no 
contexto da 

ditadura 
militar 

Fonte 
bibliográfica e 

documentos, 
Escola 
Estadual Paulo 
IV (Fotaleza-
CE) e 
entrevista de 
dois 
professores 
que atuaram 
nos períodos e 
contextos 

pesquisados. 

Pesquisa 
documental e 

oral, numa 
perspectiva da 
História 
Comparada. 

Destaque ao 
capítulo2: 

abordagem 
histórica do ensino 
técnico no Brasil. 
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13. Pelo 
prisma biográfico: 

Joseph Frank e 
Dostoiévski 

Almeida 
(2013) 

Dostoiévski, 
Joseph Frank, 
biografias, 
eslavística, ficção 
russa. 

Analisar a 
biografia de 
Joseph Frank e 
compará-la com 
outras 
biografias 
importantes 

escritas sobre o 
escritor russo.  

Biografias Biografias de 
Dostoiévski, 
principalmente 
de Joseph 
Frank. 

Pesquisa histórica 
literária. 

Destaque ao 
capítulo I sobre o 
gênero biográfico. 

Quadro elaborado pela autora Bento (2019). 
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APÊNDICE IV 
 

Levantamento Bibliográfico (Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD)).  – 
Quadro Comparativo - Teses. 

 

 Título Autoria/ Ano Palavras – Chave 
Foco de 
Análise 

Tema da 
pesquisa 

Fontes 
utilizadas 

Método de 
Pesquisa 

Observações 
 

1.  
Mulheres e 

Militância no 

Espírito Santo: 

encontros e 

confrontos durante 

a ditadura militar 

Gianordoli 

(2006) 

Não possui. Investigar a 
militância 

política de 
mulheres 
opositoras ao 
regime militar, 
com foco nos 
aspectos 
psicossociais, 
estabelecendo 
conexão entre 
as relações de 
gênero e o 
campo 
político, 
durante o 
contexto 
estudado. 

Resistência de 
mulheres e 

professores 
durante a 
ditadura 
militar 

Entrevista a 9 
mulheres que 

participaram 
de 
organizações 
opositoras ao 
regime militar 
durante os 
anos de 1964 e 
1973. 

Pesquisa 
fenomenológica 

para investigação 
psicológica. 

Destaque: subtítulo 
2.2 “Enfrentando 

riscos: identidade 
feminina e 
militância” 
(discussão sobre 
gênero);  
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2.  Plínio Marcos: 

uma biografia 

Contiero 

(2007) 

Não possui. Estudo 
biográfico de 
Plínio Marcos 
– ator, diretor, 
jornalista e 
escritor de 
peças teatrais, 

em sua maioria 
durante o 
regime militar.  

Biografias Documentos 
ligados ao 
biografado, 
críticas de 
livros, 
periódicos, 
filmes, 

fotografias 
com ligação 
direta e 
indireta a 
Plínio Marcos, 
depoimentos 
sobre o 
biografado e a 
sua obra. 

Pesquisa histórica 
literaria. 

Destaque: reflexão 
teórica acerca de 
biografia (capítulo 
1). Destaque a 
referências: 
Cacciaglia (1980 
sobre a história do 

teatro no Brasil), 
Piscator (1969 
sobre teatro 
político), Sousa 
(1960 sobre o 
teatro no Brasil). 

3.  Dicionário de 

escritoras 

catarinenses 

Silveira 

(2011) 

Escrita de 
mulheres, 
literatura 
catarinenses, 
cânone literário, 
dicionário 
literário. 

Organizar um 
dicionário 
literário de 
mulheres 
catarinenses, 
considerando 
diversos 
gêneros. 

Biografias Pesquisa de 
campo em 
diversos locais 
(biblioteca, 
acervos 
públicos e 
privados, etc), 
além de 
pesquisa 
realizada 
diretamente 
com as 
escritoras, 
entre 2008 e 
2011. 

Pesquisa histórica  
literária. 

Destaque a 
referências: 
Muzart (1995 
sobre o gênero 
presente na escrita 
feminina), Flores 
(1999 “Dicionário 
de mulheres”) 
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4.  
Política e 

escolarização em 

Goiás: Morrinhos 

na Primeira 

República 

Alves (2007) 
Não possui. Discutir as 

relações 
políticas de 
Goiás e da 
escolarização 
durante a 
Primeira 

República, 
tendo a sua 
concretização 
na cidade de 
Morrinhos. 

Morrinhos e 
seu contexto 
histórico 

 Documentos 
da legislação 
educacional, 
mensagens 
oficiais de 
políticos, 
artigos de 
periódicos e 
documentos de 
escolas de 
Morrinhos, 
com ênfase à 
documentação 
do Grupo 
Escolar 
Coronel Pedro 
Nunes. 

Pesquisa histórica 
documental. 

Destaque para o 
capítulo III sobre 
escolarização na 
cidade de 
Morrinhos. 

Quadro elaborado pela autora Bento (2019).
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ANEXO I 

Certificados de liberação - DCDP 
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ANEXO II 

Cópias de notícias e reportagens sobre a dramaturgia de Zilda Diniz Fontes 
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