
ASSOCIAÇÕES JUVENIS - CENTROS DE FORMAÇÃO SOCIAL: uma leitura pela 

perspectiva de gênero1 
 

Maria Cláudia Lisbôa Pessoa2 

Maria Lúcia da Silva Nunes3 

UFPB 

 

Considerações iniciais 

 

Este artigo, vinculado ao projeto de pesquisa: Quando as mulheres escrevem: 

participação de professoras na Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (1909-

1974), junto ao grupo HISTEDBR-GT/PB, tem como objetivo apontar elementos para a 

História da Educação na Paraíba a partir dos textos de autoria feminina publicados na Revista 

do IHGP (1909-1974), buscando evidenciar a participação das professoras paraibanas 

enquanto produtoras textuais nesse periódico. 

Assim, sendo possível desenvolver reflexões sobre a postura destas autoras, em 

particular da professora Olivina Olívia Carneiro da Cunha, este artigo foi baseado no texto 

correspondente à palestra ministrada por esta professora, publicada na Revista do IHGP de 

1946. 

Os impressos, de modo geral, como fonte e/ou objeto de pesquisa na história da 

educação, possibilitam a compreensão de como as representações dos valores vigentes nas 

sociedades eram/são apropriados pelos sujeitos e expressos em seus textos. Neste caso 

específico, foi abordada a origem e atividades desenvolvidas pelas associações juvenis. 

Grupos compostos majoritariamente de jovens rapazes, buscavam legitimar o ideário 

conservador, bem como por meio de suas práticas contribuíram no aprofundamento da 

oposição entre os gêneros. 

 

Apresentando a fonte 

 

O registro da narrativa histórica nacional se deu a partir da criação do IHGB logo 

após a independência brasileira da coroa portuguesa com o objetivo de criar, por meio da 

escrita, uma identidade nacional que resgatasse valores patrióticos. Contudo, o núcleo 

 
1 Este texto apresenta resultados parciais da pesquisa desenvolvida no Projeto Quando as mulheres escrevem: 

participação de professoras na Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (1909-1974), sob a 

coordenação da Profª Drª Maria Lúcia da Silva Nunes, com a bolsista Maria Cláudia Lisbôa Pessoa.  
2 Bolsista PIBIC/CNPq – UFPB kcal_lisboa@hotmail.com 
3 Professora Associado III – DME/CE/UFPB mlsnunesml@gmail.com 
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dirigente de tal instituto representava uma pequena parcela da sociedade, detentora do poder 

político e econômico nacional, pois era originária de uma elite letrada e branca.  

Nesse sentido, a complexidade cultural, religiosa e social brasileira era posta de lado 

na busca pela formação de uma identidade idealizada sem a real participação de todos na 

construção da unidade nacional. 

Reis (2007, apud MONTEIRO; SILVA, 2016) afirma que tal instituto exerceria 

grande influência e seria o único centro de estudos históricos e geográficos do Brasil, o qual 

buscaria construir o sentido de nação a partir das representações desejadas para afirmação 

enquanto pertencentes ao segmento dirigente. A partir da ótica de Chartier (1990), é possível 

dizer que a construção da identidade nacional surge do interesse de um grupo e das 

representações de um passado existente, invocando simbolismos que referenciam um lugar de 

memória de uma estrutura social.  

Assim, com o intuito semelhante ao do IHGB, de construção de uma identidade 

histórica brasileira, o IHGP surge em outro contexto com propósito de especificação 

minuciosa e detalhista dos acontecimentos locais, no sentido de desvincular a narrativa 

histórica paraibana da pernambucana cuja proximidade física, política e econômica restringia 

a Paraíba a um espaço secundário dos fatos. 

Dessa forma, o IHGP é criado em 1905, organizado por uma classe intelectual que 

geralmente provinha de famílias da elite social local de formação religiosa e/ou militar, 

oriunda dos principais centros educacionais (Liceu Paraibano ou Faculdade de Direito de 

Recife). 

O acesso à fonte deu-se via arquivos digitalizados disponíveis na internet, porém sua 

versão impressa encontra-se também disponível no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano 

– IHGP, localizado no centro da cidade de João Pessoa - PB. 

A seguir é feita uma breve contextualização panorâmica visando destacar os 

acontecimentos marcantes no mundo e seus reflexos na vida das mulheres, no século XX. 

 

Contextualização 

 

O panorama político, econômico e social deste recorte temporal é resultante dos 

acontecimentos ocorridos desde a crise cafeeira provocada pela crise mundial de 1929, a qual 

fez com que os capitais de investimento se deslocassem para outros setores produtivos. Aliado 

a isso, a falta de divisas impôs a restrição da importação de bens de consumo, contribuindo 

para o desenvolvimento da produção industrial brasileira.  
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Essa substituição dos modelos de investimentos relativizou o poder dos grandes 

latifundiários e fortaleceu outros grupos, em especial uma burguesia industrial. Essas 

mudanças provocaram uma remodelação global do poder estatal, tanto na instância da 

sociedade política quanto na sociedade civil (FREITAG, 1980). 

Os períodos das Guerras Mundiais corresponderam a um marco na reorganização 

social. Os homens se tornavam soldados combatentes nas trincheiras, deixando de lado suas 

funções de pais e maridos. Sendo este o momento oportuno para as mulheres saírem do 

ambiente doméstico e irem para as fábricas, a fim de satisfazerem a crescente demanda do 

mercado.  

Embora o Brasil não tivesse sido um dos núcleos da guerra, foi um dos centros 

produtores de bens de consumo graças àquele deslocamento dos capitais de investimento que 

permitiu o desenvolvimento do setor produtivo industrial brasileiro.  

Contudo, posteriormente, estas mulheres perderam seus postos de trabalho nas 

fábricas por conta da ocupação das vagas por imigrantes que fugiam da Europa arrasada e 

viam no Brasil a chance de crescimento. 

Dessa forma, as mulheres que sentiram a independência do rígido modelo social 

tradicional sofriam com a falta de oportunidades. A partir daí, costumava-se vê-las como: 

comerciantes, cozinheiras, faxineiras, costureiras, cuidadoras, tarefas que já eram habituais do 

ser mulher. 

Dentre as profissões destinadas à mulher, destacava-se o magistério como aquela que 

necessitava de maior grau de escolaridade. Além disso, este ofício era considerado como mais 

próximo da figura materna, pois à mulher era incumbida a função de cuidar dos filhos alheios, 

educando-os para o bom convívio social. 

Para Costa e Ribeiro (2011), a definição de estereótipos que atribuem a educação de 

crianças às mulheres acaba por desvalorizar a docência, uma vez que parece uma extensão das 

atividades do lar e de ser mãe. 

Em relação ao modelo econômico industrial, houve uma conscientização por parte da 

classe política da importância estratégica do sistema educacional para garantia das mudanças 

estruturais ocorridas. 

Assim, aumentava-se a relevância em possuir maior nível de escolaridade na busca 

por melhores oportunidades de emprego. No entanto, havia diversas barreiras e mecanismos 

que garantissem a essas mulheres uma educação controlada e voltada à divisão sexual do 

trabalho. 
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No período pós-Segunda Guerra, foram realizadas campanhas de conscientização 

para o retorno dessas mulheres ao ambiente do lar. Afinal, já haviam acabado as guerras e não 

existia aquela demanda de outrora.  

Muitas mulheres retornaram a sua condição anterior, mas o conhecimento de uma 

nova configuração social correspondeu ao início do que mais tarde se tornaria em relevantes 

transformações para as mulheres, particularmente nas décadas de 1960 e 1970. 

 

Considerações sobre a leitura da fonte 

 

A base teórico-metodológica que fundamenta esta pesquisa insere-se na Nova 

História Cultural. Neste arcabouço metodológico não há uma regra única bem definida, mas 

uma multiplicidade de perspectivas, diversidades de significados. O pesquisador explora 

alguma dessas possibilidades ou interpretações com a intenção de fundamentar a sua pesquisa.  

A concepção positivista tratava da necessidade dos documentos, fontes de estudo, 

serem objetivos, neutros e de credibilidade, sendo estes a base da história verdadeira e 

absoluta.  

A partir da denominada “virada cultural”, os esquemas teóricos globalizantes foram 

minimizados para ceder espaço ao estudo de grupos particulares, em locais e períodos 

específicos (BURKE, 2005).  

Com o surgimento da "Nova História Cultural", a compreensão de fontes e objetos 

históricos amplia-se, ocorrendo uma ruptura com a História tradicional, fundamentada apenas 

por aspectos políticos, econômicos e sociais, permitindo analisar as questões por meio de 

novas perspectivas. 

Dessa forma, o uso da imprensa como fonte de pesquisa na História da Educação 

permite conhecer o objeto de estudo em seu tempo, possibilitando estruturar a pesquisa na 

busca pela construção de uma consciência histórica. 

 

Mas no campo da História Cultural, o historiador sabe que a sua narrativa 

pode relatar o que ocorreu um dia, mas que esse mesmo fato pode ser 

objeto de múltiplas versões. A rigor, ele deve ter em mente que a verdade 

deve comparecer no seu trabalho de escrita da História como um 

horizonte a alcançar, mesmo sabendo que ele não será jamais constituído 

por uma verdade única ou absoluta. O mais certo seria afirmar que a 

História estabelece regimes de verdade, e não certezas absolutas 

(PESAVENTO, 2005, p. 51). 
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O trabalho foi desenvolvido a partir da identificação, coleta e leitura do texto 

“Associações de Outrora”, revista número 10 de 1946.  

Antes de passar para a exposição propriamente dita do texto, é feita uma breve 

descrição do perfil da professora Olivina Olívia, para o conhecimento de sua vida e obra que 

tanto contribuiu para história educacional paraibana. 

 

A educadora 

 

Olivina Olívia Carneiro da Cunha nasceu em 26 de maio de 1886, na Parahyba do 

Norte, atual cidade de João Pessoa/ PB, filha de Silvino Elvídio Carneiro da Cunha (Barão do 

Abiahy) e de Maria Leonarda Bezerra Cavalcante (Baronesa do Abiahy), juntamente com 

seus quatro irmãos, formavam uma família abastada. 

Desde criança, Olivina Olívia demonstrava interesse pelo magistério, ensinando em 

sua residência, as primeiras letras para os filhos dos empregados de seu pai. 

Em 1904, aos 15 anos diplomou-se pela Escola Normal. No ano seguinte passou a 

ensinar Música e Trabalhos de Agulha. Em 1907, foi admitida para o Grupo Escolar Modelo, 

anexo à Escola Normal. Posteriormente, leciona em outros grupos escolares, em diferentes 

disciplinas como: Geografia, Cartografia, História, Português, Desenho, Trabalhos Manuais, 

etc. Até aposentar-se em 1961. 

Mulher religiosa, culta e amante da literatura brasileira publica textos em seções do 

Jornal A União, Revistas do IHGP e participa na coordenação e fundação de várias 

associações como a Associação Paraibana pelo Progresso Feminino. Além disso, presidiu 

entidades assistenciais, religiosas e filantrópicas. 

Particularmente nos textos publicados na RIHGP, é possível perceber a forte 

influência de sua formação religiosa, bem como do ideário conservador de manutenção do 

poder.  

Após 56 anos de magistério, a professora Olivina faleceu em 12 de março de 1977, 

aos noventa e um anos de idade, na cidade de João Pessoa – PB. 

 

O escrito sob uma perspectiva de gênero 
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Em texto publicado em 1946, com o título “Associações de outrora4”, destacam-se 

as muitas associações que existiam em prol do desenvolvimento da instrução científica e 

técnica, dos valores morais e cívicos, bem como da reverência ao passado.  

 

Era um grêmio com sólida organização e estatutos bem elaborados, cuja 

finalidade era: estimar a cultura dos sentimentos morais e cívicos dos seus 

membros; proporcionar o desenvolvimento dos laços de fraternidade 

“universal”, de veneração para com o passado e de dedicação para com o 

futuro; desenvolver entre seus associados o gosto pela instrução científica, 

literária e técnica (REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E 

GEOGRÁFICO PARAIBANO, nº 10 1946, p. 93). 

 

Essas agremiações reuniam a juventude das classes sociais mais abastadas. No caso 

do clube Benjamim Constant, fundada em 1899, constituída, predominantemente, por alunos 

da Escola Militar ou do Liceu Paraibano, tinha como intento maior contribuir para a 

manutenção e legitimação das tradições conservadoras.  

Baseavam-se em sessões de palestras, bibliotecas e aulas gratuitas. Para custear estas 

agremiações, muitas destas lançaram revistas como forma de renda. Essas publicações, no 

geral, traziam poesias e acontecimentos históricos brasileiros cujos sentimentos ufanistas bem 

caracterizavam a busca pela identidade nacionalista de um passado recente.  

E por isso, baseados na estrutura tradicionalista, resistiam às transformações trazidas 

pela moderna sociedade urbana e industrial, visavam à consolidação das estruturas de poder 

originadas no anterior regime agrário, evocando figuras masculinas que exerciam essa 

influência conservadora nos acontecimentos políticos e sociais. 

Dessa forma, esses grupos masculinos favoreceram a afirmação da oposição de 

gênero, muito em virtude da reprodução do modelo social patriarcal, designando relações 

sociais entre os sexos por meio de explicações biológicas que corroboravam diversas formas 

de subordinação feminina. 

Com o intuito de alargar suas atividades, esses grupos começaram a promover 

atividades que legitimavam a determinação dos papéis sociais de ser homem e de ser mulher. 

Aos homens cabia a formação diretora dos grupos com publicações de revistas e livros; às 

mulheres a participação tímida e peculiar de sua condição social. No caso do clube Benjamim 

Constant é possível notar que: 

 

 
4 As associações do passado as quais o texto se refere são destacados como agremiações e/ou clubes, uma vez 

que são compostas por jovens estudantes.  
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Incentivava as artes. Em 1903 organizou uma grande exposição de pintura 

e trabalhos manuais para a qual concorreram diversas patrícias, 

destacando-se entre elas a senhorita Cândida de Sá Andrade que exibiu 

trabalhos de agulha, prendas domésticas e a óleo, recebendo o primeiro 

prêmio – uma medalha de ouro – pela perfeição com que fôram 

executadas essas obras de arte5 (REVISTA DO INSTITUTO 

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO, nº 10 1946, p. 94-95). 

 

O trecho acima demonstra o reflexo da condição social da mulher cuja escolarização 

era, geralmente, delegada às instituições de ensino religioso, conventos e internatos. As 

escolas eram usadas como ferramenta de controle dos comportamentos femininos 

subordinando a mulher à dominação masculina, mantendo e reproduzindo a estrutura da 

sociedade de classes.  

Além disso, o currículo escolar apresentava-se totalmente diferente do que era 

oferecido aos meninos. A intenção seria formar “boas mães” e não a inserção no mercado de 

trabalho, resultando em uma realidade distante da educação universal e laica tão necessária 

para o aceleramento do progresso e desenvolvimento das diferentes profissões naquele 

contexto de ascensão industrial. 

Segundo Michelle Perrot (2001), a configuração social mantinha o homem como ser 

público, mantenedor da família, dotado de conhecimentos específicos e protegido pela lei 

natural da criação, na qual é “superior”; a mulher naturalmente inferiorizada, é 

conceitualmente um ser de poder privado, destinada às tarefas do lar, dotada de 

conhecimentos práticos para o bem estar doméstico. 

Dessa forma, os padrões tradicionalistas condicionam as diferenças entre os sexos, 

enfatizando a divisão sexual do trabalho e da vida social, mantendo a desigualdade de 

condições. 

Em 1904, o periódico “O Combate”, publicado pelo grêmio 7 de Setembro, 

demonstrava sua composição: 

 

Colaboravam nesse periódico não sómente os sócios como também 

pessoas estranhas ao grêmio. Faziam parte do corpo redacional diversas 

senhoritas entre elas Maria Fausta de Queiroz, Stelita Viana, de saudosa 

memória, Angela Moreira Lima e a minha humilde pessoa que se ocultava 

sob o pseudonimo “Chrisanthéme” (REVISTA DO INSTITUTO 

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO, nº 10 1946, p. 96). 

 

No que diz respeito ao destaque dado aos organizadores homens das mencionadas 

associações, sem ressaltar a importante contribuição feminina que informalmente participava 

 
5 Optou-se por manter a grafia original do texto 
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com a produção literária, já que muitas vezes não pertencia ao quadro societário desses 

clubes. Tal postura remete à Perrot (2007), quando afirma que é uma dificuldade escrever a 

história das mulheres uma vez que faltam documentos, vestígios. A presença feminina é 

apagada, seus arquivos destruídos e seus vestígios desfeitos.  

 

Quantas vezes o Alvaro de Carvalho, esta figura que teve nítida projeção 

no cenário político de nossa terra, subia a escada do sobrado e ia pedir-me 

um trabalho para completar a 4ª página do jornal. E eu, que era aluna da 

Escola Normal, deixava os estudos e rabiscava alguma coisa para que não 

faltasse o número tão ansiosamente esperado no domingo (REVISTA DO 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO, nº 10 1946, 

p. 96). 

 

Nesse texto a professora Olivina Olívia enfatiza a ação masculina por meio das 

associações juvenis, traço característico na escrita desta professora, uma vez que sua 

formação escolar e religiosa a influencia no reconhecimento do papel masculino. A 

participação feminina é demonstrada secundariamente como necessária, porém não suficiente. 

É nesse ponto onde identificamos o cerne das questões de gênero, uma vez que 

informações de autoria feminina é necessariamente informação sobre ações masculinas, uma 

vez que suas histórias são indissociáveis. 

Nesse sentido, a corrente feminista norte-americana da década de 1970 não acredita 

no determinismo biológico entre os sexos, modos predeterminados e excludentes de ser 

homem e de ser mulher, mas sim na sua construção histórica e social e dessa forma na sua 

mutabilidade. 

 

O termo “gênero” torna-se, antes, uma maneira de indicar “construções 

culturais” – a criação inteiramente social de ideias sobre papéis adequados 

aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens 

exclusivamente  sociais das identidades subjetivas de homens e de 

mulheres. “Gênero” é, segundo essa definição, uma categoria social 

imposta sobre um corpo sexuado.  

Com a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, “gênero” 

tornou-se uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de 

distinguir a prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos 

homens (SCOTT, 1995, p. 75). 

 

Para Scott (1995), a essência do conceito de gênero baseia-se nas diferenças 

percebidas entre os sexos e uma forma primeira de significar as relações de poder. Este 

conceito auxilia compreender a construção das relações e práticas sociais. 
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Dessa forma, é possível compreender o lugar da mulher na vida social a partir do 

significado de suas atividades, num contexto de interação social, permitindo reconstruir o 

significado e importância do ser mulher. 

 

Considerações finais 

 

Para Chartier (1991), os leitores não se confrontam na busca da verdade absoluta. Ao 

serem analisadas as práticas representadas nos textos, sob o prisma de seus produtores, o 

pesquisador assume o desafio de abordar o objeto como uma possibilidade, contribuindo na 

construção dos sentidos. 

Dessa forma, o aporte teórico metodológico da Nova História Cultural possibilitou a 

leitura do texto porque concedeu a liberdade de considerar como fonte a Revista do IHGP e 

destacar o sujeito da história, a mulher e suas relações sociais, elemento este que ficou por 

muito tempo sendo ignorado da historiografia oficial. 

Os periódicos assumiram um papel de agente social, objetivamente informando a 

intenção desses grupos masculinos, e indiretamente permitiu conhecer a forma como se 

desenvolviam a prática das relações sociais. Nesse caso específico, foi possível conhecer o 

papel das estruturas de poder baseadas em conceitos estereotipados consolidados e praticados 

ao longo dos tempos. 

No Brasil, a prática patriarcal subsistia e justificava a diferença entre homens e 

mulheres. O que diferenciava uma mulher de um homem residia na dominação masculina e 

por esquemas inconscientes que beneficiavam o homem como livre e independente. Essa 

dominação sempre foi um forte entrave para a igualdade de condições entre homens e 

mulheres, seja no mundo do trabalho, no espaço doméstico ou na vida em sociedade, porém 

por ser fundamentada numa prática social é passível de ser modificada. Por isso que a busca 

por transformações perpassa a compreensão da interação social, permeando a mudança nas 

práticas sociais em todos os espaços, como: escola, família, Igreja, trabalho. 

A participação feminina autoral deixou registrados elementos que permitem conhecer 

as ideias e a atuação da professora paraibana, que naquele recorte temporal, estava ativamente 

imersa em um novo cenário brasileiro. 

Tendo em vista a influência religiosa e educacional de um sistema conservador e 

reprodutor das estruturas de poder, é possível compreender as representações e apropriações 

da professora Olivina Olívia. A autora nos permite perceber o quão restrita sua visão estava à 

égide tradicionalista, a ponto de afirmar a secundariedade do papel feminino.  
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