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RESUMO 
 
 

Taubaté e a santa do túmulo 156: devoção popular à Olga Guedes Tavares. Nos últimos meses 
de 1951, leitores anônimos e solenes do semanário católico O Lábaro acompanhavam atentos 
os instigantes artigos do frei capuchinho Isidoro Maria sobre a história obscura de uma mulher 
morta na década de 1930 e invocada como a primeira santa da cidade de Taubaté-SP. 
Tratava-se de Olga Guedes Tavares jovem religiosa que foi vítima de um crime passional na 
tarde de 9 de dezembro de 1931, mal completos os 19 anos de idade. Diante do fenômeno das 
peregrinações espontâneas ao túmulo 156 do cemitério da Ordem Terceira e à 
intempestividade das cartas ao Lábaro sobre a profusão de graças alcançadas por intercessão 
de Olga Guedes, a campanha pelo reconhecimento de sua santidade tomou vulto contando 
mesmo com a participação do prefeito da cidade à época: Félix Guisard Filho. Houve frêmitos 
de que o corpo da Santa Olga permanecia incorrupto, considerado, mesmo sem comprovação, 
por muitos um milagre em Taubaté. Atentos à emblemática religiosidade do Vale do Paraíba, 
apelidado de “Vale dos Santos”, com seu universo de peregrinos, romarias e devoções a 
túmulos e objetos de indivíduos elevados à santidade, mesmo distantes do calendário católico, 
nosso estudo busca, esquadrinhar os interesses políticos e religiosos que acabaram por avivar 
o culto popular à Olga Guedes Tavares na década de 1950, valendo-se da análise do discurso 
de setores da Igreja Católica e da elite política da municipalidade, evidenciando como perfis 
santorais podem persistir, serem reformulados ou simplesmente desaparecerem consoante à 
religião, à cultura, à política e à sociedade de cada época e localidade. Para tanto, utilizamos 
como fontes o semanário católico O Lábaro e a biografia Olga Guedes Tavares (1953) bem 
como a revisão bibliográfica sobre a temática, sobretudo estudos acerca do conceito de ser 
santo e dos modelos de santidade. Embora nossa pesquisa ainda esteja em andamento, 
podemos apresentar como conclusões parciais que, ao longo da década de 1950, o culto 
popular à Olga Guedes Tavares foi incentivado por setores da Igreja Católica que procuravam 
no seu exemplo de virgem-mártir orientar os fiéis nestes novos tempos de mudanças trazidos 
pelo avanço da industrialização e urbanização em Taubaté, admoestando-os na fé e na 
doutrina cristã. Assim, pela análise do incentivo a esse culto foi possível compreender o 
contexto e a dimensão da Igreja Católica em Taubaté no período estudado. Esse estudo se 
insere na perspectiva da História das Mentalidades, pois, tem como um dos objetivos 
compreender os motivos pelos quais a devoção foi incentivada e pelos quais ela efetivamente 
se desenvolveu mesmo antes da ação direta de membros da Igreja. Palavras-chave: 
religiosidade popular, Olga Guedes Tavares, História.  


