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RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa reúne dados sobre a biografia da cantora goiana Agta 

Marques, conhecida como Santinha Marques-Uiara de Goiás, em trajetória narrativa da 

jornada da heroína, a luz de trechos significativos da obra literária “O Herói de Mil Faces” de 

Joseph Campbell e o mono mito. Em uma visão em que o mono mito se caracteriza pela 

autocriação mitológica da cantora e sua efetivação na vida artística e pessoal. Priorizamos a 

coleta de dados no período em que a cantora morou no Brasil, onde foi possível coletar dados 

sobre sua biografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veneno 

João Ribeiro e Yamerô 

 

...Veneno, veneno 
é o nome de você  
Porque ora porque pequeno 
é todo frasco de veneno. 
 

E o batom que você tem na boca 
tem estriquinina 
tem estriquinina 
tem estriquinina 
 

E o beijo teu que de veneno cheio 
é uma coisa louca 
é uma coisa louca 
é uma coisa louca.. 

 

 

 

 

 

 

 Marchinha carnavalesca de João Ribeiro e Yamerô, muito popular na cidade de Goiás 

e uma das mais tocadas no Brasil na década de 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 A PARTIDA 

 

1.1 O chamado da aventura – O Nascimento e o voo de Uiara 

 

Agta Antuza Marques, conhecida como Santinha Marques, posteriormente 

autodenominada de Uiara de Goiás, nasceu na Cidade de Goiás no dia 22 de agosto de 1918. 

Sua irmã, Deusinha Marques - Dezia Salles Marques -, também nasceu na Cidade de Goiás no 

dia 20 de dezembro de 1922, filhas do maestro Pedro Valentim Marques e dona Francisca 

Ferreira de Salles Marques.  

Os estranhos nomes das duas irmãs devem-se ao fato de que o músico tinha o costume 

de colocar nomes de acordo com os eventos em destaque na ocasião do nascimento de seus 

filhos. Como a pedra preciosa Ágata estava no auge, e como o nascimento da filha caçula 

ocorreu no mês de dezembro, as futuras artistas obtiveram seus nomes. Ainda seu mais 

famoso irmão, Octo Outuniro Marques, também teve seu nome escolhido por ter nascido em 

oito de outubro. Este, desenvolveria nas artes, como as irmãs, os talentos conhecidos na 

pintura, desenho e literatura.  

Segundo Belkiss Spenciére Carneiro de Mendonça em seu livro A Música em Goiás, o 

pai destes artistas, Pedro Valentim Marques era um músico polivalente, realizador de 

inúmeras composições:  

 

Pedro Valentim Marques, filho de Joaquim Marques, também se salientou na 

música, compondo e tocando diversos instrumentos de sopro. Deixou uma 

produção muito grande, que nos foi dada a conhecer por sua filha Deusinha 

Marques. Compõe-se de 96 Quadrilhas, 116 Valsas e 57 Tangos. De suas 

composições encontramos apenas a parte referente à melodia. Não querendo 

Joaquim Marques que seu filho se dedicasse à música, procurava, por todos os 

meios, afasta-lo do ambiente artístico, principalmente durante os ensaios da banda. 

Pedro Marques, com 12 anos, ensinava por um instrumento em que pudesse 

expressar seus sentimentos e fazer sentir as dores de músico latente. Procurou o tio 

Valentim Marques que, penalizado, passou a lhe ensinar, às escondidas, os 

rudimentos teóricos da música da Artinha. Vendo o interesse e bom ouvido do 

menino, o tio lhe deu um trombone para iniciar seu aprendizado (MENDONÇA, 

Belkiss Spenciere Carneiro de. A música em Goiás. Goiânia: UFG, 1981.Página 

39).  
 

  Assim, da mesma forma que o pai, maestro da cidade, elas foram criadas em ambiente 

artístico. Desde muito jovem, Deusinha acompanhou o sucesso da irmã Santinha. As duas 

irmãs sempre estiveram muito próximas nos eventos artísticos enquanto jovens e residentes na 

Cidade de Goiás. No jornal quinzenal O Juvenil (1935), durante festa organizada pelo Grêmio 

Literário do Liceu, a qual aconteceu no Cineteatro Goiano, as duas irmãs tiveram mais uma 

oportunidade de demonstrar seus talentos. Dentro da programação “Santinha Marques subiu 



ao tablado e cantou com a graça de uma artista já consagrada”. O evento entremeado de 

conferências e poesias, propiciou outras oportunidades pois segundo o periódico                       

“cantou também a confreira da Santinha- a graciosa Lourdes Maia, que emocionou o público 

com os seus lindos sambas. [...] a menina Deusinha Marques cantou também, alcançando 

como a irmã, formidável êxito” (O Juvenil, 1935, p.4).  

A Revista Carioca (1938) traz matéria sobre Santinha Marques contendo dados 

fantasiosos que a jovem artista costumava inventar e disseminar. A matéria inicia dizendo que  

vamos contar hoje a história de uma índia, de uma jovem índia que nasceu ás 

margens do rio Vermelho, da tribu dos Carajás. Foi para a cidade, entrou para a 

escola, virou moça civilizada do século XX. [...] nunca se esqueceu da mata, dos 

cantos dos pássaros [...] Uiara de Goiaz, a moça índia que veio para a cidade, que 

ficou celebre no turbilhão civilizado, sonha com Paris e Nova York, mas não perdeu 

o mistério selvagem de sua origem (1938, p.42-44).  
 

Joseph Campbell em seu livro “O Herói de Mil Faces” (1949) apresenta a teoria da 

jornada do herói, demonstrando como o arquétipo do herói\heroina é desenvolvido de maneira 

semelhante em diversas mitologias ao redor do mundo. Desta maneira, destaca o autor, o 

primeiro estágio da jornada é “o chamado da aventura”.  Destaca :    

esse primeiro estágio da jornada mitológica — que denominamos aqui: “o chamado 

da aventura” — significa que o destino convocou a heroína e transferiu-lhe o centro 

de gravidade do seio da sociedade para uma região desconhecida. Essa fatídica 

região dos tesouros e dos perigos pode ser representada sob várias formas: como 

uma terra distante, uma floresta, um reino subterrâneo, a parte inferior das ondas, a 

parte superior do céu, uma ilha secreta, o topo de uma elevada montanha ou um 

profundo estado onírico. Mas sempre é um lugar habitado por seres estranhamente 

fluidos e polimorfos, tormentos inimagináveis, façanhas sobre-humanas e delícias 

impossíveis. O herói pode agir por vontade própria na realização da aventura, como 

fez Teseu ao chegar à cidade do seu pai, Atenas, e ouvir a horrível história do 

Minotauro; da mesma forma, pode ser levado ou enviado para longe por algum 

agente benigno ou maligno, como ocorreu com Ulisses, levado Mediterrâneo afora 

pelos ventos de um deus enfurecido, Poseidon. A aventura pode começar como um 

mero erro, como ocorreu com a aventura da princesa do conto de fadas; igualmente, 

o herói pode estar simplesmente caminhando a esmo, quando algum fenômeno 

passageiro atrai seu olhar errante e leva o herói para longe dos caminhos comuns do 

homem. Os exemplos podem ser multiplicados, ad infinitum, vindos de todos os 

cantos do planeta (1949, p.53). 
  

De tal maneira, na jornada da heroica cantora, o chamado à aventura fora criação da 

profunda imaginação de Santinha Marques que construíra seu próprio mito, um chamado 

atávico de sua natureza exuberante.  

A matéria abaixo, da Revista Carioca, traz dados oferecidos pessoalmente por 

Santinha Marques, já citando seu nome artístico, um pássaro de canto melodioso do cerrado 

de sua terra natal, Uiara. Os próximos dados apesar de colocados com intenção de chamar 

atenção para o “exótico” correspondem em muito com a realidade da rotina diária da artista 

em sua cidade natal ou proximidades e com a sua escalada para se projetar nacionalmente: 



Na escola, na Capital Velha, era uma indiazinha. Insubmissa, rebelde, [...]. Cantava 

nas festas escolares. Ficou conhecida, era convidada para espetáculos de comissões 

de senhoras caritativas. Aos sete anos era a ‘grande’ atração de um Grupo Dramático 

da cidade. [...] Foi ficando uma mocinha e, aos quinze anos ia para fora de Goiaz, 

cantar numa festa em Itaboraí. Um sucesso, o primeiro grande sucesso, a primeira 

vertigem da glória que se anunciava! [...] Uiara sentia que tinha consigo um dom, 

era de natureza diferente, com sua arte, e sua música tinha muito o que lhe obter de 

aventura e de glória por este velho mundo de Deus. Acordava-se o instinto 

adormecido. Vinha-lhe um desejo de nomadismo cigano, de vagar pelo mundo, de 

cidade em cidade, de plateia em plateia. Fez algumas excursões por ali mesmo, 

cantou em várias cidades. Já tinha toda a glória que a região podia dar-lhe. Os 

jornalistas escreviam colunas. Seus conterrâneos comentavam com entusiasmo. 

Todo mundo fazia previsões. [...] Uiara sabia disso. Sua primeira fase estava 

terminada. Queria horizontes maiores. Foi por essa época que ia fugindo com uma 

companhia de teatro. O juiz de menores foi quem não deixou. [...]. O interventor 

apadrinhou a índia cantora. Foi viajar pelo Estado com a família, e levou Uiara com 

ele. Queria conhecer direito a pessoa, saber a quem ia dar sua proteção oficial. Uiara 

cantou em Rio Verde, em Buriti Alegre, em Santa Rita do Paranaíba. Foi a São 

Paulo, para conhecer a cidade e descansar um pouco. Na volta, ganhou a sorte 

grande de sua carreira: viria para o Rio, como pensionista do Estado. A Camara 

Estadual tinha votado uma subvenção, para que a india das margens do rio Vermelho 

estudasse canto e cantasse na cidade as canções da sua raça. [...]. Cantou em 

Uberlândia, ‘capital’ do Triangulo Mineiro. Cantou em Campinas no Teatro 

Municipal. E chegou ao Rio, entrando para a Radio Educadora. O carioca recebeu 

Uiara de Goiaz como uma novidade que ele já esperasse, que soubesse que um dia 

havia de vir. Uma cantora brasileira, com cantigas de gente nativa, que pareciam 

estranhas aos próprios brasileiros da cidade mas que na verdade lhe acordavam 

sentimentos que ele tinha sem saber. Música que ele já conhecia sem nunca ter 

ouvido. Ritmos de maracás nunca aprendidos, melopéias tristes de uma raça que 

tinha adormecido no sangue e acordava ao chamado daquela voz que vinha da mata. 

[...] Cantou nos teatros, nos ‘shows’ cosmopolitas dos casinos, diante dos 

microfones que espalharam pelos céus a sua voz. Seu canto tem aquela beleza 

nativa, ainda, do tempo em que cantava de tardinha, trepada nas pedras, na beira do 

rio Cambaúba, quando punha uma tristeza no peito de toda aquela gente que a ouvia 

de longe (Revista Carioca, 1938, p.42-44).  
 

  

Figura 01 -  Santinha Marques e Octo Marques -

1a comunhão 

Figura 02 - Detalhe da carta de Santinha e Octo 

Marques para a madrinha Maria Camargo 



 

Figura 03 - Fotografia que ilustrou matéria na revista Carioca – 1938 

 

1.2 O chamado e o presente do mentor  

“Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela "cultura", o sujeito 

perde o poder da ação afirmativa dotada de significado e se transforma numa vítima 

a ser salva.”(...) “Seu mundo florescente torna-se um deserto cheio de pedras e sua 

vida dá uma impressão de falta de sentido.  Nem todos os que hesitam se perdem. A 

psique reserva muitos segredos, que só são revelados quando necessário. E assim, às 

vezes, o castigo que se segue a uma recusa obstinada ao chamado mostra ser a 

ocasião da providencial revelação de algum princípio insuspeitado de liberação. A 

introversão voluntária, na realidade, é uma das marcas clássicas do gênio criador e 

pode ser empregada deliberadamente. Ela impulsiona as energias psíquicas para as 

camadas profundas e ativa o continente perdido das imagens inconscientes infantis e 

arquetípicas. O resultado, com efeito, pode ser uma desintegração mais ou menos 

completa da consciência (neurose, psicose: o destino de Dafne enfeitiçada); mas, por 

outro lado, se a personalidade for capaz de absorver e integrar as novas forças, 

experimentará um grau quase sobre-humano de autoconsciência e de autocontrole 

superiores. Trata-se de um princípio básico das disciplinas indianas da ioga. 

Também foi o caminho de muitos espíritos criativos do Ocidente. Ela não pode ser 

descrita, na verdade, como resposta a nenhum chamado específico. Trata-se antes de 

uma deliberada e extraordinária determinação de só dar a mais profunda, elevada e 

rica resposta à exigência, ainda desconhecida, de algum vazio interior expectante; 

uma espécie de recusa total, ou rejeição dos termos de vida oferecidos. Como 

resultado, algum poder de transformação leva o problema a um plano de novas 

magnitudes, onde ele é súbita e finalmente resolvido.” (CAMPBELL, 1949, p.53) 
 

 

Para aqueles que aceitam o chamado, “algum poder de transformação leva o problema 

a um plano de novas magnitudes” (CAMPBELL, 1949, p.53) o primeiro encontro da jornada 



do herói se dá com uma figura protetora (que, com frequência, é uma anciã ou um ancião, o 

interventor neste caso), que  fornece à aventureira amuletos que a protejam contra as forças 

titânicas com que ela está prestes a deparar-se:  

Sua primeira fase estava terminada. Queria horizontes maiores. Foi por essa época 

que ia fugindo com uma companhia de teatro. “O juiz de menores foi quem não 

deixou. [...]. O interventor apadrinhou a índia cantora. Foi viajar pelo Estado com a 

família, e levou Uiara com ele. Queria conhecer direito a pessoa, saber a quem ia dar 

sua proteção oficial” que seu mentor se aproximara e a faria retornar para logo mais 

tarde evoluir em sua jornada como veremos na continuação da matéria: Uiara cantou 

em Rio Verde, em Buriti Alegre, em Santa Rita do Paranaíba. Foi a São Paulo, para 

conhecer a cidade e descansar um pouco. Na volta, ganhou a sorte grande de sua 

carreira: viria para o Rio, como pensionista do Estado. A Camara Estadual tinha 

votado uma subvenção, para que a india das margens do rio Vermelho estudasse 

canto e cantasse na cidade as canções da sua raça. [...]. Cantou em Uberlândia, 

‘capital’ do Triangulo Mineiro. Cantou em Campinas no Teatro Municipal. E chegou 

ao Rio, entrando para a Radio Educadora. O carioca recebeu Uiara de Goiaz como 

uma novidade que ele já esperasse, que soubesse que um dia havia de vir. Uma 

cantora brasileira, com cantigas de gente nativa, que pareciam estranhas aos próprios 

brasileiros da cidade mas que na verdade lhe acordavam sentimentos que ele tinha 

sem saber. Musica que ele já conhecia sem nunca ter ouvido. Ritmos de maracás 

nunca aprendidos, melopéias tristes de uma raça que tinha adormecido no sangue e 

acordava ao chamado daquela voz que vinha da mata. [...] Cantou nos teatros, nos 

‘shows’ cosmopolitas dos casinos, diante dos microfones que espalharam pelos céus 

a sua voz. Seu canto tem aquela beleza nativa, ainda, do tempo em que cantava de 

tardinha, trepada nas pedras, na beira do rio Cambaúba, quando punha uma tristeza 

no peito de toda aquela gente que a ouvia de longe (Revista Carioca, 1938, p.42-44). 
 

 

 

1.2 O limiar da serra dourada 

 

Durante palestra realizada no Palácio Conde dos Arcos na Cidade de Goiás e no 

Museu de Arte de Goiânia em 1996, a escritora Maria Augusta Calado de Saloma Rodrigues, 

ao falar sobre o universo musical da Família Marques, disse sobre Santinha Marques:  

 

Filha de Pedro Valentim Marques, irmã de Octo, foi a grande estrela da voz, 

destacando-se nacionalmente com o nome artístico ‘Uyara de Goyaz’. Sobressaiu-se 

no Rio de Janeiro e outras capitais do nordeste brasileiro como cantora de música 

popular. De bela e expressiva voz cristalina, possuía uma interpretação de extrema 

graciosidade e brejeirice alicerçada no aprendizado da marcação do teatro através de 

sua madrinha e mentora, Maria Camargo. Foi ela quem lançou a valsa ‘Lembrança 

de Goiás’ de Joaquim Edison Camargo e a marchinha carnavalesca de grande 

sucesso, ‘Veneno’ de João Ribeiro. Uma morena sestrosa, muito bonita, sua voz 

melodiosa e vibrante tornou-a uma intérprete personalíssima, despertando 

admiradores e apaixonados como o foi o compositor Guerra Peixe. (Palestra MAG 

Goiania, 1996) 
 



 

Figura 04 - Santinha Marques (1935) 

 

Os elogios são também reforçados em Mendonça quando esta diz que “Santinha 

Marques, neta de Joaquim Marques (também maestro) e cujo nome artístico era ‘Uyara de 

Goyaz’, divulgou, na década de 30, com sua belíssima voz de soprano, a marcha ‘Veneno’ de 

João Ribeiro, que é hoje conhecida em vários lugares do país” (p.41, 1981).  

 

Belkiss Spenciere – em entrevista concedida a ...., realizada 30 de junho de 2004, 

disponível em acervo pessoal – ao ser indagada sobre a interpretação de músicas de João 

Ribeiro, falou:)  

É do João Ribeiro, eu me lembro de Santinha cantando Veneno. Aliás eu me lembro 

de Santinha cantando muito, porque mãezinha minha vó, que eu chamo de 

mãezinha... mãezinha era uma entusiasta [deu muita ênfase à palavra] pela voz de 

Santinha... achava muito aveludada. E uma vez quando escrevi este livro que até eu 

estou vendo ele na sua pastinha, eu cito que ela... quando ela [morou] em Goiás... ela 

cantou muito, né? No Brasil e por causa desse apontamento eu recebi uma carta de 

Guerra Peixe pedindo endereço de Santinha porque ele conheceu Santinha no Recife 

cantando na rádio e que ele queria uma correspondência com ela. Aí eu procurei o 

endereço dela na Inglaterra e o mandei. Não sei se eles se corresponderam. 

Mas...então houve até uma espécie de discussão que o pernambucano dizia que 

Veneno era uma marcha carnavalesca deles, mas não era. Veneno era goiano. É que 

Santinha cantou lá. Então ela introduziu Veneno lá. Mas você é de família de 

músicos. 
  

 A Senhora Maria Soares de Camargo – em entrevista realizada em 18/8/2004, 

concedida a musicista Francis Santana, disponível em acervo da sua familia –  mostrou haver 

desfrutado de grande convivência com a cantora Santinha Marques:  



foi minha colega de escola...E Santinha n’um passava um domingo sem não ir lá pra 

casa...ela almoçava...ficava o dia inteiro...vovô gostava dela demais porque ela 

cantava, né? Nunca fez fita pra cantar...não...a gente chamava: -“Vem cá Santinha, 

canta isso!”  Não sei se você conhece uma música que ela cantava... “Cocaína!” [...] 

E ela...n’um sei se era nesta música que ela dava uma risada assim [imita risada] [...] 

enquanto cantava [...] Vovô achava bom demais...era [pausa para reflexão] não tô 

lembrando [...] depois acho que foi pr’o Rio de Janeiro...lá ela começou a cantar 

também, né? Ela é uma ótima cantora...Santinha tem uma voz maravilhosa. E... e 

ficou por lá... cantando na [...] acho que o Camargo Júnior arranjou um emprego pra 

ela lá e...e ela ficou por lá muito tempo (em entrevista realizada em 18/8/2004, 

concedida a musicista Francis Santana, disponível em acervo da sua familia) 
 

 Durante a mesma entrevista lembrou-se também de Deusinha Marques:  

cantava a coisa mais interessante que ela ia pra cá e pra cá e apontava lá as pessoas 

assim... Vai ver a letra pra você ver [cantando] ‘Por causa desse namoro avançado/ já 

disseram/ com malícia/ que vocês...’ [falando] ela apontava assim... [gesto de 

apontar para alguém]; [cantando] ‘acabam se casando na polícia/ o olhar dos velhos 

se [...] ante tal desembaraço [...] quando vê vocês no escuro/ dando beijos dando 

abraços [pausa seguida de risos]/ dando beijos assim juntinhos/ sinto o nó bem na 

garganta/ penso que ela almoça beijos/ e ele apenas beijo janta (em entrevista 

realizada em 18/8/2004, concedida a musicista Francis Santana, disponível em 

acervo da sua familia).  
 

Outra entrevistada pela equipe de pesquisa, senhora Nice Daher (Entrevista de 

15/6/2004, disponível em em entrevista realizada em 18/8/2004, concedida a musicista 

Francis Santana, disponível em acervo da sua familia) diz que “a Santinha foi muito minha 

amiga... frequentava muito lá em casa, tinha uma voz belíssima, né?”. Acrescenta ainda, “mas 

a Deusinha era... mais afastada. Não era... não tinha aquele mesmo pendor musical da... da 

Santinha. A Santinha era mais... mais... entrava mais no movimento social de Goiás”.  

O dia do aniversário de Santinha foi lembrado com direito a foto pelo jornal O Juvenil 

(1935) em cuja nota se vê que a jovem já havia sido reconhecida por seus dotes vocais:  

 

SANTINHA MARQUES – No dia 22 deste completará anos esta querida e popular 

cantora conterrânea. Á aniversariante que è uma assidua leitôra deste orgão e de uma 

cultura invulgar na arte que imortalizou Caruso: a Carmen Miranda de Goiaz, o ‘O 

Juvenil’ envia seus cumprimentos e votos para que prosiga em busca da Gloria pelo 

caminho da Arte (1935, p.4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A INICIAÇÃO E A JORNADA 

 

Figura 05 - Carteira profissional de artista lavrada no Rio de Janeiro. 

 

No jornal O Popular, a notícia de “Última Hora”, cuja manchete aparece sob o título: 

“Madame Getúlio Vargas aplaude Uiára de Goiaz”. A notícia se refere ao sucesso em 

apresentação especial realizada pela cantora:  

Ao fecharmos ontem esta edição, recebemos o seguinte telegrama: Diretor 

POPULAR – Goiânia – São Lourenço – Minas [...] Uiara cantou ontem [...] festival 

oferecido Madame Getúlio demonstrando mais uma vez sua capacidade artística e 

dando mais um passo para o apogeu da glória. Uiára foi entusiasticamente 

aplaudida. Hoje dará uma audição especial músicas goianas para o Presidente 

Getulio Vargas (1938p.1)  
 

No mesmo jornal e mesma data, em “O Popular Na Sociedade”, encontra-se mais 

detalhes sobre o evento e sobre a trajetória da goiana em busca de sucesso artístico. Segundo a 

matéria, “Uiára de Goiaz vem vencendo a golpes de esforço. Desde a sua meninice 

demonstrou elevado sentido artístico faltando-lhe apenas meio propício para desenvolvê-lo e 

aperfeiçoa-lo”. A vontade da jovem artista em procurar os grandes centros avolumou-se com o 

tempo. Finalmente, “vencendo grandes dificuldades transportou-se Uiára de Goiaz para a 

Capital da Republica, afim de aperfeiçoar alí os seus dotes artísticos ás expensas do Governo 

goiano”(O Popular, 1938, p.1). Logo ao chegar e se ambientar, 



tornou-se uma figura conhecida, de personalidade irrequieta e irradiante, plasmando 

em todas as suas manifestações de arte, o sentimento da raça indígena que incarna. 

Assim, Uiára cantou, como um rouxinol, no Cassino ‘Atlântico’. Os jornais 

estamparam-lhe a fotografia. Seu nome permaneceu em cartaz. Uiára de Goiaz tinha 

vencido (O POPULAR, 1938, p.1) 
 

A matéria continua dizendo que fez também grande sucesso nos cassinos de Petrópolis 

e que “atualmente, Uiára está em São Lourenço, onde está conseguindo as mesmas vitórias do 

Rio, fazendo ecoar sobre aquelas paragens festivas [hoje] com a presença do presidente da 

República o nome sonoro de Goiás” (O POPULAR, 1938, p.1). O jornal comenta que receberam 

telegramas a respeito. Segundo os telegramas, a agenda da artista revelação já era extensa, 

pois além da apresentação com sucesso em São Lourenço no Cassino Palácio, atuaria no 

Cassino Caxambú e a seguir no Rio. Um dos telegramas, enviado pela própria cantora 

informa haver cantado em homenagem ao General Gomes e ao doutor Benedito Valadares.  

No dia 28 de abril de 1938, em Goiânia foi publicada uma crônica escrita por Nelly 

Alves de Almeida, hoje indiscutivelmente reconhecida como uma das grandes figuras 

literárias goianas, em O Popular (1938b, p2) e que não pode deixar de ser registrada: 

Uiára... Uiara... Pupila febril de cacique enérgico, orgia de dansa guerreira, pérola do 

coração enamorado de bravo caçador selvagem, a zombar da ironia mordaz e 

perigosa do segredo das matas virgens. Alma vibrante, emotiva, contraditória: fogo e 

ternura, volúpia e suavidade... Mensageira de Tupan, pelos raios argenteos de Jaci, 

iluminando a emotividade barulhenta de tribu enorme, coroando, a cantar, a fronte 

verde e esplendida de árvores seculares... É a fibra mais ardente do coração 

estudante de Goiaz, a pulsar, loucamente, num anseio infinito de gloria... rendilhado 

de espumas brancas de sonhos deliciosos, em demanda da clareira divina da vitória... 

bouquet de rosas de setim, num recender magnífico de fragância esplêndida... 

murmurar plangente das águas de prata de nossos rios... ninfa que as guarda, 

avarenta, com ciúmes da terra sedenta, da verdura das matas orgíricas do encanto do 

céu azul, sempre azul... Essencia gritante do amor de nossa gente, amor diferente 

dos demais – profundo, sincero, único, cantante de afeto sem rival, flor de sonho, 

balada ardente... É a nesga mais linda do sonho ameno do imortal Anhanguera, a 

devastar, atrevido, o verdor de nossos sertões, a quebrar o silencio emocionante de 

nossas matas, virgens a outros olhos que não aos dos fortes goiases ... Uiára ... 

Esplendor moreno de mocidade deliciosa, a elevar, bem longe, nossa terra e nosso 

nome espalhando, em torno, sensual e exótica volúpia, acendendo desejos e 

pulsando corações (1938 b, p.2). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 - A esquerda e ao centro, foto e nota da cantora em revista de atualidades e sociedade (recorte sem o 

nome da revista, datada de 1937). 
 

 

 

 



Figura 07 – Revista Carioca, 1938, p.42-44 

 

 



 

Figura 08 – Revista Carioca, 1938, p.42-44 

 



2.1. Encontro com a deusa interior e apoteose 

 

“Apenas gênios, capazes das maiores percepções, podem suportar a plena revelação 

do caráter sublime da deusa. Frente a homens de menor expressão, ela reduz seu 

fulgor e se permite aparecer sob formas compatíveis com os poderes pouco 

desenvolvidos deles. A contemplação da deusa em sua plenitude pode ser um terrível 

acidente para todos os espiritualmente despreparados; é o que testemunha a infeliz 

história do luxurioso jovem Actéon. Ele não era santo, mas um atleta despreparado 

para a revelação da forma que deve ser contemplada sem as nuances de sentimentos 

humanos normais (isto é, infantis) do desejo, da surpresa e do medo. A mulher 

representa, na linguagem pictórica da mitologia, a totalidade do que pode ser 

conhecido. O herói é aquele que aprende. À medida que ele progride, na lenta 

iniciação que é a vida, a forma da deusa passa, aos seus olhos, por uma série de 

transfigurações: ela jamais pode ser maior que ele, embora sempre seja capaz de 

prometer mais do que ele já é capaz de compreender. Ela o atrai e guia e lhe pede 

que rompa os grilhões que o prendem. E se ele puder alcançar-lhe a importância, os 

dois, o sujeito do conhecimento e o seu objeto, serão libertados de todas as 

limitações. A mulher é o guia para o sublime auge da aventura sensual. Vista por 

olhos inferiores, é reduzida a condições inferiores; pelo olho mau da ignorância, é 

condenada à banalidade e à feiúra. Mas é redimida pelos olhos da compreensão. O 

herói que puder considerá-la tal como ela é, sem comoção indevida, mas com a 

gentileza e a segurança que ela requer, traz em si o potencial do rei, do deus 

encarnado, do seu mundo criado.” (Campbell, 1938, PAGINA 117) 
 

 Santinha Marques, heroína de seu próprio mito indígena, plasmou sua vida até a 

chegada do herói antagonista, casa-se com um milionário quatrocentão paulistano (sobre ele e 

seu casamento segue abaixo uma nota de homenagem por conta de seu falecimento) e vive 

cativa do amor ao filho. Índia que era, sua alma livre e seu canto de tribo, teve que abandonar 

a família. Ela aceita os termos da sogra e se divorcia, nunca mais pode ver o filho, mas 

continuou a cantar e viver a jornada de levar alegria e música por onde ia. 

Nota de falecimento e ofício de homenagem da colônia italiana em São Paulo para o 

primeiro marido da cantora, Armando Vasone: 

 

“PL 161-2004  
  
JUSTIFICATIVA  
  
 Armando Vasone nasceu em 30 de março de 1916 em São Paulo. Casou-se com 

Agta Anthusa de Salles Marques e Semirames Gebara. Educou seus quadros filhos 

priomado pela continuidade aos valores tradicionais da Itália, país de origem de seus 

pais. Formado em veterinária, em 04/11/1939 foi nomeado juiz de Paz da Vila 

Mariana e efetuou mais de 14.000 casamentos. Como membro do Exército 

Brasileiro na Cavalaria Oficial CPOR - Patente de Capitão, participou da Segunda 

Guerra Mundial na Comissão Brasileira em Washington de 18/09/1944 à 

25/05/1945. Seu espírito empreendedor contribuiu decisivamente para o progresso 

de São Paulo, dentre inúmeros empreendimentos na agropecuária, no comércio e 

indústria, implantou e construiu alguns bairros na cidade de São Paulo, na região da 

Capela do Socorro, zona sul paulistana. Doou 2 km da avenida Robert Kennedy pra 

a prefeitura municipal de São Paulo e puxou a linha da Eletropaulo para o Jardim 

Três Marias, Jardim Suzana e Jardim Santa Helena. Foi morador da Capela do 

Socorro por mais de 50 anos, tendo falecido em outubro de 2002. Requeiro, pois, a 



aprovação dos nobres Pares para prestar esta justa homenagem a um membro 

atuante e querido de nossa comunidade.” 
 

 

3. O RETORNO IMPRECISO, O MITO SEM VOZ 

 
“O Dançarino Cósmico, declara Nietzsche, não se mantém pesadamente no mesmo 

lugar; mas, com alegria e leveza, gira e muda de posição. É possível falar apenas de 

um ponto por vez, mas isso não invalida o que se percebe nos demais. Os mitos não 

costumam apresentar numa única imagem todo o mistério do livre trânsito. Quando 

o apresentam, o momento é um precioso símbolo, cheio de importância, a ser tratado 

como um tesouro e contemplado.” (CAMPBELL, 1949, p.241) 

 

A cantora estava sempre presente na cobertura jornalística. Em O Popular (1938c pag 

3), o leitor se informa sobre a homenagem prestada à cantora pela classe estudantil de João 

Pessoa. Ela se apresenta no salão nobre da Escola Normal durante um festival em sua 

homenagem. 

O jornal Cidade de Goiaz (1939) publica um dos telegramas enviados pela cantora 

dirigido a Edilberto Santana com o seguinte teor: “Musicas Ribeiro Edison apreciadíssimas 

todos Estados Norte chegando Rio gravarei veneno estou Hotel Meridional. Parabéns Uyara” 

(1939, p.3). A introdução da matéria diz: 

 

Uiara de Goiás é a garota que, pelo seu talento, pela sua arte, pelas suas maneiras, 

venceu. Goiana legítima filha destas bandas romanticas e sonoras, Uiara que 

carregou sempre dentro de si a chama artística, um mimetismo da terra que lhe 

serviu de berço. No Rio, Uiara fez sucesso. Obteve otimos contratos. Depois foi 

excursionar pelo norte do paiz. Encantou os Estados nordestinos como havia 

encantado o Rio. E sempre essa garota prodigio a cantar musicas de Goiáz, levando 

a essas plagas longinquas alguma cousa dessa terra que ela sabe amar. E com que 

prazer ao sintonizarmos o radio, ouviamos de Pernambuco, do Ceará, uma voz 

cristalina e boa a executar musicas de Goiáz e de autores goianos! Incansável, Uiara 

de todas as formas, propaga nossas musicas, como podemos constatar pelo 

telegrama abaixo, o que sem duvida, diz muito bem sobre essa creatura privilegiada 

(CIDADE DE GOIAZ, 1939, p.3). 
 

Santinha Marques, enquanto residiu na cidade de Goiás, exerceu atuação constante na 

área musical, sendo figura imprescindível praticamente em todos os eventos sociais, 

encantando a todos com sua voz. Há uma certeza marcante nas várias memórias entrevistadas 

para a realização do presente trabalho como também nas lembranças no decorrer da vida 

através de constantes e espontâneos depoimentos de todos aqueles que a conheceram. A 

certeza a que me refiro é que, durante essa época, era ela quem lançava as músicas de João 

Ribeiro elaboradas para o carnaval. A própria artista, imbuída de tal responsabilidade e 

conhecedora do valor e sucesso que não somente as músicas de carnaval deste compositor, 

mas todo o seu repertório despertava por onde quer que as cantasse, em 1939 articulou para 

que um passo importante fosse dado, a gravação de duas de suas músicas. O jornal Cidade de 



Goiaz (1939b pag 3) atesta este momento ao publicar uma carta enviada pela cantora quando 

residente no Rio de Janeiro. A matéria inicia dizendo que:  

 

a nossa encantadora coestaduana Uyàra de Goiaz é incansavel em pugnar pelas 

nossas musicas, tanto cantando-as como procurando graval-as e em entrevistas nos 

jornais. Ainda não decorre um mês e publicamos uma carta dessa nossa amiguinha 

ao Dr. Eleafar Abbud, dizendo que iria lançar do modo mais eficaz as nossas 

musicas. Agora, o compositor goiano João Ribeiro, autor de musicas de valor, 

recebeu uma delicada cartinha, cujo teôr damos abaixo, bem como os contratos para 

o mesmo assinar. Vão ser gravadas as musicas da Cidade de Goiaz e, temos certeza, 

alcançarão verdadeiro sucesso, pois no Nordeste e nos Casinos do Rio de Janeiro já 

pegaram com pleno êxito (1939b, p.3) 
 

 Após os já costumeiros elogios à cantora goiana, o mesmo jornal publica: 

Amigo João Ribeiro: Saudações. Vou bem, alcançando muito sucesso por este Brasil 

afóra. Suas musicas foram apreciadissimas em todos os Estados do norte. Bem, 

mudemos de assunto.Venho comunicar-lhe uma otima noticia: “Veneno” e “Meu 

Ciume” serão gravadas pela Vitor, conforme contratos que lhe envio dependendo 

portanto de sua assinatura, formalidade indispensável para que fique patente a sua 

autoria. Esperando devolva os contratos assinados por você e mais duas testemunhas 

na proxima mala aérea, pois tenho urgencia e interesse de colocar o seu nome em 

evidencia no Paiz. Sempre sua amiga e conterrânea, Uyára. Meu endereço: - Rua 

Gago Coutinho, 28 Rio 23-2-39. 
 

Do Rio de Janeiro, durante intervalo de show no Cassino Atlântico deu entrevista ao 

correspondente de O Popular (1939,p.28), falando um pouco de sua vida artística, da saudade 

e próxima visita ao Estado de Goiás e de projetos para o futuro. A matéria inicia dizendo que: 

 

Uiara de Goiaz é hoje um dos nomes mais queridos no meio artístico do 

Brasil. Quando o cartaz estampa o seu vulto moreno, anunciando uma exibição sua, 

ou quando alguma emissora comunica que ela vai ocupar o microfone, já se sabe - o 

sucesso é seguro. Nascida lá na velha capital, [...] desde cedo sua inclinação para a 

música e para o canto, tornando-se um elemento indispensável, em todas as festas, 

em todos os recitais. Programa que não lhe registrasse o nome estava certo de não 

agradar. Com esses dotes, Uiara entusiasmou o doutor Laudelino Gomes, médico e 

jornalista de saudosa memória e que lançou então uma série de artigos brilhantes, 

lembrando a conveniência de se manda-la para a capital Federal a fim de que a 

mesma completasse os estudos. E, assim, tempos depois, foi a morena goiana para o 

Rio com o apoio moral do interventor Pedro Ludovico. No movimento dos estúdios, 

na agitação dos casinos, seu nome começou a brilhar, creando-se lendas em torno de 

sua personalidade destacada. E o norte quis também conhecer a nossa caboclinha 

querida. Ela foi, e como César, viu e venceu. Deixou lá muitas composições de João 

Ribeiro e do professor Joaquim Edson, trazendo também muitos trevos e maracatús. 

Agora, está no Casino Atlantico, fazendo furor. O nosso redator foi vê-la e ouviu-a 

entre dois números de seu programa. 
À oportunidade disse a cantora estar aguardando um momento livre para ir 

a Goiânia e a Cidade de Goiás, ocasião em que pretendia realizar recitais, 

“recordando-me daqueles bons tempos que ali passei; e revendo, também, os meus 

pais que tanto me amam, e aos quais adoro muito”. Assim que o contrato ao qual 

estava presa o permitisse realizaria tal visita, provavelmente em junho. Perguntada 

se gostara de sua temporada no Norte, respondeu que: “Muito. A gente lá do Norte 

me fez lembrar o goiano:- hospitaleiro e bom. O sol quente daquela região, creio, 

que não ilumina apenas a paisagem, ele vai até a alma dos habitantes”. A próxima 

pergunta foi sobre qual seria a composição goiana que alcançava maior sucesso. A 

resposta foi pronta: 



‘Veneno’, de João Ribeiro e Iamerô. Nunca consegui cantá-la uma vez só: 

houve plateas que exigiram que a repetisse mais de duas vezes. Uma coisa 

formidável. Na hora que a radio Educadora dedicou ao nosso Estado, tive de a 

repetir, atendendo aos telefonemas que recebíamos a todo momento. Na Baia, por 

exemplo, pediram-me que fizesse a sua gravação para o próximo carnaval. 
Sobre se havia pretensão para realizar algum filme, disse que anteriormente 

fora convidada, mas presa ao contrato não pudera aceitar e acrescenta: “agora, 

porém, creio que levarei avante a ideia, ‘estrelando’ num filme que tenha o 

magestoso Araguaia como cenário. Mas é ainda uma questão que precisa ser 

estudada com calma”. Nesse momento o sinal soou “e Uiara lá se foi para receber 

uma vibrante salva de palmas muito diferente das que costumam pôr um ponto final 

nos discursos”. 
Conhecida como pessoa possuidora “de uma personalidade inconfundivel, 

Uiara conseguiu impor-se nos grandes centros, marcando os seus sucessos pelas 

audições que vem dando em todas as cidades brasileiras” (O POPULAR, 1939, p.)  
 

A matéria continua comentando sua próxima visita ao Estado de Goiás e o novo 

contrato que a cantora assumira, desta vez com Minas Gerais: 

a propósito da visita da interprete das nossas canções a este Estado, os 

jornais mineiros publicam o seguinte: ‘A Rádio Inconfidência, garimpeira de 

valores, com o prestígio de rádio oficial do Estado, ofereceu-lhe, sem demora, um 

belo contrato, com o alto objetivo de proporcionar momento de alegria ao povo das 

montanhas, já antigo e entusiastico ‘fan’ de Uiara de Goiás. A ‘indiazinha’ topou a 

parada aceitou o convite, e, por isso, há 15 dias a nossa Inconfidencia está 

enriquecida de um novo encanto, transmitindo, todas as noites aos milhões de radio 

ouvintes, o presente sonoro que todo o mundo deseja [..] Mas os contratos de Uiara 

são curtos. Ela não gosta de demorar-se. Uiara tem, como todos os grandes artistas, a 

fascinação estonteante de novas paisagens. Precisa viajar...E, por este motivo, 

deixara brevemente a capital mineira. No seu novo roteiro de viagens fazem parte 

Uberlândia, Goiaz, Rio de Janeiro e- num grande vôo de passaro arrojado- as belas 

capitais da Europa.  
 

Enquanto a equipe comentava com a entrevistada sobre a necessidade de os 

pesquisadores e até mesmo as famílias dos músicos providenciarem de tornar as músicas que 

marcaram época se tornarem conhecidas, D. Belkiss Spenciére (Entrevista de 30/6/2004) em 

sua fala diz: “Eu acho, eu acho muito importante, a gente não sabe, a gente ouviu contar que 

fazia música mas o quê que era? Muitas vezes nos livros não contam, está perdido ali, a gente 

não tá podendo aproveitar, né?”. Ao lamentarmos não haver gravação da voz de Santinha, 

completa a entrevistada: “pois então, a voz de Santinha era uma voz de querubim, Santinha 

tinha uma voz lindíssima. Muito bonita a voz dela. Depois não sei quando ela parou de cantar. 

Eu perdi o contato com ela, ela foi para o estrangeiro”.  

Terminada a busca do herói, por meio da penetração da fonte, ou por intermédio da 

graça de alguma personificação masculina ou feminina, humana ou animal, o 

aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu transmutador da vida. O círculo 

completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o trabalho de trazer 

os símbolos da sabedoria, o Velocino de Ouro, ou a princesa adormecida, de volta ao 

reino humano, onde a bênção alcançada pode servir à renovação da comunidade, da 

nação, do planeta ou dos dez mil mundos. Mas essa responsabilidade tem sido 

objeto de freqüente recusa. Mesmo o Buda, após seu triunfo, duvidou da 

possibilidade de comunicar a mensagem de sua realização. Além disso, conta-se que 

houve santos que faleceram quando estavam no êxtase celeste. São igualmente 



numerosos os heróis que, segundo contam as fábulas, fixaram residência eterna na 

bendita ilha da sempre jovem Deusa do Ser Imortal.  
 

A partir deste trecho de Campbell, percebe-se que a sabedoria simbólica e heroica de 

Santinha transcende a materialidade de sua voz e que sua jornada tem mais valor que a 

natureza material de sua arte, a voz perdida ecoa na história e na memória da vida. 

A já referida palestra proferida por Maria Augusta Calado de Saloma Rodrigues,  

iniciou com um rápido histórico sobre a cantora, cuja carreira artística cheia de sucessos é 

encerrada ao conhecer  

um inglês que perdidamente apaixonado pediu-a em casamento e ela aceitou. Com o 

casamento Uyara de Goyaz [segundo casamento, pois anteriormente casara-se com 

jovem de família paulistana tradicional] encerrou sua vida vitoriosa de cantora 

popular. Mudou-se com o marido para Londres. 
 

Enquanto morava na Inglaterra, jamais deixou de manter contato com a irmã 

Deusinha. Numa das várias cartas em que se correspondiam, datada de 27/10/1980, reforça a 

união profunda que mantinha com a irmã apesar da distância:  

Recebi sua carta no sábado (cartinha de irmã fiel, solidaria e afetuosa) [...]. 

Obrigada Deu, pela sua atenção e encorajamento. Só mesmo quando estivermos 

juntas que lhe direi o que por carta não é possível. São coisas da vida, v. 

compreende, né? Não sou gente manhosa e nem cheia de pessimismo, aprendi com 

os altos e baixos da vida a me proteger, a ter auto-confiança em mim mesma. Esta 

demora de minha volta jamais foi culpa minha, mana. Não vim aquí para ficar, meu 

lugar é aí no Brasil e quiçá nas paragens goianas de nossas raízes, de nossas 

formações. [...]  
 

 

Várias personalidades entrevistadas como Belkiss Spencieri e Maria Augusta Calado 

de Saloma Rodrigues, de Goiás afirmam que quando Santinha Marques alçou vôo para 

“outras plagas” foi substituída entre nós Vilaboenses por sua irmã Deusinha. Esta, realizou 

viagens pelo interior de Goiás, sendo sempre convidada por dona Gercina Borges, esposa de 

Pedro Ludovico para viajar principalmente a Rio 

Verde ou Goiânia por ocasião das festas locais, 

atividades até então realizadas pela irmã Santinha. O 

jornal A Voz do Carnaval, editado por “Edição 

Goiana” contendo divulgação a respeito do “Carnaval 

de 1938” traz comentário sobre cantoras goianas. 

Refere-se a “Deusinha Marques, outra estrella em 

formação e com possibilidades para um brilhante 

futuro”(1938, pag.2).  

 
Figura 09. Deusinha Marques- 

formatura de normalista. 
 



Deusinha formou-se como normalista na Escola Normal Oficial, a esta altura residindo 

em Goiânia. Pelo fato de haver obtido ótimas notas, mereceu receber o prêmio Felix de 

Bulhões. Tal premiação garantia à pessoa recém-formada a nomeação imediata. Assim 

conseguiu tão logo terminou o curso, aos 15 anos, o cargo de professora no Grupo Escolar 

Modelo, em Goiânia. 

Deusinha residiu em Goiânia, acompanhando como os pais, irmãos e amigos o 

surgimento da nova capital. Casou-se em 1944, com Henrique Gustavo de Castro Otto, um 

gaúcho que passara por Goiás para trabalhar no Serviço de Proteção aos Índios- SPI, hoje 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Este apaixonou-se no primeiro momento em que a 

ouviu cantar no Hotel Carrascosa, em que se hospedara na Cidade de Goiás. Após cumprida a 

missão no SPI, com a jovem esposa goiana e o primeiro filho foram para o Rio Grande do 

Sul. Ali residiram de 1947 a 1956, quando retornaram para Goiás. Cantar, para Deusinha, a 

partir do casamento não foi muito diferente do que aconteceu com sua irmã e a maioria das 

amigas. Restringiu-se a momentos de festas em família ou durante reuniões de casais em 

clubes dos quais o casal era sócio. 

 

Figura 10 - Deusinha quando solteira com amigos, na 

praça do jardim – Cidade de Goiás. 

Deusinha sempre preparou as festas tradicionais realizadas pela Igreja Cristã 

Evangélica da Cidade de Goiás, ocasiões em que envolvia as crianças da Igreja. Ensaiava 

peças teatrais, poesias e musicais, sendo que para ensinar a melodia tocava acordeom ou 

violão. 

Em referência ao carnaval, encontrou-se um texto que Deusinha escreveu a pedido de 

um jovem estudante, provavelmente em 1980, em que registra alguns momentos que 

vivenciou na Cidade de Goiás: 



Em Goiás, o carnaval é festa das mais aguardadas. Movimentam-se os chamados 

foliões e adeptos de um rei, o rei Momo, com certeza o rei da Alegria, pois os foliões 

se dizem alegres e brincalhões. O carnaval mais antigo, mais recatado, mostrou um 

aspecto completamente diferente do atual. No vestuário, mais fechado, mais amplo, 

com enfeites originais e as famosas cabacinhas com água de flor, (entrudo), 

previamente trabalhadas e que eram atiradas aos participantes, motivando alegrias e 

gargalhadas. Depois, o médio carnaval, em Goiás teve requintes de indumentárias e 

blocos famosos. O grande incentivador do médio carnaval em Goiás, de 35 a 40, 

mais ou menos, foi o Sr. Edilberto Santana, fundador da Edição Goiana, que editou 

músicas de Goiás. Por seu intermédio, foi criado o jazz Bola Vermelha. E o 

compositor que mais se distinguiu nesses carnavais, foi João Ribeiro, que criou 

músicas para cada bloco, em sua entrada triunfal pelos salões. Interessante notar que, 

a música Veneno, de João Ribeiro é cantada até hoje, no atual carnaval, conhecida de 

todos, e não foi editada pela Edição Goiana. Outras músicas do compositor: Sei lá se 

é, Olha a Polícia, Marcha do Chim. No tempo dêste carnaval, Edilberto Santana 

compôs o bloco do Chim, todos os figurantes fantasiados de chineses, com bonitas 

tranças, desfilando pela cidade, cantando músicas feitas exclusivamente para o 

bloco. O carnaval da atualidade, perdeu em sua qualidade artística, aumentando em 

quantidade de foliões. Os foliões se dizem puladores e pulam em gritos, sem cessar, 

quase, ao som dos toques carnavalescos. Suas vestes são espalhafatosas. São febris 

em seus movimentos e o seu carnaval de todos os tempos, supera em tudo o que esta 

palavra tão alucinante propõe a ser. O povo sai às ruas para receber o Rei Momo. As 

crianças têm seu momento nas matinês, com concursos de fantasias e animação. São 

novos súditos do Rei I e Único, Momo. 
 

 

Figura 11 - Bloco do Chinês no pátio do Liceu. 

 

 

Uma matéria publicada no jornal “Cidade de Goiaz” corrobora o relato de Deusinha: 

no dia 17, às 21 horas com essa delicadeza característica em Edilberto Santana, 

‘Cidade de Goiaz’ recebeu a visita do bloco líder de Goiaz, esse mesmo bloco que 

no ano passado arrancou calorosos aplausos- Bloco dos Chinezes. E então sob a 

batuta de Edilberto, tendo Deusinha Marques á frente, entrou pelas nossas portas a 

dentro entoando esse mimo que é -Por sua causa-  Marcha- Musica de João Ribeiro= 

Letra de Edilberto Santana. [...]. São componentes do Bloco os seguintes musicistas: 

João Ribeiro, S. Botelho, M. Pereira, Olegário Antunes, Benedito Jesus, Dercílio 

Meireles, tte. Pimentel, Antonio Valeriano, dr. Armando Esteves, A. Fernandes e 



José Gomes dos Santos. Mal tinham acabado de executar essa marcha famosa, uma 

estrondosa salva de palmas ecôou. Era a numerosa assistência que tomava toda a 

frente da nossa redação ovacionava essa música. (página, 19/2/1939) 
 

 

 

O grande sonho de sua irmã Santinha era retornar ao Brasil e viver o resto de seus dias 

ao lado da irmã caçula com a qual continuava unida afetivamente. Quando prestes a realizar 

esse momento, o sonho acabou. Santinha havia chegado ao Brasil recentemente. Pretendia 

articular com a irmã seu retorno definitivo. O Jornal de Goiânia Opção traz o seguinte: 

 

Canto de Santinha - Pioneira goiana no broadcasting nacional, Santinha Marques, 

irmã do desenhista Otto [Octo]Marques, foi assim saudada pelo Correio Oficial, de 

27 de abril de 1937: ‘Desde sábado, se encontra em Goiânia a jovem e graciosa 

cantora indígena, senhorita Santinha Marques. Amanhã, 4ª feira, o Uirapuru de 

Goiás vai, com sua voz maravilhosa, encantar a alma de todos os goianienses. É 

Santinha quem vai cantar. Portanto, será um sucesso’. (Nota: desde 23 de março, 

Goiânia havia sido ungida capital do Estado) (1937, pag 3) 
 

 Deusinha faleceu prematuramente, dia 5 de outubro de 1985 aos 64 anos. Morte muito 

lamentada entre familiares e amigos. A escritora goiana Edla Pacheco Saad, sua amiga de 

infância escreveu no jornal Cidade de Goiás (p. 4, 5/11/1985) algumas linhas em sua 

homenagem. Com o título Désia, assim se referiu a ela: “calou-se a voz cristalina da filha 

dileta de Vila Boa”. Entre vários comentários lembra-se de: 

Désia-mocinha enfeitando de graça as sessões lítero-musicais do nosso grêmio 

estudantil. Desfilando sua meiguice e simpatia nos salões festivos de nossa Vila Boa. 

Lançando, com sua voz cristalina, as canções criadas pelos filhos da terra, Prof. 

Joaquim Edson, João Ribeiro e o poeta Inácio Xavier (IAMERÔ). [...] Désia esposa 

[...] a Désia mãe [...] a Désia vovó, carinhosa, alegre, divertindo os netos que 

enchem a mansão de pedreira e dançam ao redor da vovó-cantora. Agora, DÉSIA-

silente. DÉSIA-espírito. DÉSIA-encantada. [...]. Vai, tenho certeza, embelezar o 

coral da Casa de Deus. Com sua voz suave e doce encherá de harmonia os jardins 

floridos do céu e encantará aos cantores com a melodia e a suavidade das canções de 

Vila Boa, que só ela, aqui em nossa terra, soube interpretar e sentir. 
 

Inconsolada com o falecimento da irmã querida, Santinha retornou para Londres, onde 

permaneceu até seu falecimento no dia 18 de novembro de 1993. Segundo Maria Augusta 

Calado Rodrigues,  em palestras no Palácio Conde dos Arcos na Cidade de Goiás e no Museu 

de Arte de Goiânia em 1996, Santinha morreu “na cidade dos ‘fogs’ espessos tão diferentes do 

sol brasileiro, do sol que na sua Serra a faz Dourada”. Em geral, suas cartas, após os 

cumprimentos de praxe, sempre iniciavam com expressões bem chamativas colocadas nos 

espaços da página geralmente na diagonal, como “Viva o Brasil” e “Viva o Sol do Brasil”.  



Goiânia prestou sua última homenagem a Santinha Marques através de missa de 

sétimo dia na Igreja São José do Centro Comunitário do Setor Sul. Um convite publicado em 

O Popular (p. 6, 24/11/93) diz:  

 

Santinha Marques, Uiára de Goiaz [...]. Vítima de um enfarto, ela faleceu no ultimo 

dia 18, em Londres, Inglaterra, onde residia a mais de 30 anos.[...] obteve grande 

sucesso no eixo Rio/São Paulo, nas décadas de 30 e 40, se projetando como a 

primeira cantora goiana. Santinha Marques nasceu de tradicional família da Cidade 

de Goiás, sendo filha do musicista Pedro Marques e Francisca de Sales Marques. 

Deixa viúvo Harold Emerson e um filho de seu primeiro casamento, Armando 

Marques Vasone, residente em São Paulo. 
 

Segundo Campbell: 

Qual é, então, o significado de que se revestem a passagem e o retorno miraculosos? 

O campo de batalha simboliza o campo da vida, no qual toda criatura vive da morte 

de outra. Uma percepção da inevitável culpa que o viver envolve pode deixar o 

coração tão amargurado que, tal como Hamlet ou Arjuna, podemos nos recusar a 

prosseguir. Por outro lado, tal como a maioria, podemos inventar uma falsa auto-

imagem, em última análise injustificável, que nos eleve a um fenômeno excepcional 

no mundo e à condição de um ser isento de culpa — ao contrário dos outros seres —

, que se acha justificado, em seu inevitável pecar, pelo fato de representar o bem. 

Um tal farisaísmo leva à incompreensão, não apenas de si mesmo, como também da 

natureza do homem e do cosmo. O alvo do mito consiste em dissipar a necessidade 

dessa ignorância diante da vida por intermédio de uma reconciliação entre 

consciência individual e vontade universal. E essa reconciliação é realizada através 

da percepção da verdadeira relação existente entre os passageiros fenômenos do 

tempo e a vida imperecível que vive e morre em todas as coisas. Os dois mundos, 

divino e humano, só podem ser descritos como distintos entre si — diferentes como 

a vida e a morte, o dia e a noite. As aventuras do herói se passam fora da terra nossa 

conhecida, na região das trevas; ali ele completa sua jornada, ou apenas se perde 

para nós, aprisionado ou em perigo; e seu retorno é descrito como uma volta do 

além. Não obstante — e temos diante de nós uma grande chave da compreensão do 

mito e do símbolo —, os dois reinos são, na realidade, um só e único reino. O reino 

dos deuses é uma dimensão esquecida do mundo que conhecemos. E a exploração 

dessa dimensão, voluntária ou relutante, resume todo o sentido da façanha do herói. 

Os valores e distinções que parecem importantes na vida normal desaparecem com a 

terrificante assimilação do eu naquilo que antes não passava de alteridade. Tal como 

nas histórias das ogresas canibais, o temor dessa perda da individuação pessoal pode 

configurar-se, para as almas não qualificadas, como todo o ônus da experiência 

transcendental. Mas a alma do herói avança com ousadia — e descobre as bruxas 

convertidas em deusas e os dragões em guardiães dos deuses. Todavia, sempre deve 

restar, do ponto de vista da consciência vígil normal, uma certa inconsistência 

enigmática entre a sabedoria trazida das profundezas e a prudência que costuma ser 

eficaz no mundo da luz. Daí decorre o divórcio comum entre o oportunismo e a 

virtude, e a resultante degenerescência da existência humana. O martírio é para os 

santos, mas as pessoas comuns têm suas instituições, que não podem deixar que 

cresçam como lírios no campo; Pedro continua a sacar da espada, tal como no 

jardim, para defender o criador e mantenedor do mundo. A bênção trazida das 

profundezas transcendentes torna-se racionalizada, rapidamente, em não-existência, 

e aumenta em muito a necessidade de outro herói para renovar a palavra. 

(CAMPBELL, Joseph. O heroi de mil faces. São Paulo: Cultrix, 1949. PÁGINA 

295)  
 

 Santinha alcançou no amor e não no seu canto a reconciliação. A perda de sua voz 

para as próximas gerações elevou sua mítica ao romântico amor, ao encontro de um príncipe 



encantado que sabia que tal rainha só retornaria a princesa em plagas distantes das suas. De 

seu reino indígena Carajá onde era a rainha do encanto e do canto das selvas, foi calar-se por 

amor em um reino de tijolos e gelo. 

A carreira artística de Santinha parece apagar-se no estrangeiro, assunto para outra 

pesquisa.  
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ACERVO GOIANDIRA DO COUTO 

 

ACERVO BELKISS S. MENDONÇA 

 

ACERVO FRANCIS OTTO 

 

ACERVO CIRCE CAMARGO 

 

ACERVO CATARINA RIZZO 

 

ACERVO MARIA DO ROSÁRIO DE FARIA OTTO 

 

ALBUM DE GOIAZ 

 

ACERVO JORNAL O POPULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BREVE BIOGRAFIA DOS ENTREVISTADOS  
 

 
ANTONILDA BAIA BORGES. Apelido: Tia Tó. Nasceu na Cnidade de Goiás - 16/5/1932. 

Considera-se militante cultural, tendo como seu grande mestre Frei Simão Dorvi. Aposentada 

pelo IPHAN. Continua atuante na área cultural na qualidade de voluntária. 

Entrevista: Cidade de Goiás, 27/8/2004. 

 

DR. ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA. Juiz aposentado. Liderando um grupo de foliões 

tradicionais, realiza a partir de 2001, encontros carnavalescos na Cidade de Goiás. Procura 

assim, resgatar os bons tempos de carnaval vivenciados pelos vilaboenses e garantir o direito 

do povo de participar desta tradição ainda viva na memória de muitos habitantes da antiga 

capital goiana. Doa ao grupo as camisetas, arcando ainda com grande parte da despesa 

referente a alimentação.  

Conversa Informal: Goiânia, 2004. 

 

BELKISS S. CARNEIRO DE MENDONÇA. Nasceu na Cidade de Goiás em 1928. Pianista de 

reconhecimento internacional. Exerce ao longo de sua vida, relevante atuação na área cultural 

beneficiando tanto a Cidade de Goiás como Goiânia e o estado de Goiás como um todo. 

Responsável principal pela fundação do Conservatório de Música de Goiânia em 1960. Uma 

das várias funções que exerce atualmente é de membro do Conselho Estadual de Cultura. 

Entrevista: Goiânia, 30/6/2004. 

 

ELY CAMARGO. Nasceu na Cidade de Goiás, em 12/2/1930. Cantora e pesquisadora de 

folclore, tendo gravado diversas de suas pesquisas, colhendo material por todo o Brasil e 

divulgado seu trabalho por vários países. Filha do maestro Joaquim Édison de Camargo, 

figura de relevante atuação na área da música, não só na Cidade de Goiás, como Goiânia e no 

estado goiano. Pertence à Comissão Goiana de Folclore. Abrilhantou a defesa da presente 

dissertação, interpretando as canções “Danado de Bão” de Edilberto Santana e “Costura” e 

“Veneno” de João Ribeiro. Conversa Informal: Goiânia, 2004. 

 

GOIANDIRA AIRES DO COUTO. nasceu em catalão, goiás - 2/9/1915. reside na cidade de goiás a 

partir dos seis anos. artista plástica de renome possuindo obras divulgadas em diferentes 

países. sempre exerceu importante papel no tocante ao desenvolvimento cultural e social da 

comunidade vilaboense, destacando-se também no que se refere a festividades carnavalescas.  

Entrevista: Cidade de Goiás, 27/8/2004. 

 

INÃ BENEDITA DA SILVA FREITAS. Nasceu na Cidade de Goiás - 23/4/1925. Médica, filha do 

músico João Ferreira - Zitinho. Seguindo os pendores musicais da família, gosta de cantar, 

havendo participado de vários carnavais em que o pai e alguns tios executavam músicas de 

carnaval, muitas delas de autoria paterna.  

Entrevista: Goiânia, 1º/9/2004. 

 

JACIRA BRANDÃO VEIGA JARDIM. Apelido: Gito. Filha de pai goiano e de mãe carioca. Nasceu 

em São João Del Rey, Minas Gerais - 15/03/1918. Mudou-se para a Cidade de Goiás 

acompanhando os pais aos oito meses de idade. Participou dos carnavais da Cidade de Goiás e 

de Goiânia. Pioneira em Goiânia, pertence à Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás 

(AFLAG).  



Entrevista: Goiânia, 31/08/2004. 

 

JOANA RODRIGUES POVOA. Nascimento: 11/2/1911. Carinhosamente denominada por todos de 

“Iaiá”. Pertence ao grupo dos índios Caiapó. Batizada na Igreja de São José de Mossâmedes. 

Recorda-se de quando chegou com seus familiares provenientes da aldeia para residir na 

Cidade de Goiás. Adolescente ainda, foi adotada por casal pertencente a tradicional família 

vilaboense. Quando a filha mais velha do casal, Helena Alexandrino Salgado de Camargo, 

dona Sinhá, contraiu núpcias, Joana acompanhou os nubentes. No novo lar atuou como 

auxiliar nas necessidades domésticas e como grande mãe das crianças que nasceram na 

família como um todo, isto é, cooperando não só com os filhos do casal onde passou a residir, 

como com os seus descendentes, já atualmente iniciando a quarta geração com a qual divide a 

sua atenção e o seu afeto. 

Conversa Informal: Cidade de Goiás, 2004.    

 

LIZETE FERREIRA LEITE. Nasceu na Cidade de Goiás. Bioquímica, filha caçula do músico João 

Ferreira. Cantora e compositora. Admirada pela comunidade vilaboense e apreciada por vários 

anos como cantora de temas sacros e modinhas, destacando-se como intérprete da personagem 

“Verônica” durante a comemoração da Semana Santa. 

Entrevista: Goiânia, 1o/09/2004. 

 

LÚCIA CAMPOS MAIA ALVES. Cantora. 85 anos. Participou da primeira encenação da peça 

escrita por Vasco dos Reis, denominada “Goiânia”. Pertence a família onde se destacam 

vários músicos, dentre os quais, Lourdinha Maia, Marcelo Barra e o artista “global” Wolf 

Maia. Com a família participou de eventos musicais tanto na Cidade de Goiás, como em 

Goiânia no início da nova capital. Vida artística dinâmica, até os dias atuais, tendo gravado 

recentemente um CD denominado “Saudosas Serestas”, onde registra canções tradicionais 

sempre cantadas por seus familiares. Durante defesa da presente dissertação, emocionada, 

espontaneamente pediu licença e executou e cantou a música “Lá na venda” lançada por sua 

irmã Lourdinha Maia.  

Conversa  Informal: Goiânia, 2004. 

 

LUÍZA DE CAMARGO FERREIRA. Nasceu na Cidade de Goiás no dia 30/1/1914. Poetisa, 

pertenceu à AFLAG. Personalidade atuante no cenário artístico cultural vilaboense. Foi 

presidente da Associação das Discípulas Antigas do Educandário Santana – ADA. Pioneira 

em Goiânia, recebeu o título de Cidadã Goianiense. Faleceu em Goiânia no dia 14/11/2004. 

Entrevista: Goiânia, 5/10/2004. 

 

MARIA AUGUSTA CALADO DE SALOMA RODRIGUES. Nasceu em Goiânia. Professora da UFG e 

pesquisadora em música. Pessoa de reconhecimento internacional, muito tem contribuído para 

o resgate, preservação e divulgação da cultura goiana. Uma das várias funções que exerce 

atualmente é de membro do Conselho Estadual de Cultura e do Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás.  Conversa Informal: Goiânia, 2004. 

 

MARIA LUCY VEIGA TEIXEIRA. Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 26/5/1926, intimamente 

conhecida como Dona Fifia. Na antiga capital exerceu vida social-artística de constante e 

qualificada atuação. Em Goiânia, foi Co-fundadora do Conservatório Goiano de Música, que 

mais tarde passou a integrar a UFG, onde lecionou. Fundou e dirigiu durante 28 anos o Coral 

da Universidade de Goiás. Foi professora por concurso na Escola Técnica Federal de Goiás, 

hoje CEFET. Pertence a AFLAG e a Academia Nacional de Música do Rio de Janeiro. 



Conversa Informal: Goiânia, 2004. 

 

MARIA SOARES DE CAMARGO. Nasceu na Cidade de Goiás, 18/5/1921. Normalista. Fez curso 

de “Dama Socorrista” oportunidade em que recebeu noções de enfermagem. Exerceu cargo 

público na qualidade de Secretária do Liceu de Goiás. Sempre brincou nos carnavais da 

Cidade de Goiás.  

Entrevista: Goiânia, 18/8/2004. 

 

NICE MONTEIRO DAHER. Nasceu na Cidade de Goiás, no dia 15/12/1915. Oradora oficial da 

AFLAG, tendo sido uma das fundadoras da Academia. Pessoa de abrangente atuação na 

Cidade de Goiás, havendo vivenciado a mudança da capital para Goiânia, ocasião em que 

exerceu importante papel agregador da comunidade vilaboense em momentos de grandes 

transformações. Participou de vários carnavais em sua cidade natal, onde foi líder de inúmeros 

blocos. Entrevista: Goiânia, 15/6/2004. 

 

RÁDIO UNIVERSITÁRIA. Gravação em fita cassete realizada por Ely Camargo e autorizada pela 

própria, para utilização nesta pesquisa– 25/10/1994. Programa: Ely Camargo Convida. Nome 

dos convidados: Armênia P. de Souza, Joaquim Veiga e Jacira Brandão Veiga Jardim.  

 

 

Maria Augusta Calado de Saloma Rodrigues, durante realização do Projeto Vida e Obra- Octo 

Marques, de 11 a 30 de outubro de 1996. Locais: Palácio Conde dos Arcos- Cidade de Goiás e 

Museu de Arte de Goiânia- MAG. 
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