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RESUMO 

 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é traçar/delinear/escrever biograficamente a trajetória 

intelectual do paraibano Silvino Olavo de 1916 a 1933, privilegiando a formação 

escolar e acadêmica deste personagem num esforço investigativo de fazer emergir o 

habitus construído histórica e socialmente pela educação para compreender quem era, 

de que maneira, e por meio de quais estratégias, Silvino Olavo se fez e foi feito 

intelectual paraibano. Para tanto, utilizo como suporte teórico-metodológico os estudos 

de BOURDIEU (2006;1974;1978;1998), DOSSE (2009), RODRIGUES (2002), 

CHARTIER (1990;1991), LE GOFF (1996;1998), GADAMER (1999) que me 

permitiram imiscuir na vida desse intelectual por meio da exegese das biografias, dos 

relatos memorialistas, das críticas jornalísticas e da própria produção jornalística e 

poética olavianas. Destarte, ao escrever biograficamente a trajetória intelectual de 

Silvino – paraibano, jornalista, poeta, advogado, político, intelectual, melancólico, 

inquieto, religioso, moderno, esquizofrênico, de um humor satírico e picaresco, 

obsessivo com o lado lúgubre e funesto da existência, mas ao mesmo tempo amante da 

vida, das mulheres, da ciência, homem de seu tempo, que usava as palavras como arma 

de sobrevivência quando batia a depressão, a desilusão afetiva, o desespero, a solidão 

me permitiram compreender como a educação constrói e fortalece identidades e produz 

efeitos sobre as trajetórias individuais das pessoas, constituindo-se em filtros por meio 

dos quais os seres humanos irão posteriormente perceber o mundo exterior e basear suas 

escolhas futuras (BOURDIEU,2006).  Esta é a tarefa imposta a quem busca traduzir e 

dar unidade a todos os muitos que algum outro foi (PIRANDELLO, 2001). Se a 

importância como advogado e poeta era flagrante desde o início desta pesquisa, a 

importância como intelectual, amigo, jornalista e filho foi surgindo devagar, aparecendo 

como em uma revelação fotográfica. Apesar dos tantos traços, do contorno esboçado, 

faltam ainda detalhes. É que esse relato não se pretende definitivo, uma biografia 

exaustiva. Antes é um perfil, um retrato, um recorte dessas milhares de faces. Logo, 

ainda há muito a dizer sobre Silvino Olavo Martins da Costa. Muitos arquivos a revirar, 

muitas fotografias para nos fazer lembrar. Mais cem mil para serem estudados. Partindo 

daqui, dá para ir apreciando o caminho, cada nuance, detalhe.  
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ABSTRACT 

 

 

The general objective of this research and draw / draw / write biographically intellectual 

trajectory of  Silvino Olavo from 1916 to 1933 in Paraíba - PB, focusing on school and 

academic formation of this character in investigative effort to emerge from the 

historically and socially constructed habitus by education to understand who , how , and 

through which strategies , Silvino Olavo was made and was made intellectual . To do so 

, use it as theoretical- methodological support the studies of BOURDIEU (2006 , 1974, 

1978, 1998) , DOSSE (2009 ) , RODRIGUES (2002 ) , CHARTIER (1990, 1991) , LE 

GOFF ( 1996, 1998 ) , GADAMER ( 1999) that allowed intrude in this intellectual life 

through the exegesis of biographies , memoirs of the reports , the journalistic criticism 

and own journalistic and poetic production olavianas . Thus , to write biographically 

intellectual trajectory of Silvino - journalist , poet , lawyer, politician , intellectual , 

melancholy , restless, religious, modern, schizophrenic , a satirical mood and picaresque 

, obsessed with the lugubrious and ominous side of existence , but at the same time of 

life , women of science , man of his time , he used the words as a weapon of survival 

when the beat depression , affective disillusion , despair , loneliness lover allowed me to 

understand how education builds and strengthens identities and produces effects on 

individual trajectories of people , constituting a filter through which human beings will 

subsequently perceive the outside world and base their future choices (BOURDIEU , 

2006) . This is the task imposed on those seeking to translate and give unity to all that 

many some other was ( PIRANDELLO , 2001 ) . If the importance as a lawyer and poet 

was blatant from the beginning of this research , the importance and intellectual , friend 

, journalist and son was emerging slowly , appearing as a photo developer . Despite the 

many traces of sketchy outline , still lacks details . And this report is intended not 

definitive , exhaustive biography. Before and profile, a picture , a cut of those thousands 

of faces . So, although there is much to say about Silvino Olavo Martins da Costa . 

Many files to roll , lots of photos to remind us . Another hundred thousand to be 

studied. Other than that , can you go enjoying the way , every nuance , detail . 
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1.1 - DESENHANDO A ESFERA DE ATUAÇÃO E CURVA DE DESTINO DOS INTELECTUAIS 

 

 

 

As palavras história, educação e intelectual foram aos poucos me envolvendo, 

me impregnando, me laçando de tal maneira que mal percebi. O trabalho que ora 

apresento resulta do intercruzamento de paixões e convicções, em uma teia de diversos 

significados que me proponho a desvendar através de diversos autores e de mim mesma 

enquanto pesquisadora. Assim como o poeta que se propõe a expressar na palavra 

escrita seus sentimentos, penso que através deste estudo poderei produzir uma nova 

reflexão, um novo olhar sobre o objeto que tem sido o alvo de minhas preocupações: a 

trajetória intelectual de Silvino Olavo.  

Silvino Olavo Martins da Costa, autor privilegiado neste estudo, nasceu em 

1897, no sítio Lagoa do Açude, pertencente ao município de Esperança, antiga vila 

chamada de Banabiuê1, localizada no planalto oriental da Borborema, zona do brejo, 

micro região do agreste, distando da capital do Estado - João Pessoa, aproximadamente, 

106 quilômetros. Foi filho de um próspero fazendeiro da região, poliglota, dominando 

os idiomas: francês, inglês, alemão, grego e latim, poeta, advogado e jornalista, tendo 

trabalhado para órgãos oficiais como: a União, o Jornal, A Província, Diário da Manhã, 

Jornal do Commercio, Diário da Tarde e as revistas Era Nova, A Época, Revista 

Pernambucana, Estrellas de Junho, Brasil-Portugal e folhetins, nomeado Agente Fiscal 

do Imposto e do Consumo em Vitória – ES, Promotor de Justiça da Capital em 1926 e 

posteriormente Oficial de Gabinete do Presidente do Estado da Paraíba em 1928, 

Patrono da Cadeira número 35 da Academia de Letras de Campina Grande, e da Cadeira 

número 14 da Academia Paraibana de Poesia, autor das obras Cysnes (versos), Sombra 

Iluminada (versos), Estética do Direito (Tese) e Cordialidade (Estudo Literário), 

Esperança- Lírio Verde da Borborema (Discurso), Badiva (versos). 

A escolha deste personagem foi feita considerando razões ligadas a minha 

afinidade com a leitura, especialmente poesias, a minha naturalidade, nasci em 

Esperança tal como o Silvino Olavo, e a minha trajetória acadêmica. Durante o curso de 

graduação tomei contato com Silvino Olavo, ao integrar uma pesquisa na qual era 

esboçada e analisada as questões de gênero e docência feminina. Nesta ocasião voltei a 

                                                 
1 Toponímio tupi que significa brejo ou pantanal das borboletas 
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freqüentar a Biblioteca Municipal de Esperança Dr. Silvino Olavo, e impulsionada pela 

curiosidade epistemológica busquei descobrir o porquê daquele personagem ter sido 

homenageado ao ser dado o seu nome à biblioteca e uma foto na parede central da 

mesma. Assim, curiosa, desejei conhecer mais sobre esse homem multifacetado, 

contudo, faltava acrescentar à proposta um eixo condutor, haja vista a sua 

multiplicidade de papéis sociais – advogado, poeta, jornalista e político – e as esferas 

em que atuou. A escassa atenção bibliográfica que merecera ate então mostrava-se 

insuficiente para responder minhas inquietações  

Refletindo sobre as possibilidades de desenvolvimento deste estudo, e almejando 

respostas, optei por realizar um levantamento de dados que me permitissem delinear 

biograficamente a trajetória intelectual de Silvino Olavo, e desta forma, descobri sua 

contribuição política e intelectual no desenvolvimento do Município de Esperança e do 

Estado da Paraíba e ainda buscando compreender os motivos do silêncio estabelecido 

em torno de sua contribuição em nossa história bem como de sua vida e obra. Então, 

decidi escrever acerca deste personagem nesta dissertação de mestrado numa resposta 

acadêmica à memória intelectual do poeta que tanto contribuiu para o engrandecimento 

do meu berço natal, representando assim um elo entre micro-história, educação e 

sociedade.  

O objetivo deste estudo é traçar/delinear/escrever biograficamente a trajetória 

intelectual de Silvino Olavo. Imbuída do desejo de “reconstituir o passado” e, 

concomitantemente evitar interpretações superficiais e simplórias da realidade, 

considerando que não farei uma “fotografia” exata do passado, mas apenas uma 

aproximação e desta maneira compreender como se “formava o ser intelectual na 

Paraíba da década de 1920, portanto, nesta pesquisa elegi como categoria de análise o 

conceito de representação (CHARTIER, 1990) e habitus ( BOURDIEU, 2006) pude 

realizar uma leitura pluralizada da realidade, rompendo com um modelo epistemológico 

alicerçado na visão dicotômica da realidade ( BEHRENS, 2005) e também por 

interpretar os dados obtidos considerando as diferentes posições ocupadas pelos atores 

sociais bem como os objetivos discordantes que compõem a realidade histórica, logo, o 

conceito de representação e o habitus foram empregados como fio condutor propicio 

para se entender a trama tecida por Silvino Olavo em sua trajetória. 

Ao direcionar meu olhar para uma vida de uma pessoa “singular”, busquei traçar 

um breve estudo biográfico, contudo alguns aspectos da vida de Silvino e 

acontecimentos a eles relacionados não foram encontrados nos arquivos, facultando a 
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pesquisadora juntar as “migalhas deixadas pelo caminho” (DOSSE, 2003). Adotando a 

perspectiva biográfica, pude fazer incursões pela vida de Silvino Olavo em busca de 

responder às questões propostas neste trabalho, e ainda transpor o obstáculo que é “ 

escrever uma vida” como escreveu Dosse (2009) em seu O desafio biográfico: escrever 

uma vida. Nesse sentido, escrever a vida de Silvino Olavo configura-se como sendo um 

trabalho meticuloso pois escrever uma trajetória singular e ao mesmo tempo plural 

composta exige do pesquisador/a sensibilidade para enxergar que na trama biográfica 

existem “deslocamentos ora previsíveis ora inesperados e no qual a travessia torna-se 

mais relevante do que o ponto de chegada; com efeito, é aquela e não esta o objeto do 

entendimento” ( LIMA, 2004, p. 15). 

Logo, ao tentar delinear/traçar/escrever biograficamente a trajetória de Silvino 

Olavo, tive a preocupação de compreender quais as escolhas ele fez e como lidou com 

os desafios que lhe eram apresentados, logo nesta empreitada biográfica que me 

proponho a realizar não busquei escrever a trajetória olaviana de maneira retilínea, 

unívoca pautada por uma (pseudo) previsibilidade que, supostamente, seria inerente à 

escrita de uma vida ( DOSSE, 2009), meu intuito foi seguir o conselho de Guimarães 

Rosa em seu Grande Sertão Veredas “ contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as 

coisas de rasa importância” ( 2001, p. 115) 

Sensíveis às advertências de Bourdieu (2006), busquei aprender aspectos da vida 

de Silvino Olavo como sendo elementos constituinte de uma caminhada que se constrói 

pela interação dos sujeitos sociais, num incessante processo de construção e 

reconstrução, atentando para o que Dosse afirmou “[...] a vida não constitui um todo, 

um conjunto coerente e orientado[...]” (2006, p. 184). Logo, a análise realizada nesta 

dissertação não se limita as categorias acima mencionadas, as demais foram esclarecidas 

ao longo dos capítulos subsequentes, nos quais abordarei a problematização proposta.  

Este desafio, oportunizado pelo meu ingresso no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal da Paraíba possibilitou-me lapidar meu 

pensamento, rever minhas convicções, sintetizar minhas leituras e percepções em um 

novo texto. Chega o momento de introduzir as principais questões desta pesquisa: como 

foi o processo de sua construção, os avanços e recuos enfrentados, assim utilizo as 

palavras de Corazza para expressar o processo de construção deste trabalho ( 1996, 

p.106) 
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Afinal, como é mesmo que venho fazendo meu movimento de 

pesquisa? Até para que se possa estabelecer suas principais 

coordenadas; desenhar suas curvas de visibilidade e de enunciação; 

reconhecer suas linhas de sedimentação e também de fraturas; 

reordenar os percursos e manter os cursos; direcionar as luzes em 

outra direção e conservar alguns focos lá onde já estavam; em poucas 

palavras, mapear o terreno e cartografar as linhas do trabalho nele 

realizado. Assim é que vimos emergir condições atuais de nosso 

percurso intelectual, das quais é chegada a hora de prestar contas 

às/aos outras/os, que também investigam e pensam territórios teóricos, 

para que a interlocução se estabeleça com os materiais aproveitáveis, e 

também se processe sobre os resíduos a serem deletados.  

 

Durante o processo de construção deste texto, houve a participação de inúmeras 

pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para este trabalho, através de suas 

críticas, sugestões, indicações de leituras. Apesar de assumir total responsabilidade pelo 

conteúdo e sequência de ideias apresentadas considero este trabalho como o resultado 

de um esforço coletivo construído ao longo de um ano e meio em que interagi com 

pessoas e grupos variados no espaço acadêmico da Universidade Federal da Paraíba, as 

aulas e encontros de estudos foram me despertando um interesse cada vez maior em 

produzir conhecimentos acerca do modo como o conhecimento/saber, particularmente 

na história da educação mantém-se e se transformam ao longo da história.  

O objetivo geral desta pesquisa foi escrever biograficamente o perfil intelectual 

do paraibano Silvino Olavo de 1916 a 1933, privilegiando a formação escolar e 

acadêmica deste personagem num esforço investigativo de fazer emergir o habitus 

construído histórica e socialmente pela educação para compreender quem era, de que 

maneira, e por meio de quais estratégias, Silvino Olavo se fez e foi feito intelectual 

paraibano. 

Nesse sentido, a problemática central deste trabalho é compreender via conceito 

de habitus (BOURDIEU, 2006) os modos de ser e agir do ser intelectual, poeta, 

jornalista e advogado do paraibano Silvino Olavo reconstituindo biograficamente sua 

vida no período histórico de 1916 a 1933. Para isso, foi preciso examinar não apenas a 

sua condição social, mas também a sua cultura, suas crenças, valores, escolhas, inserção 

na política paraibana, sua formação educacional e acadêmica relacionando com 

contexto histórico e a produção intelectual de Silvino Olavo, pois o processo de 

construção das identidades individual e grupal, são resultados diretos do habitus gerado 

por meio de representações e práticas sociais, acerca disto Domingos Sobrinho afirma 

que:  



 18 

 

[...] as bases epistemológicas nas quais se fundamentam Bourdieu e 

Moscovici, no sentido de dar um novo estatuto à relação 

sujeito/objeto, permitem pôr em evidência a dinâmica relacional e 

simbólica através da qual os indivíduos entram em contato com o 

mundo exterior e o reproduzem à sua imagem e semelhança (1998b, p. 

119). 

 

 Nesta dissertação escrevo sobre a trajetória de vida de um indivíduo - Silvino 

Olavo Martins da Costa – personagem representativo da sociedade em que viveu e 

atuou politicamente. Embora ele seja quase desconhecido tanto por sua trajetória 

política quanto por sua produção literária Silvino, a tentativa de escrever 

biograficamente sua vida me permitiu identificar inúmeras características que me 

permitiu chamá-lo de intelectual, não apenas por ser um homem de letras, mas por ter 

sido um homem engajado na vida da cidade disponibilizando tanto a sua retórica 

enquanto advogado como também utilizando seu prestígio social e político em prol dos 

direitos e dos valores universais. A contribuição de Silvino Olavo ultrapassa a sua 

atuação intelectual uma vez que ele exerceu uma ação de difusor cultural através de sua 

produção poética e textos jornalísticos, tornando-se um mediador entre a cultura e sua 

apropriação pela sociedade (RIBEIRO, 2006). 

Nesta perspectiva, Silvino Olavo fez se e foi feito intelectual diferentemente 

daquele “ser intelectual no sentido forte do termo, só participa do campo político à 

distância, como “uma presença ausente” que estaria afastada dos partidos políticos e 

voltada para o mundo das ideias”, como afirma Novaes (2006, p. 38).  

Na escrita da trajetória intelectual de Silvino Olavo, pude constatar que o “ser 

intelectual olaviano” seguia os moldes dos intelectuais franceses, através de um  

engajamento  político-partidário que não foi exclusivo dele, mas de toda uma geração de 

intelectuais brasileiros, tais como Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda, Caio 

Prado Junior, Rui Barbosa, José Américo de Almeida e Silvino Olavo que assumiu 

posição dentro de uma determinada agremiação política, fato este corroborado pela sua 

participação em prol da candidatura de João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque a 

Presidente do Estado da Paraíba, sendo posteriormente nomeado Oficial de Gabinete, 

conforme atesta o Diário Oficial da União de 22 de outubro de 1928. 

O recorte cronológico para escrita biográfica foi de (1916 – 1933) período no 

qual ocorre especialmente a formação acadêmica de Silvino Olavo na Faculdade 

Nacional de Direito no Rio de Janeiro, produção literária e jornalística bem como sua 
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atuação na política paraibana objetivando não imputar a trajetória olaviana um sentido 

artificial, e desta forma evitar o que Bourdieu (2006) chamou de ilusão biográfica. 

A narrativa está dividida em três capítulos, e neles não tive a pretensão de 

esgotar “todo o eu” do personagem, conforme alerta de Levillain busquei “representar 

sua individualidade sem, no entanto, isolá-lo ou exaltá-lo em relação aos seus 

contemporâneos” (1996, p. 176). Logo, cada capítulo desta dissertação constitui-se 

como parte isoladas e ao mesmo tempo interligadas intrinsecamente a fim de 

reconstituir a trajetória de Silvino, lançando, como nos referimos há pouco, um olhar 

sobre as esferas de atuação enquanto político, jornalista, inserindo-as num contexto 

mais amplo da política brasileira e paraibana, da produção literária e científica, além dos 

debates da intelectualidade.  

Para alcançar o que me proponho nesta dissertação, apresentarei inicialmente a 

perspectiva teórica com a qual dialoguei em busca de respostas para a problemática 

apresentada. A priori, é necessário esclarecer que ao optar metodologicamente pela 

construção de uma trajetória biográfica – tentei não escrever uma biografia tradicional e 

clássica de heróis busquei uma visão de conjunto, apesar de seguir um percurso 

cronológico buscando entender, via história intelectual, como ocorreu a 

construção/formação do intelectual Silvino Olavo, cartografando as práticas, estratégias, 

apropriações, características da sociedade brasileira e paraibana que acabaram impondo 

modos de pensar e agir, visões de mundo, modos de ser por meios dos escritos 

jornalísticos escritos pelo poeta.  

Logo, ao reconstituir a trajetória intelectual de Silvino Olavo considerei os 

aspectos texto (obra), contexto (intelectual e histórico) como inseparáveis, tornando-se, 

impossível compreender um aspecto sem considerar os outros, isto me possibilitou 

interpretar que “os contextos de produção e de recepção de uma obra, possibilita uma 

melhor apreensão dos universos intelectuais” (RODRIGUES, 2002, p.13) são 

imprescindíveis para a escrita biográfica.  

A história de qualquer período é historiografada com os olhos do nosso tempo, 

das opções teóricas que fazemos para constituir um trecho temporal passado. Quem 

constitui alguma coisa do século XIX o faz a partir de uma escolha conceitual, que não 

é arbitraria ou injustificada, mas com base no estado atual de uma dada questão em 

nosso tempo. Parafraseando Certeau (2002) as fontes não são apenas um mero conjunto 

de dados, relatos são os limites a nossa ânsia por conhecer, por desvelar o desconhecido. 
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Assim, para alcançar os objetivos propostos mediante a exegese dos textos 

jornalísticos e poéticos de Silvino Olavo o caminho metodológico escolhido foi a 

hermenêutica, definida como a "reconstrução histórica e divinatória objetiva e subjetiva 

de um dado discurso" (CORETH, 1973, p.19) ou seja, a compreensão e a interpretação 

do ser humano entendido como ser único e singular. 

As pesquisas em história e historiografia da educação brasileira durante certo 

tempo tiveram um caráter determinado pela vertente tradicional. A partir do século XX 

foram produzidas uma série de novas perspectivas e abordagens do passado que 

puseram por terra a ideia de uma história plena, única, dos grandes acontecimentos, das 

histórias nacionais (política), dos feitos de seus heróis, da defesa da ideia de “verdade 

absoluta”, baseada no espírito científico o único válido tendo como fonte de 

informações que mais se aproximava da realidade os documentos oficiais e 

diplomáticos (BURKE, 1991). Este modelo de pesquisa histórica foi substituída pela 

multiplicidade de pontos de observação do passado. 

Esse contexto, propiciou que a chamada “Nova História” desencadeasse uma 

negação das ideias e conceitos decorrente de um modelo de história “imparcial” 

propondo uma revisão técnica e metodológica através de uma interpretação associada 

com as demais ciências humanas (Filosofia, Sociologia, Antropologia, etc.) ampliando 

os horizontes/ campos a serem estudados, bem como o surgimento de uma consciência 

histórica (BURKE, 1991). 

As novas abordagens metodológicas apresentadas na década de 1960 como 

alternativa para se pensar e realizar pesquisas em história da educação possibilitou a 

ampliação das fontes documentais, o abandono das afirmações exatas sobre o passado, 

possibilitando cada vez mais uma reflexão que revalida fontes, problematiza o processo 

de reconstrução das memórias com o intuito de compreender o passado definido por 

Hobsbawn (1996, p. 23) “como o período que precede aos acontecimentos que ficou 

diretamente registrado na memória de qualquer indivíduo como resultado do 

compartilhamento de vida com pessoas que nos superam em idade” .  

A inclusão de novos objetos de estudo pela nova historiografia permitiu que a 

temática da cultura fosse inserida nas pesquisas histórico-educativas. Ao se voltarem 

para os estudos culturais, os/as historiadores/as da educação descobriram novas fontes, 

novos métodos e deslocaram a atenção dos aspectos econômicos e políticos para o 

cultural, passaram a privilegiar a reconstrução de espaços, tanto formais como informais 

desde os indivíduos até os grupos ou coletividades, como também as práticas 
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educativas, as representações, a mediação cultural dos intelectuais e suas produções 

literárias, jornalísticas, enfim qualquer campo temático que seja perpassado pelo 

polissêmico conceito de cultura.   

De acordo com os estudos antropológicos, não existe hierarquia cultural 

podendo esta ser compreendida a partir de vários espectros. Um deles, refere-se as 

peculiaridades e idiossincrasias exclusivamente humana, denotando os modos de ser e 

agir aprendidos e/ou ensinados. Um outro, refere-se à potencialidade linguística e 

semiótica do ser humano de desenvolver/criar hábitos por meio da flexibilidade da 

mente humana que permite infinitas possibilidades de reações. Conforme nos assegura 

Rodrigues“[...] as interpretações de cultura enfatizam a fonte cognitiva do 

comportamento humano. Tais comportamentos estão enraizados nas relações sociais e 

em outras características da sociedade” (2002, p.76). 

Ao reconhecer a multiplicidade de culturas existentes avançamos rumo a uma 

nova perspectiva conceitual na qual os diferentes povos e contextos culturais estão 

intrinsecamente ligados não por características biológicas e/ou genéticas, mas por 

tradições sociais (SANTOS, 2005). Não obstante, a cultura não pode ser compreendida 

apenas como um mero acumulo de tradições sociais, pois ela encontra-se imbricada as 

visões de mundo construída via cultura por cada ser (RODRIGUES, 2002).  

Compreendo a cultura como um conjunto de signos e significados socialmente 

construídos contribuímos para o que Geertz (1978, p. 96) denominou de “descrição 

densa”.  

Uma outra perspectiva, referendada por Sahlins (1990) defende a ideia de que 

cada cultura realiza a seu modo uma interpretação do passado partindo de concepções 

culturais do tempo presente, e estas interpretações são perpassadas por uma 

compreensão de passado muito peculiar, podendo “[...] comportar certa compreensão e 

vivência de sua história atravessada ou não por determinados mitos daquela cultura e 

suas concepções de tempo e de espaço (SANTOS, 2005, p. 20). 

Na segunda metade do século XX os debates e as pesquisas culturais advindas 

de outros campos do saber, permitiram que os/as historiadores/as elaborasse novos 

conceitos, logo, o termo cultura passa a referir-se a um conjunto de obras sendo  

associada à ideia de civilização, abarcando temas como valores, representações, 

símbolos, patrimônios compartilhados e assimilados por uma determinada sociedade 

num dado momento histórico, ou seja, as maneiras de viver, os estilos de vida, os mitos, 

as imagens e experiências e práticas cotidianas ( RODRIGUES, 2002; SANTOS, 2005). 
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Para a historiografia da educação a inserção do polissêmico conceito de cultura 

permitiu novos estudos, novos olhares, novas perspectivas investigativas nas áreas de 

Antropologia Histórica, da História das Mentalidades e da Micro-História (BURKE, 

1992) destacando-se os trabalhos Jacques Le Goff, Carlo Ginzburg e Robert Darnton, 

Edward P. Thompson revelando novas possibilidades metodológicas, novas categorias 

de analise que proporcionaram uma pensar e fazer pesquisa historiográfica diferenciado, 

segundo Santos (2005, p. 13) foram produzidos livros relatando [...] histórias de pessoas 

desconhecidas e de classes populares [...] micro histórias que levassem à compreensão 

de um contexto maior de determinadas épocas e lugares históricos.  

Na Europa estava sendo amplamente divulgada a chamada Nova História 

Cultural que aglutinava pesquisas e estudos interdisciplinares acerca da vida cotidiana, 

de trabalhadores, de grupos sociais outrora ignorados pela macro história (BURKE, 

1992).  

Destarte nesta dissertação, quando utilizo a expressão “história cultural” estou 

me referindo à corrente historiográfica denominada de Nova História Cultural Francesa 

que forneceu, reiterou e privilegiou os modos como os conjuntos culturais são 

apropriados pelos seres humanos numa determinada sociedade, num determinado tempo 

histórico (CHARTIER, 1990). Assim, a cultura é um produto intencional a qual não é 

possível compreender sem olhar atentamente para as relações entre as práticas e os 

discursos e entre os sistemas não discursivos e as realidades enunciativas (NÓVOA, 

1994).  

Em consonância com este horizonte teórico, as pesquisas e estudos sob a égide 

da cultura devem considerar a intrínseca relação “entre práticas e representações”, bem 

como entre produtores e receptores de cultura, pois segundo Chartier (1990, p. 95), “[...] 

a apropriação representa “uma história social” das interpretações remetidas para suas 

determinações fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas 

práticas específicas que as produzem”.  

Desta forma, os conceitos de “práticas e representações” são complementares e 

imprescindíveis neste estudo permitindo-me investigar tanto as obras (objetos culturais) 

produzidas pelo Silvino Olavo enquanto produtor de cultura, como também a 

divulgação desta cultura, e por fim a construção do ser intelectual pela cultura na qual 

estava imerso o personagem central deste trabalho, considerando os processos de 

apropriação via educação de modos de ser e agir sociais (CHARTIER, 1990). 
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Essa perspectiva teórica permitiu-me abarcar tanto a função social do 

“intelectual” até o público receptor, as agências de produção e difusão cultural que se 

encontram no âmbito institucional, tais como: os sistemas educativos, a imprensa, as 

instituições religiosas desnudando como foi construído o ser intelectual Silvino Olavo 

da Costa, reconstituindo cenários históricos a partir das “visões de mundo”, valores, 

comportamentos, ou seja, os “modos de vida” difundidos socialmente pela cultura e que 

foram apropriados pelos vários grupos sociais. 

Na esteira dessa argumentação, o/a historiador/a deve interpretar/analisar os 

dados históricos a partir do cruzamento de duas nuances, a saber: uma vertical                

( diacrônica) na qual procura-se estabelecer uma relação entre o texto produzido pelo 

Silvino Olavo com escritos de personagens contemporâneos a ele e oriundos do mesmo 

meio/atividade cultural, a outra nuance é a horizontal (sincrônica) que permitirá ao 

pesquisador/a  estabelecer relações entre o objeto cultural produzido pelo Silvino e os 

outros elementos de uma determinada cultura (CHARTIER, 1990). 

A introduzir os conceitos de “construção cultural” e “apropriação cultural”, 

advindas dos trabalhos de Chartier, como elementos constituintes da realidade e que 

nela interferem sendo capaz de construir e/ou desconstruir comportamentos, valores, 

posturas em determinados tempos históricos pude constatar através das memórias 

contadas por amigos de Silvino Olavo como ocorreu parte de sua formação e 

transformação no poeta, advogado, jornalista e político paraibano. 

Sendo assim, a “construção cultural”, bem como os conceitos, comportamentos e 

valores adotados por Silvino Olavo durante os anos de sua formação me permitiram 

enxergar e interpretar suas ações, motivações e a construção identitária do intelectual 

relacionando as práticas vividas pelos grupos sociais dos quais fazia parte como os 

modos de escrever, ser e agir do personagem. 

No Brasil a influência da Nova História Cultural possibilitou o desenvolvimento 

de inúmeros estudos em prol da compreensão e atuação destes novos objetos de estudo. 

Logo, ao permitir que sujeitos e situações do passado fossem ouvidas e retratadas nas 

pesquisas em história da educação se libertando do estigma tradicionalista no qual o 

historiador/a assemelhava-se a um “ingênuo arqueólogo amador que encontra por uma 

“descoberta”, o vestígio “comprovador de uma civilização” ou o “elo perdido” 

(NEVES, 2006, p. 8), desta forma o pesquisador deverá realizar o que Gadamer (2004, 

p. 92) chamou de “fusão de horizontes” afirmando que, 
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O conceito de “horizonte” é, por si só, sugestivo, pois expressa a 

amplitude superior da visão que uma pessoa que está tentando 

entender algo precisa ter. O pensamento aqui é: ter um horizonte é ter 

uma perspectiva sobre o mundo. Esta é uma parte adquirida através da 

linguagem; conseqüentemente o horizonte é lingüístico num sentido 

verdadeiramente básico. A linguagem oferece o horizonte como sendo 

ambos, revelação e limite. Ao ser descoberto mais tarde mostra o fato 

de que a “fusão dos horizontes” é basicamente, uma inspiração; nunca 

pode ser totalmente obtida ou finalmente completa. 

 

Logo, ao reconstruir a trajetória intelectual de Silvino Olavo,                       

busquei pensar o intelectual não como um ser isolado, para não gerar uma explicação 

simplista e simplória das formações histórico-sociais, dos fenômenos culturais, mas 

como um ser tipicamente humano, não como um “homem a frente do seu tempo”, nem 

o herói, mas como alguém que desempenhou seu papel na sociedade de maneira exitosa 

mantendo e desenvolvendo relações interpessoais harmoniosas ou não, uma vez que 

processo de construção do ser humano na sociedade não é automático, imutável, 

retilíneo mas está em constante transformação/mutação/evolução nos permitindo, nos 

impulsionando a ir, vir, volta em várias direções num mesmo contexto histórico, social 

e cultural.  

A história da educação brasileira tem uma significativa produção voltada para a 

temática intelectuais (BARROS, 2001), o quantitativo produzido deve-se ao fato de que 

ao estudar os intelectuais os historiadores/as da educação tem desenvolvido reflexões  

acerca não apenas da função/papel do intelectual na e para sociedade ( produtor 

cultural) como também análises sobre a construção do ser intelectual (produto cultural) 

permitindo cartografar o cenário brasileiro desde as instituições, sistemas e práticas de 

ensino que esclarecem, informavam e justificavam um determinado momento histórico. 

Esta investigação está centrada em reconstruir biograficamente a trajetória 

intelectual de Silvino Olavo, considerando a contexto educacional, histórico, cultural e 

social que fundamentou seu pensamento, as apropriações e representações que foram 

inculcadas via educação capazes de moldar sua produção poética, sua participação 

política, seu agir intelectual.  

Imiscuir na vida desse intelectual paraibano através da reconstrução de sua 

trajetória intelectual e da exegese dos textos literários e jornalísticos produzidos pelo 

poeta entre 1920 a 1933, fez emergir tanto a sua participação intelectual como parte de 

um esforço investigativo maior, bem como compreender através da análise comparativa 

como se constituíam os intelectuais paraibanos no início do século XX, referenciando o 
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lugar da educação por meio da formação escolar recebida no Colégio Pio X em João 

Pessoa-PB e acadêmica na Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro foram  

decisivas no desenvolvimento do habitus e consequentemente na e para a sua atuação 

intelectual.   

Os escritos poéticos e jornalísticos denotam evidências identitárias que foram 

forjada e fixada pela educação tradicionalista recebida por Silvino Olavo a qual me 

permitiu compreender como ocorrem as apropriações e representações sociais que 

determinaram a construção do ser intelectual no qual ele se tornou mediante um 

processo socializador constante e contínuo de transformação e modificação ou de 

manutenção de produtos culturais, acerca disto Chartier afirma que (1990, p. 17) 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 

tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 

menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para 

os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. [...] As lutas de 

representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 

impor a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e 

o seu domínio.  
 

 

Nessa perspectiva, a exegese dos textos produzidos pelo Silvino Olavo denotam 

os claramente os mecanismos transmissores de valores, representações presentes na 

escola determinando, portanto, a importância, valor e papel de um intelectual para a 

sociedade paraibana no início do século XX, logo é assertivo afirmar que a educação 

escolar configura-se como sendo a força motriz que reforça, institui, legitima um 

“modus operandi” para cada ser social, e a é escola o lócus privilegiado para a formação 

desses “intelectuais” que conduzirão os destinos nacionais, em nome do conjunto 

chamado de nação.  

Ao refletir sobre as categorias: educação, intelectual e cultura e relaciona-las 

com os dados obtidos posso afirmar mediante o suporte teórico acima explanado que 

não é o fazer educativo o único e coerente transmissor da cultura, mas as várias 

instâncias e vivências sociais que facultaram ao Silvino Olavo ser um intelectual. Sendo 

assim, a construção do intelectual Silvino Olavo é resultado dos 

conhecimentos/saberes/experiências vividas no ambiente escolar (aspectos internos) e 

que a educação conserva do passado, mas também aqueles que ela ignora, esquece, 

silencia, rejeita (aspectos externos) como o contexto econômico, histórico e político). 
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Dessa forma, reconstruir biograficamente a trajetória intelectual de Silvino 

Olavo representou lançar luz sobre as representações e apropriações socialmente 

construídas pela educação e compreender quem era, de que maneira, e por meio de 

quais estratégias, Silvino Olavo se fez e foi feito intelectual e poeta paraibano, 

entendendo, pois, que os intelectuais constituem uma categoria heterogênea e histórica 

importante para as pesquisas em história da educação, portanto, o objeto de estudo desta 

dissertação “ não é o intelectual enquanto tal, visto que esse não existe, mas o indivíduo que 

se constitui e é constituído por seu meio social como intelectual e que “age no mundo 

graças a essa insígnia” (BENDA, 1999, p. 70). 

A partir desse enfoque, iniciei esta pesquisa fazendo um levantamento 

bibliográfico e de dados nos arquivos: Cúria Metropolitana da Paraíba, Instituto 

Histórico, Geográfico da Paraíba, Arquivo Municipal de João Pessoa – PB, na 

Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba, Biblioteca Municipal Silvino 

Olavo de Esperança, Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e Faculdade Nacional de 

Direito no Rio de Janeiro sobre a atuação intelectual de Silvino Olavo, suas produções 

poéticas, jornalísticas e sua história de vida. Vários estudos foram selecionados para a 

sistematização deste trabalho como duas pequenas biografias sobre Silvino Olavo, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos, e diversas obras publicadas nas 

ultimas décadas acerca do tema escolhido para esta pesquisa. 

 A organização, estudo e análise dos dados/fontes me possibilitaram dividir o 

trabalho em três capítulos.  

No primeiro capítulo – Cortando o tecido histórico para tecer a investigação – 

apresento o suporte teórico no qual apoia-se esta pesquisa explicitando a Nova História 

Cultural como possibilidade de se fazer pesquisas em história da educação, 

particularmente, apresentando a perspectiva das trajetórias intelectuais constituindo-se, 

portanto em uma nova tendência historiográfica educacional. E ainda uma reflexão 

acerca da história cultural enfatizando as categorias de habitus e apropriação e 

representação social com o objetivo de desenhar o objeto da pesquisa. 

No segundo capítulo – Uma das milhares de faces de Silvino Olavo – Evidencio 

a trajetória biográfica educacional de Silvino Olavo das primeiras letras até o ensino 

superior, mostrando como a cultura escolar forjada no espaço escolar educativo 

tradicionalista vivenciado pelo personagem no período histórico das décadas 1916 à 

1933, influenciou o fazer poético e a escrita jornalística olavianas instaurando habitus 

de como ser homem e intelectual.  
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No terceiro capítulo – O intelectual se faz ao caminhar: Silvino Olavo retorna a 

Parahyba – A discussão volta-se para o papel dos intelectuais na sociedade, na qual 

apresento inicialmente o conceito de intelectual que está intrinsecamente ligado ao 

engajamento político, relaciono isto a atuação de Silvino Olavo junto a uma geração de 

intelectuais que viveram na Paraíba nas décadas de 1920 – 1930, para reconstituir 

biograficamente sua trajetória intelectual, a partir de suas experiências profissionais, 

intelectuais, políticas e sociais considerando que ao juntar e interpretar determinados 

acontecimentos da sua vida estou localizando histórica e socialmente as apropriações e 

representações que desenharam Silvino como produto e produtor cultural de seu tempo.  

Nas conclusões - Um ponto de chegada, novo ponto de partida - Reafirmo 

algumas reflexões desenvolvidas no decorrer dos capítulos que foram importantes para 

conhecer e compreender o objeto de pesquisa dentro recorte estabelecido. Aponto a 

biografia de intelectuais como possibilidades de ampliação dos estudos e pesquisas em 

história da educação, findo discutindo através da trajetória intelectual de Silvino Olavo 

o passado (memória) e o presente buscando apontar e/ou abrir novos e desconstruir sob 

alguns aspectos, a tradição já arraigada, de uma cultura que, estabelecida no passado, se 

diversifica em busca de novos caminhos no presente. 

 

1.2 -  OS LABIRINTOS TEÓRICOS DA RECONSTRUÇÃO DE UMA TRAJETÓRIA 

INTELECTUAL 

 

“A história só é história na medida em que não consente nem no discurso 

absoluto, nem na singularidade absoluta, na medida em que o seu sentido se mantém 

confuso, misturado [...]. A história é na verdade o reino do inexato”, afirmou Ricoeur     

(1990, apud LE GOFF, 1993 p. 226). Nos estudos e pesquisas históricas/ 

historiográficas, o passado é visto pelo ângulo da ambiguidade, da descontinuidade, do 

questionamento, da impossibilidade de reconstituição, do ostracismo, do 

desaparecimento, do silenciamento frente morte, a loucura, diante deste receio, as 

memórias, os relatos orais, documentais, biográficos e iconográficos representam o 

alicerce para a reconstituição do fato histórico, ou seja, são as provas/evidências que 

corroboram a existência daquilo que foi descrito pelo historiador.   

 Neste sentido, o pesquisador deveria empreender uma busca meticulosa a fim de 

recolher todas as evidências possíveis que lhe assegurasse uma descrição fidedigna de 

um determinado fato histórico, está visão de escrita histórica pautada pela falácia da 
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obrigatoriedade de uma história plena e unívoca foi suplantando no século XX por uma 

história plural, que pode ser observada e interpretada a partir de vários ângulos, acerca 

disto Le Goff afirma que 

 

Toda a história é bem contemporânea, na medida em que o passado é 

apreendido no presente e responde, portanto, aos seus interesses, o que 

não é só inevitável, como legítimo. Pois que a história é duração, o 

passado é ao mesmo tempo passado e presente. Compete ao 

historiador fazer um estudo "objetivo" do passado sob a sua dupla 

forma. (1993, p.52) 

 

A pluralidade de pontos de vista acerca de uma mesmo fato histórico, acarretou 

na suplantação de um modelo de fazer e escrever história de grandes homens, de heróis, 

apoiada em documentos oficiais que supostamente desvelavam todo o passado de forma 

total, plena, retilínea, homogênea, verdadeira. Um dos grandes expoentes desta “nova 

fase” é o historiador Marc Bloch que explicita como deve ser era a labuta deste novo 

historiador em busca da reconstituição histórica devendo buscar nos pequenos vestígios/ 

migalhas desenhar o tecido histórico com a certeza de que toda e qualquer interpretação 

do passado é relativa, e que a análise feita do passado é oriunda de um questionamento 

no tempo presente. 

Cientes de suas limitações os pesquisadores/as em história da educação 

consideram que nenhum registro/documento/dado histórico é imparcial, uma vez que 

todo artífice humana traz consigo as marcas de suas convicções, valores e tomadas de 

posição. Por isto, que o historiador Jacques Le Goff afirmou que a memória se constitui 

como um instrumento de poder, então [...] “tornar-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma grande preocupação dos que dominaram ou dominam as 

sociedades históricas” (1993, p. 39) 

Dessa forma, ao reconstituir biograficamente a trajetória intelectual de Silvino 

Olavo a fiz dentro de um recorte temporal que é passado, mas que foi pensado e 

interpretado a partir do tempo presente, isso exigiu rigor metodológico a fim de situar o 

problema dentro do tempo histórico e evitar anacronismo. Durante o processo de 

recolher os indícios sobre o fato histórico foi necessário entender a interpretação do 

documento (hermenêutica) está intrinsecamente ligada a pesquisa documental pois é 

esta relação que findará com a escrita que não retratou plenamente o passado, uma vez 

que o pesquisador questiona/indaga suas fontes a partir de suas vivências e experiências 

tanto do passado como do presente. 
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Não obstante, a tarefa que realizei foi a de reconstituir e interpretar os 

pensamentos e ideias presentes na produção jornalística e poética de Silvino Olavo 

considerando o contexto do seu tempo, as contradições, os valores que não são 

exatamente as de hoje. Desse modo, está interpretação do passado está alicerçada numa 

pesquisadora que a partir do presente busca explicações no passado que esclareçam 

melhor a seu próprio tempo, ponderando acerca disto Lawn assevera que o pesquisador 

[...] “fabrica” uma imagem do passado, “o intérprete é sempre, como parte da tradição, o 

efeito da interpretação prévia. Não pode haver posição neutra, na qual a interrogação ou 

entendimento acontece, pois o local da interpretação é por si só o efeito do passado 

sobre o presente” (2010, p. 95). Isto é reiterado por Le Goff (1993, p. 468).  

 

É necessário fazer nascer uma verdadeira história contemporânea, 

uma história do presente que pressupõe que não haja apenas história 

do passado, que acabe uma história que assenta num corte nítido do 

presente e do passado e que se recuse a demissão perante o 

conhecimento do presente, no preciso momento em que este muda de 

natureza e se enriquece com os elementos de que a ciência se mune 

para conhecer o passado  

 

 

Dentro dessa perspectiva, Le Goff (1993) afirma que não é apenas a relação 

entre história e memória que irá possibilitar ao historiador mais ou menos vestígios para 

compreender uma determinada sociedade, mas uma série de aspectos que determinarão 

as configurações e representações do passado que serão “guardadas” socialmente para 

as gerações futuras, isto porque os elementos do passado dignos de serem lembrados, 

relembrados serão profundamente marcados pela relação passado e presente, ou seja, a 

compreensão acerca da relação presente-passado será fruto de determinações culturais.  

Considerando, este alerta de Le Goff (1993) este estudo de reconstituição 

biográfica foi realizado a partir de escolhas feitas num presente vivido e orientados por 

uma prática cotidiana determinada e influenciada pela minha relação com o passado, a 

saber: minha cidade natal e o personagem Silvino Olavo. Sob esta óptica Lawn (2010, 

p. 96) afirma que: 

 

Existe um diálogo constante em funcionamento na interpretação, um 

diálogo entre o passado e o presente. O passado não tem de ser o 

passado distante da Antiguidade; ele pode ser o passado recente de um 

momento que acabou de passar. O ponto é que, em ambos os casos, 

surge o mesmo problema hermenêutico: como poderia o intérprete, no 

presente, acomodar ou  negociar significados externos à atual 

consciência? De acordo com Gadamer, não existem significados 
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externos à atual consciência, pois o significado em si é sempre 

produzido pela união do imediato e o ponto de tradição que 

procuramos entender. 

 

No contexto dessa discussão, tornou-se notório que para a escrita e interpretação 

do passado as opções e concepções que possuo no presente são primordiais para 

reconstituição do passado, portanto, busquei através de fragmentos sobre a vida de 

Silvino Olavo reconstruir um trecho do passado não em busca de modelos, mas de 

explicações, razões para o silencio em torno de sua contribuição no presente. Este 

esforço de reunir os elementos necessários a reconstituição do passado resultou numa 

criação concomitantemente coletiva e individual. Logo, a reconstrução biográfica da 

trajetória intelectual de Silvino Olavo é uma reflexão hermenêutica a partir dos 

fragmentos deixados pelo poeta, por parentes e amigos seus que possibilitaram me 

reconstituir um pouco do que foi vivida na sociedade paraibana na década de 1920.  

Nesse sentido, ao utilizar a hermenêutica como instrumento propicio a escrita 

histórica, considerei na e para o processo de reconstituição biográfica não apenas os 

textos e as fontes, mas de toda ação do Silvino Olavo que pudesse me auxiliar nesta 

empreitada, ou seja, relatos orais de amigos que conviveram com o poeta, parentes, 

buscando “indícios” que me possibilitasse desenhar o ambiente e as motivações do 

passado. Esta interpretação do passado está amparada nas minhas experiências e 

vivencias enquanto pesquisadora no tempo presente, portanto a minha posição segue os 

parâmetros pensado por Gadamer (1999, p. 95) 

 

[...] a posição do intérprete, ou daquele que procura entender, não é 

fixa (como a ciência concebe que o observador seja); pelo contrário, o 

intérprete é sempre, como parte da tradição, o efeito da interpretação 

prévia. Não pode haver posição neutra, na qual a interrogação ou 

entendimento acontece, pois o local de interpretação é por si só o 

efeito do passado sobre o presente. 

 

Como corolário dessa reflexão, a reconstituição biográfica de Silvino Olavo 

corrobora para o objetivo da escrita histórica, uma vez que todos os seres humanos 

contribuem indubitavelmente para o desenvolvimento histórico da humanidade. Logo, 

conhecer como viviam os intelectuais na Paraíba na década de 1920 bem como suas 

ações, funções e papeis na sociedade configura-se como elemento constituinte da “ 

consciência histórica efetiva” elucidada por Gadamer (2004). Este fazer histórico se 

tornou possível a partir da introdução da subjetividade que tornou pesquisa 

historiográfica em narrativa de seres humanos “reais” com suas imperfeições e 
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idiossincrasias, uma escrita menos instrumentalista e mecânica.  Na esteira dessa 

argumentação Le Goff (1993, p. 12) considera que  

 

Todos os novos setores da história representam um enriquecimento 

notável, desde que sejam evitados dois erros: antes de mais nada, 

subordinar a história das representações a outras realidades, as únicas 

às quais caberia um status de causas primeiras (realidade materiais, 

econômicas) – renunciar, portanto, à falsa problemática da infra-

estrutura e da superestrutura. Mas também não privilegiar as novas 

realidades, não lhes conferir, por sua vez, um papel exclusivo de 

motor da história. Uma explicação histórica eficaz deve reconhecer a 

existência do simbólico no interior de toda realidade histórica 

(incluída a econômica), mas também confrontar as representações 

históricas com as realidades que elas representam e que o historiador 

apreende mediante outros documentos e métodos – por exemplo, 

confrontar a ideologia política com a práxis e os eventos políticos. E 

toda história deve ser uma história social. 

 

A reconstituição biográfica pode ser compreendida como sendo um discurso 

sobre a história produzido a partir da interpretação dos vestígios históricos e 

materializados pela escrita (MARTINS, 2004). Logo, uma das grandes preocupações do 

pesquisador deve ser como a escolha do método, o recolhimento da fontes e tratamento 

dos dados objetivando um fazer historiográfico comprometido e autentico permitindo 

que a escrita histórica represente uma determinada sociedade retratando-a de maneira 

que possamos compreender a trajetória dos seres humanos que a compuseram bem 

como seus modos de agir e pensar, ou seja, desenhando a vida cotidiana. Para Pesavento 

(2000, p. 35-36) [...] a história é uma forma de “explicar o presente, inventar o passado, 

imaginar o futuro”.  Uma vez que a história se configura como uma representação das 

“[...] inquietudes e questões que mobilizam os homens em cada época de sua história”.  

Destarte, a reconstituição histórica permite ao pesquisador adentrar as [...] 

“profundezas do cotidiano que se capta o estilo de uma época” (LE GOFF, 1993, p. 21), 

então os documentos literários, artísticos jornalísticos e poéticos produzidos por Silvino 

Olavo constituem-se em fontes privilegiadas que contém as apropriações e 

representações culturais e sociais, ou seja, são elementos constituintes e representativos 

da realidade.  

Considerando que reconstruir biograficamente a trajetória de um intelectual não 

é tarefa simples, devido a existência de um embate teórico no campo da historiografia 

em torno das estruturas narrativas da história, tem ocorrido uma produção exacerbada 

na qual concorrem diversas orientações tornando o escrever da história mais árduo e 
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complicado. Um outro empasse refere-se à objetividade da reconstituição via 

interpretação dos fatos históricos por ausência muitas vezes de padrões disciplinares e 

da interferência do “eu” do pesquisador. Assim, mesmo que para alguns teóricos a 

narrativa seja considerada um aspecto limitador da escrita histórica, considero que ao 

reconstituir biograficamente a trajetória intelectual de Silvino Olavo busquei um ponto 

de equilíbrio entre objetividade e subjetividade visando não sucumbir nesta contradição 

atual entre limites e possibilidades na e para a escrita da narrativa histórica.  

Seguindo este raciocínio é na narrativa que serão expressas as apropriações e 

representações que fomentaram a construção/ formação do indivíduo, é mister que o 

pesquisador pondere e posso tal como um alquimista colocar na escrita histórica a 

dosagem equilibrada de subjetividade e objetividade a fim de não impingir um aspecto 

superficial ao personagem objeto da reconstituição biográfica, superando a concepção 

de identidade fixa e homogênea que Bourdieu (2004) chamou de “ilusão biográfica”.  

Esta expansão dos objetos historiográficos proporcionados pela nova 

historiografia um alargamento no campo da escrita da história, refletindo no cerne dos 

Programas de Pós-Graduação através da instauração de diversos grupos e linhas de 

pesquisas empenhados em produzir conhecimentos mediante a utilização dos novos 

métodos e aportes teóricos advindos da Nova História. No Brasil na década de 1980 

foram desenvolvidos parceiras e encontros tanto nacionais quanto internacionais, a 

saber: o Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil 

(HISTEDBR), coordenado por Dermeval Saviani, desde 1991, articulando e conectando 

os vários pesquisadores e pesquisas entre os diversos estados brasileiros com o intuito 

de estimular pesquisas historiográficas e ao mesmo tempo cartografar experiências e 

práticas históricas da educação brasileira.  

Em consonância ao surgimento e expansão das pesquisas e estudos sobre a 

história da educação brasileira, é fundada na década de 1984, na Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), o grupo temático de História da 

Educação, buscando ampliar as discussões acerca dos novos objetos e métodos de 

escrita historiográfica, estas conquistas foram sucedidas de outras como a criação da 

Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE) na década de 1999 e 

recentemente a criação em 2001 da Revista Brasileira de História da Educação (VIDAL 

& FARIA FILHO, 2003), estas expansões denotam a preocupação dos pesquisadores e 

estudiosos da história da educação não apenas em inserir o Brasil no rol das novas 

tendências metodológicas e teóricas mas também de “corrigir” historicamente o silêncio 
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e desconhecimento de outros pontos de vista do passado que são primordiais para a 

reconstituição da memória histórica educacional brasileira.  

Desta forma, muitas pesquisas voltadas para a temática nacional e regional 

foram desenvolvidas, num esforça de “recompensar” historicamente as pessoas e 

historias outrora consideradas insignificantes e de pouca importância para a macro 

história, proporcionando o fortalecimento dos estudos em história da educação nos 

programas de pós-graduação brasileiros a fim de “[...] evidenciar a necessidade de 

analisar essa produção a partir das diversidades/singularidades regionais para melhor 

compreender a leitura, a interpretação e o uso da história nas escritas recentes da 

história da educação” (BARREIRA, 1995, p.6). 

Corroborando com esta assertiva, Nóvoa (1997, p. 18) afirma que “a história da 

educação é parte integrante da história total e, conseqüentemente, deve abandonar uma 

perspectiva institucional estrita, de maneira a integrar o conjunto das dimensões 

econômico, política, social e cultural”, denotando a urgência na e para as pesquisas em 

história da educação da inserção de outros temas e questões capazes de clarificar os 

processos de continuidade e rupturas culturais conduzindo os pesquisadores  a um novo 

olhar interpretativo para os processos de escolarização e a cultura escolar, a formação e 

exercício docentes, a produção do saber/conhecimento. Logo, a escrita da história da 

educação deve considerar a premissa de Solá  

 [...] o sentido da história educativa não se esgota no escolar, e que o 

educativo (e o escolar) fazem parte de uma complexa engrenagem 

cultural e social. Passa-se por cima da questão de que a história do 

fato educativo se inscreve na história da cultura, da transmissão 

cultural, da formação e reprodução de mentalidades e atitudes 

coletivas. Esquece-se a vital inserção da história da educação na 

história da sociedade tout court (1995, p. 215-216). 

 

Toda essa efervescência e mudança dos objetos, fontes e métodos da pesquisa 

em história da educação no Brasil reiteram uma tendência internacional em busca de um 

escrever histórico diferente oriundo de novas perspectivas e nuances dos pontos de 

observação do passado, esta “conversão do olhar”, essa “ruptura epistemológica” como 

nos disse Bourdieu (1978, p. 39) permitiu que esta pesquisa de reconstituição biográfica 

de um intelectual paraibano esquecido fosse realizada mediante a inclusão de 

personagens marginalizados como objeto de estudo, bem como a utilização do método 

biográfico para a escrita histórica e a utilização da categoria cultura para analisar a 

produção poética e jornalística do Silvino Olavo.  A respeito disto, Bourdieu afirma que 
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“ [...] as rupturas epistemológicas são muitas vezes rupturas sociais, rupturas com as 

crenças do corpo de profissionais, com o campo de certezas partilhadas que fundamenta 

a communis doctorum opinio” (2006, p.39). Note-se que a evolução e transformação da 

sociedade é fator preponderante a produção do conhecimento histórico ao ampliar a 

visão e interpretação da realidade.  

 Em outras palavras, a expansão dos objetos de estudo da história permitiu não 

somente uma aproximação como objetos de estudo marginalizados, mas também a 

interpretação de questões por um ângulo diferenciado mediante a análise e utilização de 

novas categorias e aportes teóricos imprescindíveis a compreensão do processo 

histórico, rompendo com o entendimento de verdade absoluta como princípio cientifico 

para reconstituição do passado.  

 

1.3.  HISTÓRIA CULTURAL E HABITUS : PRINCÍPIOS EXPLICATIVOS 

 

A Nova História Cultural permitiu o surgimento de uma escrita narrativa para o 

fato histórico tendo como elemento constituinte das experiências humanas o aspecto 

cultural abandonando desta forma a categoria classe social primordial nas pesquisas de 

cunha marxista, auxiliando “[...] o historiador a redirecionar seu empenho de resolver 

esses problemas e colocá-lo no caminho em busca de modelos de significados” 

(DARNTON, 1986, p. 195). 

Desta maneira, para realizar esta reconstituição biográfica de Silvino Olavo, 

utilizei como suporte teórico metodológico os estudos surgidos com a Nova História 

Cultural nas décadas de décadas de 1980 e 1990 que me permitiu compreender como os 

objetos culturais são apropriados por uma determinada sociedade historicamente 

localizada (CHARTIER, 1990). Assim, para compreender as apropriações e 

representações presentes nos textos olavianos direcionei meu olhar para os discursos e 

práticas produzidas e formativa mediada pela cultura, considerando a intrínseca relação 

entre os sistemas não discursivos e as realidades enunciativas (NÓVOA, 1997). Assim, 

as apropriações e representações culturais do Silvino foram interpretadas “ como o todo 

complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e outras aptidões e 

hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade” (BURKE, 1991, p. 56).  

Nesta perspectiva as manifestações culturais de todos os tipos que aparecem 

através da cultura popular, qualquer objeto material produzido pelo homem faz também 

parte da cultura – da cultura material.  E ainda, o ser humano desde o seu nascimento 
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produz cultura, independentemente de ser um artista, um intelectual ou um professor 

graças a linguagem que permiti através das práticas discursivas elementos primordiais 

na e para a constituição da vida e dos atores sociais que ampliou sobremaneira a noção 

de cultura. Decorre disto, a afirmação que “comunicar” é produzir cultura, advinda de 

fontes orais ou escritas, podendo está comunicação e consequentemente produção 

cultura ser por meio gestos, expressões corporais, isto é, o “estilo de vida” de cada ser 

humano. Logo, a história cultural possibilita uma interpretação que considera os atores 

sociais como produto e produtores de cultura, analisando tanto a elaboração e produção 

dos bens culturais como também a divulgação e recepção destes. Sendo assim, a noção 

de “cultura” do ponto de vista da história cultural aglutina as categorias comunicação, 

apropriação, representação desenvolvidas no cotidiano dos seres humanos e nas relações   

com o mundo e com o próximo.  

 Ao interessar-se pelos sujeitos considerados como produto e produtores de 

cultura, a nova história cultural inseriu no seu arcabouço teórico os estudos biográficos 

de intelectuais proporcionando reflexões, novos olhares capazes de cartografar 

historicamente o papel do intelectual tanto como produto resultante das apropriações e 

representações culturais e sociais de sua época como também produtor de cultura 

através de suas obras, mas também do público alvo de suas publicações, ou seja, o leitor 

comum dos jornais de época, as instituições ( editoras e gráficas) responsáveis pela 

produção e divulgação cultural.  

Dessa forma, os objetos culturais produzidos e divulgados pela sociedade 

produzem modos de ser e agir, práticas sociais e escolares típicas de uma determinada 

sociedade histórica, difundindo e impondo valores, condutas e comportamentos 

desejáveis socialmente apoiados numa visão e compreensão da realidade muito peculiar 

(CHARTIER, 1990). 

Logo, ao reconstruir biograficamente a trajetória intelectual de Silvino Olavo 

busquei pensar o personagem não como um ser isolado, gerando uma descrição 

superficial relações sociais e culturais nas quais está imerso os seres humanos, mas 

como um sujeito que é autônomo e ao mesmo tempo é fruto das experiências, vivências 

trocas como o outros, com o contexto, reiterando a premissa de que o processo de 

construção das identidades sócias é múltiplo.  

Seguindo esse caminho, este trabalho se insere no campo da história cultural, 

objetivando através da reconstituição biográfica da trajetória de Silvino Olavo descrever 

o cenário histórico no qual viveu o personagem a fim de identificar as apropriações e 
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representações culturais foram responsáveis pela construção do habitus do intelectual 

paraibano.  

Nesse sentido, a categoria habitus deve ser entendida como sendo um elemento 

capaz de propiciar e auxiliar na compreensão e interpretação histórica dos textos 

jornalísticos e poéticos de Silvino a fim de extrair os aspectos subjetivos e os da 

realidade objetiva que constituíram o habitus do personagem, que me auxilia pensar a 

relação, a mediação entre os fatores sociais exteriores e a subjetividade dos seres 

humanos, conforme Bourdieu (2006, p. 60), “o habitus é uma noção mediadora que 

ajuda a romper com a dualidade de senso comum entre indivíduo e sociedade ao captar 

a interiorização da exterioridade e a exteriorização da interioridade”, ou seja, a maneira 

pela qual a sociedade inculca nos seres humanos um modus operandi que determina 

modos de ser e estar socais, bem como gostos, sentimentos, valores de tal maneira que 

estes são naturalizados e desejáveis por todo o conjunto da sociedade. Bourdieu ( 2006, 

p. 261) propõe que o habitus deve ser entendido como  

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 

integrando todas as experiências passadas, funciona em cada momento 

como uma matriz de percepções, apreciações e ações e torna possível 

cumprir tarefas infinitamente diferenciadas, graças à transferência 

analógica de esquemas adquiridos numa prática anterior. 

 

Assim, o habitus não deve ser compreendido como algo inato ao ser humano, 

muitas vezes associada a ideia de “vocação”, ou algo que está presente no nosso código 

genético, mas sim como uma aquisição social, imposta de forma “imperceptível”, fruto 

das relações de poder estabelecidas por uma determinada sociedade, sendo, portanto, 

uma construção o como tal é mutável, variando ao longo dos tempos e épocas 

históricas. As representações sociais são constructos passiveis de serem destruídas, 

modelas, transformadas pelo surgimento de novos arranjos sociais e culturais desejáveis 

socialmente, Bourdieu (2006, p. 56) assevera que o habitus  

 

[...] é aquilo que confere às práticas a sua relativa autonomia no que 

diz respeito às determinações externas do presente imediato. Esta 

autonomia é a do passado, ordenado e atuante, que, funcionando como 

capital acumulado, produz história na base da história e assim 

assegura que a permanência no interior da mudança faça do agente 

individual um mundo no interior do mundo. 

 

 

Então, a construção do habitus nos seres humanos advém da incorporação de 

elementos provenientes do mundo social ao seu “eu” e também dos elementos 
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socialmente produzidos pelo próprio ser humano e pelos construídos pelo coletivo.  O 

habitus constrói concomitantemente os valores, normas e regras de ação e justiça que 

devem ser aceitas e praticadas socialmente por todo um conjunto de pessoas que foram 

expostas ao processo de internalização do habitus, gerando uma espécie de perfil para 

cada ser humano e predeterminando seu percurso, posição, ação no mundo. Bourdieu 

(2006, p. 135) alerta para o fato de que o habitus não se configura como sendo um [...]   

“princípio não escolhido de todas as escolhas” guiando ações que assumem o caráter 

sistemático de estratégias mesmo que não sejam o resultado de intenção estratégica e 

sejam objetivamente orquestradas sem serem o produto da atividade organizadora de 

um maestro”.  

Assim sendo, o habitus não é a mera internalização das estruturas sociais e 

culturais pelos seres humanos, mas configura-se como uma engrenagem flexível e 

complexa que é incorporada ao ser humano como elementos constituinte e fundamental 

a sua existência, ao mesmo tempo que assegura continuidade e sentido à vida.  

Seguindo esta linha de raciocínio, busquei na produção poética e jornalística 

olaviana identificar o habitus internalizado via formação educacional, acadêmica e 

experiências políticas que delimitou sua atuação enquanto intelectual. 

Podemos dizer que a instância criada pela sociedade responsável pela construção 

do habitus é a escola dotada de uma cultura própria capaz de produzir as estruturas 

mentais necessárias ao processo de inculcação dos modos de ser e agir oriundos da 

organização e práticas educativas, bem como dos discursos, códigos, símbolos, 

linguagem utilizados no espaço escolar. Os demais espaços sociais que concorrem para 

a consolidação do habitus são a família, a igreja, clubes, agremiações, etc.  

Ao considerar a linguagem como elemento consolidador do habitus nas pessoas 

não podemos desconsiderar as relações globais desenvolvidas ao longo do tempo pela 

sociedade, Portanto, ao reconstituir biograficamente a trajetória intelectual de Silvino 

Olavo busquei saber quais livros eram lidos por ele, a fim de compreender a partir dos 

primórdios de sua vida como a leitura foi moldando o habitus do intelectual, uma vez 

que a leitura é uma prática social e cultural dotada de historicidade, de valores 

compartilhados  pelos seres humanos.  

Dessa forma, a “escolha” por certas leitura, de determinados temas e autores 

revelam tanto as características típicas de uma sociedade, como também os valores e 

comportamentos a serem desenvolvidos e seguidos por seus membros, portanto, o 

habitus gerado pela educação apropria-se da leitura para produzir sentidos e 
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significados, logo “[...] o texto só tem sentido graças a seus leitores, se torna texto 

“somente na relação à exterioridade do leitor, por um jogo de implicações” (CERTEAU, 

2000, p. 266), estas considerações me permitiram identificar como ocorreram as 

apropriações  e representações sociais do Silvino Olavo no ambiente escolar.  

Consequentemente, realizando o que Chartier, afirmou acerca da necessidade de [...] 

reconstruir as variações que diferenciam os “espaços legíveis”, ou seja, o texto, em suas 

formas discursivas e materiais e as que governam as circunstâncias de sua efetivação, 

consideradas como sendo as leituras, compreendidas como práticas concretas e como 

procedimentos de interpretação (1991, p. 30) a fim de tornar possível a reconstituição 

biográfica da trajetória intelectual de Silvino Olavo. 
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CAPÍTULO II – HISTÓRIA E FORMAÇÃO DO SUJEITO: 

ACADEMIA, RELIGIOSIDADE E “HABITUS”. 
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2.1 - A HISTÓRIA INTELECTUAL COMO ALTERNATIVA DE ESCRITA DE UMA 

TRAJETÓRIA 

 

 

A historiografia da educação no Brasil possui uma considerável produção 

acadêmica de estudos e pesquisas dedicados a temática: intelectuais (BARROS, 2001) 

revelando a importância de compreendermos qual o papel e função destes homens e 

mulheres produtos e produtores de cultura, e consequentemente compreender as ações, 

os projetos e as ideias que divulgam através de seus escritos, desvelando e justificando 

as representações sociais predominantes num determinado momento histórico. 

 A ampliação do horizontes nas pesquisas em história da educação foi expresso 

em novas temáticas, novas fontes, novos enfoques, novos métodos, que passaram a 

privilegiar a reconstituição de espaços, de práticas educativas, de sistemas educativos 

compreendidos sob a ótica dos conceitos de representação, apropriação, e mediação 

cultural, inclusive, dos estudos biográficos tanto de “grandes” intelectuais, quanto de 

intelectuais de menor notoriedade, mas que tiveram relativa importância em seu tempo 

nos permitindo enxergar as tessituras que compõe a micro história, posto que, é 

constituída e construída por múltiplas vozes de personagens e vidas, às vezes, 

interpretadas como “pequenas” ou até mesmo “insignificantes” (BURKE, 1992).  

Nesta dissertação, além da nova história cultural, utilizei o arcabouço teórico 

metodológico da história intelectual, que me permitiu estabelecer relação entre o 

intelectual Silvino Olavo e a sociedade na qual ele viveu e atuou. Isto, possibilitou me 

desenvolver os elementos exigidos pela história intelectual no que se refere a relação 

entre autor, texto e contexto, uma vez que textos e ideias não são constructos 

desprovidos de intencionalidade, são construções sociais individuais e coletivas 

intencionais. Neste sentido, hermenêutica se apresenta como um instrumento 

metodológico eficaz para a história da educação, considerada como sendo a arte da 

interpretação de textos, atualmente ela permite tanto a compreensão, interpretação de 

textos históricos, poéticos como também o diálogo acerca da constituição do ser. 

(GADAMER, 2004). 

Convertida em objeto de estudo na década de 1980, a história intelectual 

configura-se como um campo de estudo que perpassa tanto os estudos da história das 

ideias quanto a história dos intelectuais como também a biografia intelectual 

(CHARTIER, 1990). Dessa forma, em decorrência de suas indeterminações e ausência 
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de delimitações epistemológicas esse “obscuro objeto” (DOSSE, 2009) configura-se 

como sendo domínio multidisciplinar possibilitando diferentes enfoques tanto do 

contexto de produção das ideias expressa nos textos e obras jornalísticas e poéticas 

como também nas representações, apropriações culturais geradoras do habitus do ser 

intelectual. Este aspecto multidisciplinar possibilita ao pesquisador analisar os modos de 

ser, de agir e pensar, as apropriações, as estratégias, as práticas e especificidades de uma 

determinada sociedade, e, por conseguinte dos intelectuais que nela viveram e atuaram.  

 Segundo Dosse (2009, p. 238) "cabe à história intelectual como à história dos 

intelectuais a interrogação da vida das idéias através de um vai-e-vem constante entre o 

passado e as questões que formulamos, ao passado, a partir do presente". 

Nesta perspectiva, a história intelectual propicia ao pesquisador uma variedade 

de possibilidades de pontos de observação do personagem escolhido, pois não possui 

procedimentos teóricos e metodológico rígidos, predeterminados a serem seguidos, 

permitindo análises e interpretações tanto das ideias como das práticas vividas e 

compartilhada pelos intelectuais como dos produtos culturais (obras) por eles 

produzidos. Esta perspectiva muito se aproxima da proposta da Nova Historia Cultural 

de multiplicidade de objetos, métodos e aportes teóricos para a escrita da história 

afastando-se cada vez mais de um discurso cientifico absolutista, plena e único acerca 

do mundo humano.  

A temática intelectual na qual inseri a biografia da trajetória intelectual de 

Silvino Olavo foi oportunizada pelas mudanças ocorridas nas últimas décadas do século 

XIX (SIRINELLI, 2003), permitindo a inclusão de novos objetos de pesquisa e o 

retorno aos intelectuais como parte de um enfoque maior, como assevera Lopes: “a 

história intelectual ganha evidência a ponto de se tornar desconcertante o número de 

orientações teóricas surgidas no interior deste domínio. As concepções que delineiam o 

desenvolvimento da história intelectual são quase tantas quantos são os historiadores” 

(2003, p. 9).  

A expansão da história intelectual nas pesquisas e estudos são frutos estudos 

biográficos que se distanciaram da história tradicional fiel registro dos feitos e virtudes 

dos heróis militares e políticos, em favor de uma nova história permitindo ao 

pesquisador analisar trajetórias tanto de “grandes” intelectuais, quanto de intelectuais de 

menor notoriedade, mas que tiveram relativa importância em seu tempo.  

Inevitavelmente, seguindo certa lógica interna às ciências humanas que, 

muitas vezes, não traduzem adequadamente o interesse por determinada temática, 
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argumento em torno da idéia de que, hoje, é possível perceber uma tendência global, 

gradativamente exacerbada em sintonia com preocupações guiadas pela categoria 

histórica nação ou, como alguns preferem, com a questão nacional, fenômeno que tem 

a sua origem associada à emergência da revolução burguesa, a partir da identificação 

sugerida entre a soberania da nação e a soberania do Estado (ELIAS, 1993).  

Essa tendência tem se desmembrado em solo não-europeu, particularmente, 

em espaço latino-americano, em “reinvenções” que, nos dias de hoje, ainda mais 

suscitam controvérsias e expressam as inquietações contemporâneas intrínsecas ao 

tema da identidade nacional e de sua ressonância em nível local e, além disso, traz à 

baila na mesma esteira as inquietações em torno dessas mudanças e o papel que, em 

nossa sociedade, é associado à figura do intelectual (MICELI, 2001).  

Nesse sentido, é possível dizer que os principais efeitos presentes dessas 

transformações dizem respeito ao fato de que trazem à tona algumas importantes 

questões relativas à auto-compreensão de certos povos em relação à formação de sua 

nacionalidade, reivindicando a tese de que o passado pode conter ensinamentos que 

devem ser aproveitados pelo presente a partir de uma espécie de ‘interpretação seletiva’ 

(SOUZA, 2000). No caso brasileiro, em meu entender, esses efeitos têm efetivamente 

levado intérpretes contemporâneos, à luz da expressão consagrada de Eric Hobsbawn, a 

uma espécie de ‘Era das redescobertas’ de certas teses interpretativas, hoje clássicas, 

relativas à modernidade nacional, em seus vários aspectos (político, educacional, 

histórico etc.), isso porque parece haver no Brasil uma insistente reposição da questão 

do moderno no pensamento brasileiro (BOTELHO, BASTOS & BÔAS, 2008), ou seja, 

a chamada ‘questão nacional’ parece ter sido recolocada nas últimas décadas, 

atualizando a perspectiva da relação de determinados elementos constituintes da cultura 

nacional e de alguns dos principais aspectos que a forjaram, com a civilização ocidental.  

De fato, na esteira desse argumento, é possível perceber-se que, no âmbito 

latino-americano e, em especial, na esfera local, regional, algumas noções, em nosso 

entendimento, têm-se tornado essenciais para se consubstanciar um processo de auto-

compreensão do nacional, levando vertentes da teoria social a uma espécie de re-

interpretação de alguns de seus conteúdos (SOUZA, 1999, 2000, 2003). Ou seja, 

inquietações têm sido trazidas à baila relativas à formação da nacionalidade brasileira e 

ao papel central que noções como “raça”, “cultura”, “educação” e “miscigenação” 

passaram a ter no processo de colocar o Brasil em compasso com o ritmo das 

sociedades européias em fins dos dezenove e início dos vinte (ORTIZ, 1990). 
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No Brasil contemporâneo, tem sido possível identificar o processo de 

“retomada” do nacional ao qual foi feito referência anteriormente. Na esfera local, 

percebe-se, após uma espécie de ostracismo enfrentado pela temática nos meios 

acadêmicos brasileiros, uma emergência de ‘releituras’, ‘diálogos’, entre intelectuais 

‘maiores’ e outros ‘menores’, ‘redescobertas’ de teses e idéias “esquecidas” que, hoje, 

protagonizam as discussões sobre o nacional e a diversidade de temas a ele associados.  

Esse projeto coletivo de estudo e pesquisa sobre o pensamento brasileiro, ainda que 

muitas vezes difuso e especializado, haja vista que envolve pesquisadores 

(historiadores, sociólogos e antropólogos), abordagens distintas (hermenêutica histórica, 

história oral, etnometodologia, neo-funcionalista etc.) e fontes as mais variadas (jornais, 

poesia etc.), tem ocorrido a partir de duas dimensões inter-relacionadas. 

A princípio, por um lado, tem-se um investimento relacionado com 

contribuições monográficas cuja característica principal é o seu uso de fontes primárias 

que os trabalhos de caráter mais panorâmico dificilmente conseguem oferecer 

(PIMENTA, 2002), e que estão intimamente associados com a produção da 

historiografia, antropologia e educação; por outro lado, talvez mais próximo do universo 

sociológico, percebe-se a reflexão crítica, no âmbito das idéias, de teses fundamentais 

que norteiam o pensamento social no Brasil e que têm a sua gestação nos trabalhos dos 

que hoje são denominados “intérpretes do Brasil”. 

 De certo modo, isso parece ocorrer porque, se é correto supor que a relação das 

idéias com o mundo material não é de exterioridade, mas, ao contrário, que elas ajudam 

a constituir a própria realidade material, na medida em que mostram alguns aspectos 

estruturadores e possibilidades de ação, a despeito de encobrir outros tantos, então a 

crítica das idéias é uma tarefa conspícua de uma ciência social com interesses críticos 

(SOUZA, 2000).  

Com esses fatos esculpindo um novo quadro sócio-político brasileiro e também 

mundial, torna-se importante compreender melhor alguns dos conteúdos que se 

encontram associados à produção das idéias e pensamentos no âmbito local, 

constitutivos de práticas e estilos de vida que, em certo sentido, traduzem a própria 

formação da cultura brasileira. Nesse sentido, buscando atingir o alvo de nossa 

investigação, analisarei a produção literária do poeta paraibano Silvino Olavo, autor de 

certa relevância, do ponto de vista local, sendo possível nele se observar o habitus 

construído pela educação.  
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Nas últimas duas décadas, é possível identificar a disseminação, no âmbito das 

ciências sociais, de um conjunto de investigações derivadas de certa preocupação por 

refletir criticamente sobre o Brasil, especialmente, em torno das teses gestadas sobre a 

sua formação associadas aos assim denominados “Intérpretes do Brasil”. Por um lado, 

inicialmente, pesquisas e “releituras” de importantes ensaístas brasileiros e suas teses, 

muitas vezes, secundarizadas ou brevemente apreendidas tem sido abordadas e, por 

outro, mais recentemente, inquietações voltadas para a compreensão do pensamento e 

da contribuição de intelectuais “menores” em seus contextos de origem, inclusive 

suscitando, gradativamente, aproximações entre literatura e crítica sociológica, espaço 

híbrido onde se situa o pensamento de Silvino Olavo. 

As preocupações em torno do nacional permeiam todo o pensamento social no 

Brasil, hoje área fundamentalmente consolidada, com certa hegemonia que compreende 

desde o predomínio da “bricolage de uma identidade nacional” elaborada pelo 

romantismo brasileiro ( ORTIZ, 1994 [1985], p. 19), que pode ser situada em torno de 

1870 até a “virada culturalista” proporcionada pela obra de Gilberto Freyre (1900-

1987), na década de 1930, particularmente a partir de seu “Casa-Grande & Senzala”     

(FREYRE, 2001), período no qual se insere a obra de Silvino. No intervalo que 

compreende as últimas décadas do século XIX e meados da década de 1910, as 

tentativas de interpretar o nacional são conduzidas a partir da possibilidade percebida 

de articulação dos conceitos de raça e meio, com o objetivo de encontrar uma espécie 

de via alternativa cujo eixo preservaria a “singularidade sócio-racial brasileira”; 

entretanto, essas tentativas são guiadas, do ponto de vista teórico, por uma perspectiva 

determinista de cunho racial.  

No Brasil, o fenômeno nacional adquire enorme importância na segunda metade 

do século XIX, especialmente através do pensamento de alguns intelectuais brasileiros 

como, por exemplo, Sílvio Romero (1851-1914), embora seja necessário afirmar que 

estas inquietações não constituem privilégio dessa época, tendo permeado toda a 

história da formação da nacionalidade brasileira (CANIELLO, 2001). Entretanto, talvez 

seja possível ressaltar o maior relevo a ele atribuído pelos “românticos”, ainda que 

envoltos na perspectiva de revestir o elemento indígena em “elemento civilizado”, 

afirmando por completo a desimportância do negro na constituição da nacionalidade 

brasileira, o qual apenas torna-se parte inevitável da reflexão sobre a dinâmica social 

com o advento da Abolição. 
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Ora, verificando o contexto descrito, é possível dizer que duas perspectivas 

relativamente hegemônicas, e uma à época “marginal”, de interpretação do Brasil, no 

tocante ao entendimento do nacional, destacaram-se no início do século, tendo o 

constructo raça predominância no caráter definidor da nacionalidade, cuja 

conseqüência, haja vista o tipo de “teoria social” produzido no período, é uma espécie 

de ruptura do campo intelectual, talvez um dos elementos explicativos da 

“marginalização” de determinadas interpretações.  

De modo geral, no pensamento social brasileiro, a temática em questão foi 

abordada por alguns dos principais ensaístas cuja obra, de um modo ou de outro, 

inevitavelmente, percorreu as relações entre nacionalidade e raça na busca pela 

explicação do fenômeno nacional. De fato, por um lado, temos a referência primordial 

ensaísta de influentes intelectuais como o já citado Sílvio Romero (1851-1914), 

Euclides da Cunha (1866-1909) e Oliveira Vianna (1883-1951) e, de modo mais 

indireto, o famoso ensaio de Paulo Prado (1869-1943), “Retrato do Brasil” (1997 

[1928), especialmente o seu “Post-Scriptum” que, seguindo princípios e idéias 

evolucionistas e deterministas relativas à “degeneração”, "barbárie", “miscigenação” e 

"enfermidade social", debruçaram-se sobre a problemática racial, levando-os, de modo 

geral, à crença no princípio de que o único modo de resolver o “problema” seria 

através do cruzamento racial, o que desemboca na conhecida “teoria do 

branqueamento”, uma das peculiaridades tipicamente nacionais, e na ênfase nas 

políticas de imigração e de educação, ou seja, em direção ao triunfo e à regeneração da 

raça branca no país ( VENTURA, 1991;  SCHWARCZ, 1993). 

Outra vertente, contrária a certo otimismo que perpassava o pensamento de 

certos autores em relação ao papel da raça, era constituída por outros intelectuais que, 

mais críticos em relação ao “valor social” do mestiço, consideravam o cruzamento 

racial um verdadeiro perigo para a boa saúde do Brasil e da etnicidade branca. Entre 

eles, talvez o de maior destaque seja o médico baiano Raimundo Nina Rodrigues 

(1862-1906), cujas pesquisas sobre a influência africana e o sincretismo religioso no 

Brasil, inovadores estudos etnográficos na época, tenderam a fortalecer as suas 

concepções racistas e a crença na tese da degeneração racial como conseqüência da 

mestiçagem. 

No intermédio entre esses dois “projetos para o Brasil” tem-se a “interpretação 

dissidente”, seguindo expressão utilizada por Renato Ortiz (1994 [1985]), do sergipano 

Manoel Bomfim (1868-1932), interpretação “marginal” à época, a qual me referi. 
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Bomfim, o “rebelde esquecido” (AGUIAR, 2000), tem sido, de modo gradativo, 

especialmente nos últimos quinze anos, recolocado entre os “principais intérpretes do 

Brasil”, inclusive em posição de enorme inovação, isso porque, em grande medida, a 

sua interpretação do nacional é fortemente contrária às perspectivas teóricas 

dominantes no pensamento social brasileiro de então, cuja base era formada pelas 

teorias sociais européias (Darwinismo social, Evolucionismo e o Positivismo), tríade 

teórica fundamental que, de certo modo, parece ter “coroado” o ápice da modernidade 

ocidental. De maneira bastante rudimentar, esse era o contexto intelectual onde se situa 

Silvino Olavo, sobre o qual agora nos debruçaremos de forma mais apreciativa.  

Enveredar pela biograficamente pela trajetória intelectual de Silvino Olavo nos 

permite enxergar as tessituras que compõe a micro história, posto que é constituída e 

construída por múltiplas vozes de personagens e vidas, às vezes, interpretadas como 

“pequenas” ou até mesmo “insignificantes”. Dessa forma, apropriei-me das teorias 

advindas da história cultural, da história intelectual, dos estudos biográficos e da 

hermenêutica para reconstituir a biografia intelectual de Silvino Olavo, a fim de 

produzir um texto, produto de reflexões, análises e interpretações acerca dos dados 

coletados (textos poéticos, jornalísticos, memoriais, etc.) relacionando-os como as 

categorias de analise anteriormente expostas.  Assim, o processo de escrita deste 

trabalho foi sofrendo transformações a cada contato com os documentos, com as 

descobertas inesperadas e leituras. Gadamer (1999, p.370) ilustra essa assertiva ao dizer 

que 

Uma pessoa que quer entender precisa questionar aquilo que está além 

do que foi dito. Ela precisa entender como uma resposta a uma 

questão. Se voltarmos para aquilo que estava por trás do que foi dito, 

então invariavelmente levantaríamos questões além daquilo que foi 

dito. Nós entendemos o sentido do texto somente através da aquisição 

do horizonte da questão. 

 

A trama que foi tecida a partir da exegese dos dados desta pesquisa ganhou outros 

sentidos e significados depois de enxergados a luz do aporte teórico da história 

intelectual e da nova história cultural, permitindo que a reconstituição da trajetória 

intelectual de Silvino Olavo fosse construída no tempo presente sem desconsiderar as 

particularidades, contradições do tempo passado no qual o personagem viveu. Como 

lembra Bloch (1997, p. 42)  

 

[...] os homens que manifestaram suas discordâncias e sofreram 

embates contribuíram para construir o caminho que hoje percorremos. 

Mas só suas manifestações não nos ajudam a compreender o momento 
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dessa luta. Mais: suas experiências pouco nos esclarecem se não 

considerarmos as situações objetivas em que ocorreram [...]. 

 

Dessa forma, a história intelectual foi imprescindível nesta análise pois me 

permitiu selecionar uma variante, conforme afirma Rodrigues (2002, p.22) “ uma das 

suas variantes: as biografias intelectuais [...] salienta a trajetória de um indivíduo, as 

relações que ele estabelece com seus pares, visões de mundo[...] (ou os habitus) [...] 

responsável pela configuração de uma trajetória e de uma obra”. Logo, optei por 

trabalhar com o gênero biográfico pois pude compreender que foi e como se fez o 

intelectual Silvino Olavo Martins da Costa. Nessa perspectiva, consideramos a biografia 

intelectual como um instrumento da pesquisa histórica em educação pois, conforme 

assevera Le Goff 

[... ] biografia é um modo particular de fazer história. Mais que isso, 

ela não exige apenas os métodos intrínsecos de fazer historia: posição 

de um problema, busca e critica de fontes, tratamento num tempo 

suficiente par a determinar a dialética da continuidade e da troca, 

redação adequada para valorizar um esforço de explicação. 

Consciência do risco atual – ou seja, antes de tudo, da distancia que 

nos separa – da questão tratada. A biografia confronta hoje o 

historiador com os problemas essenciais – porem clássicos – de seu 

oficio de um modo particularmente agudo e complexo. Faz isso, 

todavia, um registro a que frequentemente já não estamos habituados. 

(1993, p. 20). 

 

Há séculos, a biografia foi considerada como gênero impuro (DOSSE, 2003), 

desde o mundo greco-romano, no qual a escrita da história se ocupa dos eventos 

coletivos, dignos de serem lembrados e venerados pelas gerações futuras, passando pela 

idade média, com o surgimento da hagiografia, um modelo de biografia dos santos da 

igreja católica, chegando na modernidade, e sendo incorporada pela literatura, estando 

presentes nos romances.  

Os avanços científicos e os debates iniciados no século XIX possibilitaram que o 

gênero biográfico emergisse como elemento capaz de fomentar reflexões e discussões 

em torno da possibilidade se escrever a vida de um indivíduo. O movimento nascido dos 

Annales trouxe a biografia para o palco das produções historiográficas na década de 

1980 propondo discussões ligadas às histórias de vida. Neste sentido, a biografia voltou 

a ocupar a atenção dos pesquisadores não só por permitir a reconstituição de trajetórias 

individuais, mas também por colocar em xeque os problemas teóricos e metodológicos 

que circundam o gênero biográfico. Ao compreender a biografia como um instrumento 
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de reconstituição histórica devemos atentar para o que Dosse escreveu sobre a biografia 

como 

Gênero hibrído, a biografia se situa em tensão constante entre a 

vontade de reproduzir um vivido real passado, segundo as regras da 

mimesis, e o polo imaginário do biográfo, que deve refazer um 

universo perdido segundo a 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 (2009, p. 55). 

 

Logo, a reconstituição biográfica é, um esforço de juntar os vestígios históricos 

que compõem a vida de uma pessoa e depois costurar e produzir uma trama da vida com 

sentido e cheia de significados que outrora estavam dispersos no tempo e no espaço, e 

agora encontram se organizados não de forma retilínea, concatenada, mas de forma a 

nos permitir compreender uma vida. Assim, a escrita biográfica representa o momento 

de interpretação e atribuição sentido ao emaranhado de pistas/vestígios históricos que 

compõem a trama biográfica. Acerca desta assertiva Dosse (2009, p. 395) afirma que 

Uma maneira fecunda de interrogar o itinerário intelectual de um 

pensador nos é transmitida por um tipo especial de biografia que 

consiste em examinar as diversas facetas, a multiplicidade das 

apropriações de ícone e as etapas atravessadas na conquista do 

reconhecimento da grandeza da sociedade.  

 

Nessa perspectiva, a noção de biografia que orienta e sustenta esta investigação é 

orientada pela noção de prática cultural, evitando o que Bourdieu chama de “ilusão 

biográfica” (2006, p.185) devendo o pesquisador considerar na reconstituição biográfica 

que a vida de uma pessoa é um misto de momentos fragmentados e descontínuos que se 

apresentam de forma aleatória ou justaposta.  

Buscando compreender e interpretar a relação entre indivíduo e contexto 

histórico, e escrever uma biografia, devemos construir a trama de vestígios e indícios 

mediante a descrição das múltiplas posições e identidades ocupadas pelo mesmo 

personagem ou grupo social na sociedade a que pertence. Entendendo o contexto 

histórico como espaço simbólico e cultural perpassado por relações de poder 

determinam e orientam o habitus.  

Assim, o habitus construído e gestado pelo contexto histórico e cultural permite 

as experiências, apropriações, representações feitas via educação por Silvino Olavo me 

possibilitaram reconstituir o passado de forma coerente, logo, a escrita biográfica é fruto 

das relações e produções de uma determinada sociedade num determinado tempo 
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histórico necessário a elaboração da trajetória de um indivíduo. A biografia neste caso, 

constitui-se como elemento capaz de imprimir sentido e significado a vida de uma 

pessoa.  

Nesse processo de reconstituição biográfica na qual me ponho a escrever sobre o 

outro – Silvino Olavo pude visualizar como os constructos sociais, culturais e históricos 

“ [...] favorecem ou autorizam a experiência de vida de um indivíduo como unidade e 

totalidade” (BOURDIEU, 2004, p. 185), então, na tentativa de escreve uma trajetória 

intelectual que promovesse uma interpretação do ser humano que viveu na década de 

1920 no Brasil e imbuídas de sentido e significado para a ação dos atores sociais. 

Tomando a trajetória de Silvino Olavo sob esse viés, o que se pretende aqui é mostrar 

como seus escritos jornalísticos e biografias colaboraram na construção de uma 

determinada imagem de Silvino Olavo. Como esses textos, pude juntar e significar 

determinados acontecimentos da sua vida, imprimindo uma interpretação ao real, 

buscando desenhar a figura de Silvino como um intelectual de seu tempo. Partindo, 

então, da análise hermenêutica de sua produção jornalística, procuro reconstruir sua 

trajetória intelectual. 

 

 

2.2 - UMA DAS MILHARES FACES DE SILVINO OLAVO: ESTUDANTE DE DIREITO 

 

 

“Cada qual pode ser um, nenhum e cem mil [...]”, Nesta afirmação Pirandello 

leva-nos a reflexão que somos múltiplos. Escrever sobre Silvino Olavo, poeta, 

advogado, político, jornalista, intelectual, melancólico, inquieto, religioso, moderno, 

esquizofrênico, de um humor satírico e picaresco, obsessivo com o lado lúgubre e 

funesto da existência, mas ao mesmo tempo amante da vida, das mulheres, da ciência, 

homem de seu tempo, que usava as palavras como arma de sobrevivência quando batia 

a depressão, a desilusão afetiva, o desespero, a solidão, esta é a tarefa imposta a quem 

busca traduzir e dar unidade a todos os muitos que algum outro foi, como aventou 

Dosse (1992, p.359) “ a apreensão da unidade pela singularidade e, ao mesmo tempo, a 

pluralidade das identidades, o plural dos sentidos da vida”. Logo, Silvino não foi a 

exceção da regra, ele foi milhares.  
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Envolta nos escritos e poesias olavianas e imersa em biografias, relatos 

memorialistas, críticas jornalísticas de amigos de Silvino, pouco a pouco emergia aquilo 

que eu buscava, como o personagem de Pirandello: a unidade. E esta como afirma 

Dosse (2009, p.365) “ a unidade [...] é suscetível de múltiplas alterações e modificações. 

Ademais o significado de uma vida nunca é unívoco, só pode declinar-se no plural. 

Neste sentido, a princípio fui achando que entendia Silvino, me sentindo íntima dele. 

Imaginando sobre o que conversaríamos se ele estivesse aqui? Sobre a infância em 

Esperança, a adolescência em João Pessoa. A vida adulta no Rio de Janeiro, em João 

Pessoa. A sua formação no Pio X, na Faculdade Nacional de Direito. Sua atuação 

política na Paraíba, em Esperança. Certamente, teríamos muito sobre o que conversar. 

Fiz algumas descobertas sobre esse advogado-poeta marcante para a história 

esperancense e paraibana e apaixonado pela arte (poesia) personagem e autor da própria 

vida. Se a importância como advogado e poeta era flagrante desde o início desta 

pesquisa, a importância como intelectual, amigo, jornalista e filho foi surgindo devagar, 

aparecendo como em uma revelação fotográfica. Apesar dos tantos traços, do contorno 

esboçado, faltam ainda detalhes. É que esse relato não se pretende definitivo, uma 

biografia exaustiva. Antes é um perfil, um retrato, um recorte dessas milhares de faces, 

atendendo ao imperativo de Fernando Pessoa “Sê plural como o universo”. Logo, ainda 

há muito a dizer sobre Silvino Olavo Martins da Costa. Muitos arquivos a revirar, 

muitas fotografias para nos fazer lembrar. Mais cem mil para serem estudados. Partindo 

daqui, dá para ir apreciando o caminho, cada nuance, detalhe. Pois o ponto de chegada 

não existe. Por definição, é imperfeito.  

“No dia primeiro de janeiro, no país do direito eu ancorando, na cidade me estão 

apresentando, quanto podem a ciência e o dinheiro [...] O Espírito de Mauá nas 

Avenidas, e o ritmo das distâncias percorridas”, essa foi a primeira impressão de Silvino 

Olavo (1997, p.43) ao desembarcar do Itagibá, vapor da Costeira, conhecido 

popularmente pela alcunha Ita2, navio que inspirou Dorival Caymmi na canção “Peguei 

um Ita no Norte e vim para o Rio morar,” Jorge Amado em seu” O Capitão de Longo 

Curso”e o Samba enredo do Salgueiro campeã do carnaval carioca em 1993. Quando o 

navio atracou no cais Pharoux, (atual Praça XV), o jovem Silvino teve o seu primeiro 

                                                 
2 Embarcações a vapor que recebiam este apelido por terem o prefixo Ita de origem Tupi-Guarani no 

nomes, a saber: Itatinga, Itaquatiá, Itaimbé, Itaberá, Itapuca, Itapagé, Itapuhy, Itassucé, Itajubá e Itaquara 

e os grandes Itaipé, Itahité e Itagibá, entre outros Estas embarcações pertenciam  à Companhia Nacional 

de Navegação Costeira, conhecida como A Costeira, fundada em 1822, uma autarquia federal que 

transportava passageiros e cargas pelo litoral brasileiro, tornando-se responsável pela ida de nortistas e 

nordestinos para trabalhar no sul e sudeste do Brasil. 
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alumbramento com o Rio de Janeiro, estava ele nessa época com vinte e três anos de 

idade, possuía uma compleição atlética, elegante, tez sanguínea, eloqüente, fisionomia 

varonil, olhos e cabelos castanhos apesar das reentrâncias da calvície  “[...] as meninas 

balbuciam que Silvino é [...] um dandy – que elas traduzem por simpático e inteligente”, 

e ainda “ no seu sorriso franco uma índole forte, generosa e cavalheiresca descreveu Dr. 

Samuel Duarte e Raul de Góes contemporâneos  e amigos do poeta no jornal a União.  

 Ao chegar ao Rio de Janeiro, não havia parentes esperando pelo aventureiro 

nordestino, Silvino trazia na bagagem tanto a euforia da juventude expressa no soneto 

Idade de Ouro “[...] e agora eu corro, na ânsia da cidade, atrás da vida e da felicidade 

bem como outrora atrás dos pirilampos”, quanto à saudade de sua terra natal, bem como 

a certeza dos obstáculos/batalhas que teria que enfrentar “[...] um tropel de memórias e 

queimadas, um campo aberto ás luminosas alvoradas, e uma batalha de grandes e 

navegadores [...] com a saudade do vento e das flores, como descreveu o poeta no 

soneto Ruge à Vida (1997, p.43).  

Contudo, o maior desejo de Silvino era “[...] ser, como toda gente, um bacharel 

formado. Para isto, despenhei-me da aridez do meu Nordeste e cheguei até o Rio” 

(OLAVO, 1922). O desejo de tornar-se um bacharel, especificamente um advogado, 

reflete não apenas uma aptidão/vocação profissional, mas sobretudo a construção de 

uma identidade social, resultado de suas apropriações e representações sociais na 

Parahyba do Norte e das interferências oriundas deste contexto social, ou seja, o habitus 

que gerado e gestado pela educação e presentes nos processos de formação das 

representações sociais e culturais, no caso de Silvino, o prestígio e ascensão social que 

era intrínseca a figura do advogado, que no período histórico da década de 1920, 

apresentava o intelectual, ou melhor, o “escritor jurista” segundo a expressão de 

Foucault, acerca disto Silvino ao escrever o soneto Idealismo Vão demonstra essa 

preocupação “Em prol da Idéia- Nova, original quer bater-me com denodo e brio, 

glorificar-me em justas, ao feitio. De um nobre Cavalheiro de San-Graal”. No artigo A 

escola histórica, na revista A Época ele reforça essa postura ao afirmar que  

Há no espírito dos homens uma consciência jurídica collectiva que é o 

manancial donde brota todo o direito, espontânea e vagarosamente”, 

[...] O direito deve ser tal como se apresenta; e não como o desejam; 

ou por outras palavras, elle é o resultado inevitável da organização 

eterna da própria nação e de seu passado jurídico. Cada epocha deve 

applicar sua particular actividade em melhor apprehender, renovar e 

revivificar o legado das epochas anteriores (OLAVO, 1923). 
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Em outro artigo na revista Era Nova, Silvino corrobora esta postura ao dizer que 

“um intellectual penetrado de uma forte paixão pelos aspectos sociaes da vida. Nunca as 

suas preoccupações foram alheias às da intelligencia, a cujo critério submettia todas as 

coisas” devendo a este personagem social “exerce a sua profissão luminosamente, 

votando-lhe a fé de um verdadeiro sacerdócio” (OLAVO, 1921). Note-se que o poeta 

paraibano encarnou a figura do intelectual cuja função social era segundo Rodrigues       

(2002, p. 32) “defender os valores e as causas universais [...] por meio de petições, 

manifestos, artigos em jornais e revistas etc”.   

Esta postura é reafirmada, ou melhor este habitus apreendido sob a forma de 

modelos, valores, comportamentos, modos de ser, falar e de agir de acordo com as 

normas hegemônicas, ter um corpo e uma postura adequado aos padrões estéticos mais 

valorizados e desejáveis para um intelectual/bacharel da Faculdade Nacional de Direito 

do Rio de Janeiro, escrever artigos para jornais e revistas são produtos culturais que 

materializam de determinados habitus, assegurando uma inserção social diferenciada 

aos agentes que os detêm,  este fato é reiterado pela participação e elaboração de uma 

petição de Silvino direcionada ao então Presidente da República em 23 de maio de 

1922, reivindicando aumento salarial, conforme atesta a nota publicada no Diário 

Oficial “ Confiamos tranquilamente na justiça e na boa vontade de V. Ex. Com relação 

ao augmento dos vencimentos dos funccionários públicos da União. A iniciativa de 

melhorar a situação dos funccionarios é exclusivamente de V. Ex. Respeitosas 

saudações [...]”, bem como a sua participação na Associação Beneficente dos 

Estudantes de Direito, cujo objetivo era auxiliar os acadêmicos de Direito, que por falta 

de recursos pecuniários, se acharem impossibilitados de continuar seus estudos. 

Na esteira deste pensamento, acrescento que o surgimento deste ator/agente 

social intitulado de “intelectual”, surgiu no final do século XIX, a partir do caso 

Dreyfus3 na França. Logo, ao afirmar que queria ser bacharel, advogado, Silvino 

                                                 

3 Em 1894, em Paris, o capitão francês Alfred Dreyfus, foi detido e acusado de traição à pátria, sendo 

sumariamente condenado ao degredo perpétuo na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Dreyfus pareceu ao 

seus acusadores o "traidor ideal" por ser um judeu alsaciano (região da França que havia sido anexada ao 

Império Alemão em 1871), evitando assim que um francês, cristão "de sangue puro", fosse apontado 

como um vendilhão da pátria, ou seja, era o “bode expiatório” ideal para uma sociedade em crise social e 

identitária. Por sentir que os direitos do capitão infamado haviam sido atropelados e desconsiderados um 

grupo de políticos, universitários, homens de letras, e diversas personalidades de ofícios e profissões 

diferentes, decidiram lançar um manifesto (Liga pela Defesa dos Direitos do Homem). Repudiando esta 

militância a favor de Dreyfus, um aglomerado de homens de letras, nacionalistas furiosos, com o apoio do 

crítico Lemaître fundou no mesmo ano a Liga da Pátria Francesa. O movimento dreyfusard foi 

substancialmente reforçado pela adesão de Émile Zola, que, naquele momento, era o maior escritor vivo 
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permitiu-me enxergar uma multiplicidade de constructos sociais e culturais são 

elementos constituintes no processo de construção das identidades individuais e 

coletivas, pois conforme Bourdieu (2006), isto ocorre  

 [...]  mediante a concordância que se instaura, como por fora e para 

além dos agentes, entre o que estes são e o que fazem, entre a sua 

“vocação” subjectiva ( aquilo para que se sentem “feitos”) e a sua 

missão objectiva ( aquilo que deles se espera), entram na pele da 

personagem social que deles se espera e que eles esperam de si 

próprios (é a vocação), e isto pela força desta coincidência imediata e 

total do habitus e do hábito que faz o verdadeiro monge. 

 

Ávido para assumir e desempenhar sua “vocação”, Silvino relatou em um artigo 

escrito na revista A Época que   

Por occasião do exame vestibular a amizade recente de Marcondes 

Junior fez-me conhecer Abner Mourão. Percebi, desde logo, na 

sobriedade da palestra que mantivemos no intervallo das provas 

escriptas, a agudeza da sua intelligencia e a serenidade do seu espírito. 

Soube, depois, que esse moço de ares tão modestos era já um nome 

feito da imprensa brasileira. Dahi por diante, comecei, na minha 

avidez de provinciano a ler, semanalmente, n’O Paiz, as chronicas que 

encimavam aquelle nome. E, como tudo que diz respeito a nossa 

organização social, interessava-me essencialmente, nunca mais deixei 

de ler as paginas luminosas de sociologia pratica que, vez por vez, 

cahiam-me nas mãos, assignadas pelo jovem escriptor (OLAVO, 

1923). 

 

É a década de 1920 no Rio de Janeiro, capital federal e o principal pólo político 

e econômico do Brasil, recentemente tornara se um país republicano. As duas primeiras 

décadas do século XX foram marcadas por um período de transformação dos hábitos e 

costumes, este século foi incumbido de propagar/perpetuar o legado do progresso, da 

civilização, da industrialização. Acerca disto Silvino pondera que “a complexidade 

orgânica da vida moderna. E a nova ordem de idéias, que emergiu desses novos 

                                                                                                                                               
da França, um autor cujas tiragens atingiam um volume de venda até então desconhecido na história 

literária do país. Exatamente por gozar dessa popularidade e ter-se enriquecido no seu ofício, é que Zola 

ousou enfrentar o estabelecido e desafiar as instituições, numa impressionante carta, publicada no dia 13 

de janeiro de 1898, no jornal L`Aurore, dirigido por George Clemenceau, Zola voltou-se para o presidente 

Félix Faure e outras autoridades militares, responsabilizando-os por não terem feito justiça com o capitão 

Dreyfus e acobertado o verdadeiro culpado, o major Esterhazy. Zola revivia assim, em plena França do 

final do século XIX, a tradição legada por Voltaire, quando o filósofo colocou sua pena a favor da revisão 

de um erro judiciário que havia sido cometido em 1762, em função do fanatismo religioso. Em apoio a 

Zola, uma leva de intelectuais (mais de 90) assinaram o Manifesto dos Intelectuais. Desde então difundiu-

se o termo intelectuais (provavelmente pela insistência de Clemenceau, a partir de um artigo do direitista 

Maurice Barrés que usou o termo como ironia) para definir a gente de letras e das ciências que se engaja 

em questões ideológicas, éticas ou morais, da sua sociedade.  
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sentimentos revolucionários, está proclamando agora os deveres do homem” (OLAVO, 

1929). No seu discurso na Faculdade de Direito em São Paulo, o poeta reiterou este 

pensamento ao dizer que  

 Desdobra-se a articulação ferro-viaria, estendem-se as linhas de 

navegação interior, multiplicam-se os meios de intercambio espiritual, 

alastram-se os centros de povoamento, elevam-se os coeficientes de 

densidade demographica, corrigem-se as disposições sociaes por meio 

da colonização intensiva e systematizada, unem-se cada vez mais as 

malhas do tecido social, estabilizam-se os systemas políticos, 

consolidam-se as garantias do cidadão ( OLAVO, 1923) 

 

Os reflexos desta transformação foi o processo de urbanização e modernização 

das principais cidades brasileiras, especialmente da Capital Federal, o Rio de Janeiro, 

cujas reformas seguiam o modelo francês, considerado o mais requintado e moderno no 

mundo ocidental. Esta empreitada teve como principal “arquiteto” o prefeito Pereira 

Passos que objetivando apagar os resquícios que ainda pudessem existir do período 

imperial propagou o sentimento de ruptura com o passado, principalmente o que 

lembrasse Portugal. A precariedade urbana do Rio de Janeiro era tido por muitos 

intelectuais da época como uma herança portuguesa. Em seu, O cortiço, Aluísio de 

Azevedo, busca no folhetim descrever como era a “visão” da cidade neste período, bem 

como das imagens preconcebidas do português que começaram a fazer parte do 

imaginário da sociedade brasileira. 

Assim, estas mudanças republicanas e modernistas só foram possíveis devido a 

implementação de uma política higienista através de programas de saneamento, obras, 

demolições, calçamentos, construções de avenidas, abertura de caminhos, túneis, a 

oferta de transporte coletivo e linhas de bonde, valorização da praia, construção de 

monumentos símbolos da modernidade, bem como a remoção dos pobres, contingente 

populacional expressivamente de pessoas negras, das áreas nobres da cidade, todas essa 

transformação urbanística concorria para as aspirações intelectuais que desenhavam 

para o país um ideal de nação.  

Refletindo acerca do processo de urbanização Brasil durante este período, 

constatamos que a palavra de ordem era “modernização”, progresso a todo custo 

buscando equiparar-se as cidades europeias. Naquele momento, eram estas as 

expressões que indicavam os rumos que a sociedade deveria tomar, contudo, este 

acelerado esta frenética modernização do Rio também correspondia à inserção do país 

na economia capitalista o que, concomitantemente, levava a transformações do espaço 
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urbano, da sociabilidade e da vida cultural. Dessa forma, a relação entre a cidade e os 

hábitos e costumes dos seres humanos se transforma mutuamente, uma vez que as 

reformas urbanas não mexiam apenas na arquitetura, influenciavam os hábitos das 

pessoas, os novos empreendimentos que surgiam, o vestir-se e todo o dia-a-dia da 

população, como  também o ramo das atividades culturais, a exemplo dos cafés-

concerto, cervejarias, teatros, cinemas, casas de apostas, parques e outros tipos de 

diversões começavam a surgir e a penetrar de maneira intensa no cotidiano do morador 

da capital.  

Logo, a "cidade" - como passou a ser chamado o centro do Rio – era o espaço no 

qual a população urbana buscava divertimento, novidades e informações, era o Centro 

renovado e revitalizado. É, pois, no “Centro” da cidade maravilhosa, que o jovem 

Silvino estava residindo no Largo da Carioca, precisamente na rua da carioca, ficou 

hospedado na pensão do “casal Zuchi  onde as belas e atenciosas filhas dos proprietários 

formavam um ambiente deveras agradável” ( FERREIRA, 2011, p. 22). A partir de 

então, inicia-se a inserção e /ou imersão de Silvino no campo intelectual, que lhe 

proporcionou contatos/amizades proveitosos com Abner Mourão, Marcondes Júnior, 

Adelino Magalhães, Pedro Calmon, Rego Monteiro, Oscar Saraiva assíduos 

freqüentadores do “café Lamas para média com torradas, ás quatro da tarde, sem as 

arrelias do fim da noite” (CALMON, 1995, p. 117) 

Silvino fazia parte da “minoria refratária ao barulho”, pois além dos estudos, o 

poeta paraibano trabalhava na agência dos Correios e Telégrafos tendo em vista 

complementar a mesada enviada pelos pais. Apesar, de não ser assíduo na agitação 

noturna carioca, Silvino possuía uma vida agitada na Faculdade Nacional de Direito do 

Rio de Janeiro, fazendo parte tanto das comemorações, a exemplo do centenário da 

Independência, quanto das atividades extra-classe como excursão a Penitenciária de São 

Paulo, a visita ao morro do Castelo4, participação na direção do Centro Acadêmico 

Cândido de Oliveira ( CACO), eventos/agremiações realizadas como o Congresso 

Interamericano de Estudantes, Associação Beneficente dos Estudantes de Direito, 

alistou-se também no batalhão acadêmico, para fazer corretamente o serviço militar, 

integrando a Classe de 1897 e ainda membro e redator da revista da Faculdade de 

Sciencias Jurídicas e Sociaes – A Época, colaborava também como revisor de jornais, e 

                                                 
4 Era um subúrbio em cima do centro urbano, rua de velhas casas, muros de fortaleza, duas igrejas 

quinhentistas no topo, tudo pobre e esquecido, no monte em que a cidade nascera e agora se ia arrasar, 

com a rapidez possível, para enterrar com o entulho a praia da Exposição.   



 56 

correspondente da revista Era Nova na Parahyba do Norte  [...] mas compartíamos dos 

bulícios da escola, vivíamos, em comunhão com a turma, seus retraimentos e seus 

espalhafatos, oscilávamos entre as revoltas que arfavam na turbulência inconseqüente. 

Metade dos estudantes era contra o governo, metade neutra, o que arrefecia, lá dentro, a 

inquietação política” (CALMON, 1995, p. 117).  Silvino fazia parte dos que agitavam 

as ideias, fato este tanto notório tanto nas atitudes do poeta quanto no seu discurso na 

Faculdade de Direito de São Paulo 

 

No Brasil, onde homens com a responsabilidade do conselheiro Ruy 

Barbosa, se tem votado a um idealismo político verdadeiramente 

digno de um authentico heroe, batalhando tenazmente pela mais 

utópica das utopias, qual seja, por exemplo, a da conciliação da 

política com o direito, temos que reduzir antes de tudo certos 

problemas de ordem política se quisermos acompanhar os demais 

povos americanos nesse novo surto que o progresso lhes vae 

assignalando. Entre esses diversos problemas, e problema econômico 

será talvez o que menos nos preocupe, mesmo porque a solução pende 

mais do determinismo das circunstancias e dependera, talvez, da boa 

solução que se der aos problemas políticos. Avulta, entretanto, no 

meio destes, o problema fundamental da reforma constitucional. Este 

é, por excellencia, o problema do nosso Brasil político social.O 

defeito capital de que se inquina a nossa lei orgânica, como tão bem 

demonstrou o eminente escriptor Oliveira Vianna, é ter continuado o 

espírito de uniformidade e symetria do velho systema imperial, dando 

uma mesma autonomia a todos os Estados, a despeito da estructura 

social ou da cultura política que porventura tenha cada um delles. O 

que é preciso é que a política no Brasil seja a sciencia dos interesses 

vitaes da nação, como queria Ruy, o grande, e não essa que é “uma 

constante traição a consciência publica (OLAVO, 1923). 

 

Neste discurso de Silvino pude perceber a construção/formação do habitus que 

de acordo com Bourdieu (2006) é composto por três elementos, a saber: ethos, eidos e 

hexis, e que estas devem ser compreendidas como uma engrenagem na qual os três 

elementos se completam, formando uma espécie de unidade que é também uma 

trindade, uma vez que o ethos é o elemento ético constituído pelas noções e princípios 

práticos, as normas, regras.  

Sendo assim, o habitus gera nas pessoas um “ desejo” de organização da vida 

social, propiciando a instauração de regras, normas e valores consideradas primordiais a 

convivência em sociedade. O segundo elemento denominado de eidos é responsável 

pelos esquemas mentais que nomeiam e classificam os objetos, ou seja, o constrói 

aquilo que costumeiramente chamamos de o “estilo de vida” de cada pessoa. O terceiro 

e último elemento constituindo do habitus é o hexis reponsável pela internalização dos 
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valores e comportamentos sociais, os modos de ser e agir que são externalizados que 

pelo falar, de andar, etc. 

  “Encharquei-me de idéias. Embrenhei-me na novidade científica”, assim se 

expressou Silvino em 1923, na revista A Época. Para ele, a Faculdade Nacional de 

Direito era um novo mundo, extraordinário, “era uma janela que os poetas, como 

Silvino Olavo e Rego Monteiro, abriam para o firmamento e para a erudição. 

Ganhávamos no meio acadêmico o respeito que a precocidade impunha” (CALMON, 

1995, p.117), outrora denominada Faculdade Livre de Sciencias Jurídicas e Sociaes do 

Rio de Janeiro, fundada em 18 de abril de 1882, contudo, seu funcionamento só foi 

autorizado em 1891. Foi a terceira Faculdade de Direito Livre brasileira, depois da 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em São Paulo e da Faculdade de 

Direito do Recife, ambas criadas em 1827.  

Logo, a Faculdade Nacional de Direito resultou da fusão, em 1920, das duas 

escolas de Direito existentes no Rio de Janeiro. As duas escolas seguiam correntes 

teóricas e filosóficas que oscilavam de um lado progressistas e republicanos e de outro 

conservadoras e monarquistas, a unificação só foi possível quase trinta anos após a 

fundação das escolas, em razão dos problemas políticos.  

O prédio do Campo de Santana, (Solar do Conde dos Arcos) onde hoje se 

localiza a Faculdade Nacional de Direito foi adaptado e reformado diversas vezes, 

abrigou diversas entidades, a exemplo da Casa dos Senadores, primeiramente Imperial e 

depois Federal, devendo ser um prédio que se expressasse imponência, conforto, 

modernidade e grandeza, a exemplo do que existia na Europa e, principalmente, em 

Paris. Culminando por abrigar, até hoje, a Faculdade Nacional de Direito, uma das mais 

tradicionais e conceituadas escolas de Direito do Brasil, sendo a instância formado de 

juristas, diplomatas, escritores, jornalistas, políticos e advogados que muito se 

destacaram na história brasileira. 

A fusão das duas universidades que culminou com a criação da Faculdade 

Nacional de Direito deve-se ao surgimento e adequação das universidades brasileiras da 

década de 1920 a incluir o ensino e a pesquisa como aspectos fundamental na e para 

educação superior. A justificar para a fusão a partir da junção do ensino á pesquisa 

cientifica configurava-se como sendo uma melhoria fundamental a qualidade do ensino, 

a universidade ao voltar se para o ensino e pesquisa poderia produzir 

conhecimentos/saberes e metodologias, ou seja, faze ciência, e desta maneira equiparar-

se aos países “civilizados e modernos” da Europa. A utilização dos princípios e métodos 



 58 

científicos, e consequentemente de conhecimento válido e reconhecido cientificamente 

acerca do Brasil corroborou para a consolidação do projeto de nação. A universidade 

seria o campo de atuação privilegiado dos intelectuais que poderiam desenvolver e 

“pensar” projetos para a sociedade, em busca da tão desejada identidade nacional que 

faltava ao povo brasileiro, para tornarmo-nos um país civilizado e moderno.  

Neste sentido, a formação acadêmica de Silvino durante os cinco anos que 

passou na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, foi conforme atesta a ampla 

literatura fundamental na inculcação do habitus, uma vez que foi neste período que 

Silvino mais produziu tanto texto jornalísticos, críticas literárias quanto os primeiros 

sonetos que mais tarde iriam compor o seu primeiro livro Cysnes ( (1924), como afirma 

Pedro Calmon “ a turma de terceiro-anistas era de uns quarenta rapazes e três moças 

retraídas [...] cito-os de cambulhada [...] Silvino Olavo, cujos versos, n’A Época, o 

elevavam aos cimos do Parnaso...” ( 1995, p. 105). 

Note-se que, a construção do habitus ocorre num “espaço” denominado por 

Bourdieu (2006, p. 78) de “campo social”, e no caso de Silvino Olavo, era a Faculdade 

Nacional de Direito, logo o habitus que formou o ser intelectual resulta apropriações e 

representações geradas pelo campo social no qual o poeta-intelectual estava inserido.  

 

2.3 – POR ENTRE OS DIFERENTES “HABITUS” FORMADORES... 

 

Assim como a identidade não é fixa e imutável antes se apresenta como “uma 

celebração móvel” (HALL, 2007), o habitus de uma pessoa é resultado das relações e 

interações com pessoas e grupos variados ao longo da vida, ou seja, na construção da 

pessoa humano concorrem diversos habitus, segundo Domingos Sobrinho (1998a).  

Neste sentido, o habitus de Silvino Olavo, foi notoriamente construído pelo 

contato com as práticas religiosas desenvolvidas no Colégio Católico Pio IX, bem como 

das relações familiares marcada pela devoção religiosa, desenvolvendo posturas, modos 

de falar, convicções religiosas que marcaram o seu fazer poético, e ainda como atesta-

nos o seu biografo João de Deus “o coronel Cândido ( pai de Silvino) era próspero 

criador de gado da Vila de Esperança e se dedicava também ao plantio de algodão e 

cereais” ( 1922, p. 27), ou seja, o habitus tipicamente interiorano expresso na postura de 

Silvino enquanto estudante de Direito. 
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 Desta forma, o habitus que construiu o ser intelectual – Silvino Olavo -  é 

resultado de um conjunto de diferentes habitus que foram incorporados pelo 

personagem através dos contatos como os diferentes grupos e instâncias sociais nas 

quais ele teve contato, isto pode ser verificado discurso intitulado Ecos da excursão do 

IV anno a S. Paulo (discurso pronunciado por Silvino Olavo na Faculdade de Direito 

de S. Paulo). 

O suffragio indulgente dos meus companheiros arrebatou-me da 

penumbra em que me apraz viver para collocar-me aqui. Não foi uma 

conquista do meu valor, mas, uma dádiva gentil da mocidade. Nunca 

experimentei mais a minha fraqueza nunca a vertigem das altitudes me 

fascinou tanto os meus olhos mortaes como neste momento. Destas 

alturas magestosas que me haveis assignalados, collegas, immerge-se-

me o olhar numa perspectiva augusta e os mil deslumbramentos dos 

vossos horizontes conturbam-me a intelligencia, deixando-me ver, 

sómente o relevo da minha inexpressão. Temo o fracasso da minha 

tibieza commovida, e, para acorbertá-la, peço-vos emprestado um 

pouco do vosso enthusiasmo, uma scentelha dessa coragem que me 

elevará, por um momento, acima de mim mesmo, trazendo-me à visão 

da retina allucinada uma porção mais larga de horizonte e uma nesga de 

Azul mais constellado. Se ainda assim o meu fracasso se der, se ainda 

assim vierdes a verificar o vosso erro, lembrai-vos collegas, que, se o 

erro partiu de vós, deve tambem partir de vós o perdão. Somos, srs., 

debaixo deste tecto amigo, ponderável numero de alunnos da Faculdade 

de Direito do Rio de Janeiro, que vimos fazer a nossa visita annual à 

Faculdade de Direito de S. Paulo, trazendo-lhe a cortezia da nossa 

saudação sincera e fraternal. 

Mas ainda: vimos beijar-lhe as mãos venerandas, munificentes e 

semeadoras e dellas receber a sua bênção como netos que somos do 

seu regaço maternal. Netos sim! Netos seus espirituaes, porque os 

nossos mestres são, na sua maioria filhos dilectos desta casa. Somos 

netos de Campos Vergueiro, de José Bonifacio, de Joaquim Ribas, de 

Silva Lisboa, de Basílio Machado e de João Monteiro, porque são 

filhos Affonso Celso, Didimo da Veiga, Alfredo Valladão e tantos 

outros, e foram seus filhos Bulhões Carvalho, Pimenta Bueno, 

Marcondes Romeiro, Silva Costa, Inglea de Sousa. Pedro Lesa e Ruy 

Barbosa. Não é preciso, srs, iniciação profunda nos mysterios do 

coração para sentir, como eu sinto neste momento, que um sopro 

gracial passou agora pelo vosso, projetectando-vos na alma a ra de 

sombra do lucto e da saudade, ao ouvirdes este nome: Ruy Barbosa  

( OLAVO, 1923) 

 

Na década de 1920, o Rio de Janeiro era um enorme canteiro de obras, 

demolições por todos os lados, a paisagem urbana estava toda pintada de cinza. 

resultado do “processo de demolição das residências da área central que a grande 

imprensa saudou denominando-a com simpatia de a ‘regeneração’ (e que) para os 

atingidos pelo ato era a ditadura do “bota-abaixo”, segundo Sevcenko ( 1998, p. 23). 
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Neste contexto de reformas, demolições, o destino da população de baixa renda 

e sem teto era o alto dos morros que circundavam a cidade, em contrapartida a 

população mais abastada seguia na direção contrária rumo ao litoral, conforme atesta 

Silvino ao fazer uma visita ao morro do Castelo5, “dois brasis ali se defrontavam, o 

condenado e morto, o recém-chegado e estético” (OLAVO, 1922). Em 1922, o Rio de 

Janeiro fervilhava, pois era o ano da comemoração do Centenário da Independência, 

além da festa havia os rumores da revolução que ameaçavam a paz rotineira, conforme 

nos atesta Calmon (1995, p.109) o cenário era contraditório, pois 

 

Fervia-lhe nas bases militares o protesto [...] conspiravam nos 

quartéis, contra a sucessão mineira do presidente Epitácio. Nem estes 

se impressionavam com o decurso alegórico das comemorações em 

pauta. Contra Artur Bernades se formara uma opinião maciça, como 

se as decepções acumuladas nos episódios anteriores, desde 1909, se 

tivessem desvairado num sonoro movimento de revolta. Na verdade, 

alargara-se a distância entre o governo irradiando otimismo e a 

população sôfrega de mudança: essa distância cada vez maior, entre 

revolução e a festa. Com a particularidade de que a festa era um 

convite à unanimidade (o esplendor da Pátria!) enquanto a sedição 

dividia as forças armada. 

 

Silvino, vindo das áridas terras paraibanas para estudar direito na capital, 

defrontava-se em 05 de julho de 1922 com os “estrondos dos canhões do forte de 

Copacabana” (CALMON, 1995, p. 109) era o som da revolução, este período histórico 

foi bastante conturbado politicamente, culminando com Epitácio Pessoa assumindo a 

presidência da república, a nova gestão foi marcada pela austeridade política e 

econômica, desagradando sobremaneira aos líderes políticos e empresariais de São 

Paulo e Minas Gerais. Os militares também ficaram insatisfeitos com o governo de 

Epitácio Pessoa que entregou as pastas da Guerra e da Marinha a civis, este fato 

provocou uma crise política que gerou o estado de sítio devido a Revolta do Forte de 

Copacabana, destaca-se dentre as reinvindicações e exigências a retirada da candidatura 

à presidência de Artur Bernardes, a situação foi resolvida com o fechamento do Clube 

Militar e a prisão de Hermes da Fonseca líder do movimento. Toda esta agitação teria 

um momento de trégua em setembro de 1922 como relata Olavo“ [...] as luzes do 

Centenário devolveram ao País a risonha tranqüilidade a que se habituara a capital. Mais 

do que uma afluência de soberanias, era um concurso de admirações que se concentrava 

                                                 
5 Subúrbio em cima do centro urbano; rua de velhas casas, muros de fortaleza, duas igrejas quinhentistas 

no topo, tudo pobre e esquecido, no monte que a cidade nascera e agora se ia arrasar, com a rapidez 

possível, para aterrar com o entulho a praia da Exposição ( CALMON, 1995, p. 109). 
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na Exposição Internacional” (1922, p. 15). Segundo Pedro Calmon (1995, p. 112), 

colega de Silvino, destas comemorações, decorreram os seguintes alumbramentos 

 

 [...] se diria iluminada com os propósitos patrióticos da celebração. 

Pensávamos no imaterial e no implícito, que se escondiam na 

arquitetura dos edifícios ali arrumados, com a beleza arrogante de seus 

estilos raros. O que enxergávamos, para lá de maravilhoso, era o 

trivial; a história do Brasil; esse século de independência que se 

escoara com a integridade assegurada, o progresso montado, a paz 

restaurada; e dentro nele, quantas gerações tinham despertado e 

adormecido sonhando o dia em que vivíamos, esse em que nos 

visitavam as potências do universo e sobre a sua assembléia, ao som 

do hino, a bandeira do Brasil tremulava alegremente, como se cobrisse 

o tempo e o espaço, mortos e vivos, com as cores de verão tropical!  

 

Neste período de “aparente paz”, a presidência da república foi assumida em 

1922 por Artur Bernardes, neste ano ocorreu a Semana da Arte Moderna na qual 

convenções e convicções foram abaladas e/ou demolidas por uma trupe de artistas, 

escritores, como por exemplo, Monteiro Lobato denunciando vida miserável do povos 

que viviam no campo através da pitoresca imagem do Jeca Tatu, na Parahyba destacou-

se Anayde Beiriz que desafiou o preconceito patriarcal, neste contexto social notamos 

que Silvino manteve-se neutro, ou seja, confirmamos isto pelas poesias publicadas por 

ele neste período demonstrando que ele ficou afastado das vanguardas estéticas e 

sociais. Acredito que as razões que contribuíram para este estado de espírito do poeta-

intelectual era fruto do choque, da mudança de ares proporcionado com a saída de 

Silvino da Parahyba rumo ao frenético ritmo da capital carioca.  

Usando a linguagem bourdieusiana, pode-se afirmar que, naquele contexto 

inovador, foi construído o habitus de Silvino Olavo através do campo cultura existente 

no espaço acadêmico que orientou e guiou Silvino e suas relações cotidianas com os 

professores da Faculdade Nacional de Direito e seus colegas de turma, bem como sua 

atuação dentro desta instituição, pois, como nos atesta um artigo publicado no Diário 

Oficial da União Silvino foi aprovado com louvor em Direito Industrial e ainda orador 

oficial “a maioria indicava Silvino Olavo, que além de poeta inspirado tinha a vantagem 

de não ser aluno transferido” (CALMON, 1995, p. 132).  

O habitus adquirido por Silvino no campo educacional também permitiu ao 

poeta-intelectual entender e internalizar as normas, regras, modos de ser desse campo. A 

valorização dos estudos, a identificação com o espaço escolar e com alguns professores 

são as manifestações de esquemas mentais constituintes do habitus de Silvino Olavo, 
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que direcionou a atuação intelectual ao longo de sua vida, principalmente sua atuação na 

Parahyba a partir de 1925. Podemos observar isto, acerca de um professor que muito 

“inspirou e influenciou” Silvino a quem dedicou um soneto intitulado Ruy Barbosa (In 

Memoriam) 

 
Teu genio, super-homem, num dilemma,  

Entre o céo e a terra se equilibra, 

Nos intermundios astreos se libra, 

Rasgando o véo da Perfeição Suprema. 

 

O teu estylo – peregrina gemma –  

De enérgico vigor e extranha fibra, 

Na trama dos discuros pulsa e vibra, 

Doirando a phrase de belleza extrema. 

 

No vôo que alçaste de Águia alipotente, 

Levando o verbo a crepitar nos lábios, 

Déste ao Brasil a gloria respendente. 

 

Por teus feitos de Heróe vives na Historia; 

E, como sábio entre os maiores sábios, 

Teceu-te o genio a púrpura da Gloria. 

 

A ausência de engajamento político de Silvino nos tempos de faculdade decorre 

de “uma certa desilusão” que acometia os homens de letra da época com a republica 

praticada no país, assim, os intelectuais geralmente participavam da vida política de 

uma forma dúbia, escrevendo nos jornais da época críticas ao governo ao mesmo tempo 

que não se envolviam ativamente na militância, assumindo uma postura diferente da 

exercida durante as campanhas abolicionista e republicana, nas últimas décadas do 

século XX.  

Na faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro, Silvino chegou a compor a 

Associação Beneficente dos Estudantes de Direito, mas sempre sem se comprometer 

demais, sem levar o credo político às últimas conseqüências, seu engajamento só 

ocorrerá anos mais tarde na Parahyba quando irá integrar a caravana da Aliança Liberal 

em prol da candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa ao cargo de Presidente e Vice-

Presidente da República, respectivamente. Até porque, na época da academia, Silvino 

ainda esta formando/construindo o habitus, ou seja, internalizando as representações 

culturais as quais era exposto cotidianamente, de acordo com Domingos Sobrinho 

(1998b), o habitus é formada através de uma manifestação coletiva e individual 

mediante as apropriações de crenças, valores e comportamentos. Nisso reside a 
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importância e papel da educação na apreensão dos vários habitus a que fora exposto 

Silvino. 

Nesta perspectiva o ambiente propiciado na faculdade do Catete, cujo “ [...] 

secretário Max Fleiuss, seu auxiliar, o douto Rodolfo Garcia, o diretor o conde de 

Afonso Celso, me receberam com bondade” ( OLAVO, 1922).  Segundo Pedro Calmon 

(1995, p. 104), colega de turma de Silvino o conde de Afonso Celso era  

[...] um protetor natural. Na realidade era-o de toda a juventude. 

Entrava e saía entre alas. Ninguém se lembraria de afrontar-lhe a 

autoridade, nem ele de a exercer contra os rapazes enfileirados à porta 

de vaivém do gabinete, para requerer a prorrogação do prazo, a 

justificação da falta, o reexame da prova, um favor qualquer, que 

deferia sorrindo. [...] Um grande homem! [...] Fleiuss era um 

esplêndido secretário. Os estudantes, em redor dele, formavam uma 

barulhenta família da qual se distanciava, enigmático, o ilustre Garcia. 

Cachimbava, no arquivo, mexendo papéis, com pressa de voltar ao 

Instituto Histórico, onde os classificava, sábio pobre, antes de o 

descobrirem para a direção do Museu e da Biblioteca Nacional.  

 

 A atmosfera da faculdade bem como o habitus gerado pelo contato com o 

campo cultural da Faculdade Nacional de Direito influenciou a escrita do poeta, a 

exemplo disto cito os artigos intitulados Evolucionismo e A escola história nos quais 

Silvino revela as influências teóricas que lhe fizeram um intelectual engajado anos 

depois em prol de seu berço natal. A despeito disto pude constatar a influência de 

Spencer, no artigo Evolucionismo 

Mas Spencer não ensaiou somente uma dessas construcções atrevidas 

que repousam sobre bases especulativas e permanecem em estado 

abstracto; elle applicou a todas as espheras da existência sua 

explicação primeira com uma riqueza inaudita de detalhes precisos; 

procurou envolver nella todos os sêre vivos, o homem, a sociedade, a 

moral, a religião. O seu systema se desenvolve no texto seguinte: 

Produz-se no universo em geral, e tambem em cada uma de suas 

partes, uma distribuição incessantemente renovada da matéria e do 

movimento. Esta distribuição sempre renovada constitue a evolução, 

quando nella predominam a integração da matéria e à dissipação do 

movimento,e constitue dissolução, ou involução quando predominam 

a absorção do movimento e a desintegração da matéria. A evolução é 

simples quando o processo de integração, ou a formação de um 

agregado coherente se opera sem complicação por outros processos. A 

evolução é composta quando, ao lado desta mudança primaria de um 

estado incoherente para um estado coherente, produzem-se mudanças 

secundarias devidas a differenças nas circunstancias das diversas 

partes do agregado ( OLAVO, 1923) 

 

No artigo A escola histórica, Silvino demonstra outras influências teóricas 
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Nesta discussão entre Thibaut e Savigny, este ultimo lançou as bases e 

as ideas geraes da Escola Histórica. Com o decorrer do tempo Savigny 

ampliou e modificou a Escola Histórica, e nisto foi coadjuvado pelos 

seus innumeros e illustres discípulos. As ideas que Savigny lançou em 

manifesto, contestando Thibaut tiveram logo o bafejo official e o 

apoio do governo de sua pátria; Savigny era então ministro e 

presidente do Conselho de Estado. Savigny dizia que o direito não era 

o resultado de uma reflexão creadora e livre da vontade humana, mas, 

sim uma conseqüência fatal das tendências dum povo. Todo o povo 

origina-se dos usos e costumes, portanto seu factor preponderante é o 

tempo. Accrescentava: “ O direito não é, de maneira alguma, o 

resultado de todo passaddo duma nação; não se forma de um modo 

accidental, e sim naturalmente. O direito deve ser tal como se 

apresenta; e não como o desejam; ou por outras palavras, elle é o 

resultado inevitável da organização eterna da própria nação e de seu 

passado jurídico. Cada epocha deve applicar sua particular actividade 

em melhor apprehender, renovar e revivificar o legado das epochas 

anteriores ( OLAVO, 1923). 

 

Dessa forma, de acordo com o que se depreende dos escritos jornalísticos a 

vivência acadêmica de Silvino Olavo na Faculdade Nacional de Direito do Rio de 

Janeiro enquanto uma instituição social cuja finalidade é a produção e transmissão do 

conhecimento científico, a formação profissional e a educação de gerações e gerações, 

circunscrita em contextos e tempos históricos diferenciados com suas especificidades 

regionais e locais, foram preponderantes na construção do habitus intelectual de Silvino, 

uma vez que as apropriações culturais oriundas destas instituição através dos currículos, 

práticas de ensino e dos professores que atuam nela orienta os estudantes na 

consolidação de modos de ser e agir socialmente. Este assertiva é corroborada pelo 

discurso de Silvino em 1923 em São Paulo ao falar de Ruy Barbosa: 

 
Falar de Ruy, o homem que representa a mais nobre e a mais profunda 

synthese da cultura e do civismo brasileiros, é um doce mister para um 

representante da mocidade; e no meio do egoísmo, da vaidade e da 

mentira que assoberba os nossos dias, resta-nos só evocar a sua 

Essência fugitiva, envolta num hallo de belleza suprema. Perdoai-me, 

srs., se resvalo, sem querer para um terreno que não devo macular 

com o pó dos meus sapatos. E que estando nesta Faculdade e 

representando nella uma embaixada de moços não pude fugir a 

seducção evocativa e divina do divino mestre da “Oração aos moços”. 

Mas, como evocar a sua imagem dentre os deuses se a linguagem dos 

vivos é tão pobre? 

 

 A análise do fragmento acima, nos revela como ocorre as formas de difusão dos 

saberes produzidos no seu interior das instâncias educativas, consequentemente, a 

construção do habitus no interior do campo social, neste caso, a faculdade nacional de 
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direito que gerou em Silvino Olavo um modo de falar e agir, de modo específico e 

peculiar dos homens da ciência do século XX. Acerca do campo social Bourdieu (2006, 

p. 89) afirma que é “[...] um sistema de relações objetivas entre posições adquiridas e 

um espaço onde se desenvolvem diferentes formas de disputa pela apropriação dos 

capitais em jogo no mesmo”. 

Logo, Silvino internalizou via habitus os gostos e estilos de vida típicos do ser 

intelectual, pois como os demais intelectuais de sua época, em especial os ensinamentos 

de Ruy Barbosa, Silvino ( 1923) acreditava que o direito e a política eram a chave para a 

solução dos problemas do Brasil, 

 

No Brasil, onde homens com a responsabilidade do conselheiro Ruy 

Barbosa, se tem votado a um idealismo político verdadeiramente 

digno de um authentico heroe, batalhando tenazmente pela mais 

utópica das utopias, qual seja, por exemplo, a da conciliação da 

política com o direito, temos que reduzir antes de tudo certos 

problemas de ordem política se quisermos acompanhar os demais 

povos americanos nesse novo surto que o progresso lhes vae 

assignalando. Entre esses diversos problemas, e problema econômico 

será talvez o que menos nos preocupe, mesmo porque a solução pende 

mais do determinismo das circunstancias e dependera, talvez, da boa 

solução que se der aos problemas políticos. Avulta, entretanto, no 

meio destes, o problema fundamental da reforma constitucional. Este 

é, por excellencia, o problema do nosso Brasil político social. 

 

 

Ser advogado, ou como o próprio Silvino (1924) disse “ser bacharel formado” e 

estudar na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro são apropriações adquiridas 

no campo social estruturando os esquemas mentais que constituem o habitus, e 

consequentemente assegurou sua uma inserção no meio intelectual. Isto, fica claro 

quando do retorno de Silvino em 1925 retorna à Parahyba em sua declaração no jornal 

A União de 1931 “ [...] quando regressei do Rio depois de 5 anos de Universidade. 

Trazia eu a alma povoada de sonhos e os ouvidos ressoantes de harmonias novas”.  

Era preciso trabalhar, e estudar o dia todo. Sem costume de acordar cedo e 

batalhar de sol a sol, Silvino além de suas obrigações acadêmica, foi trabalhar nos 

Correios para pagar as despesas de sua estadia no Rio, ele gramou durante os meses em 

que trabalhou na A Época, a oportunidade de participar da Academia de Letras e 

Ciência, segundo Ferreira (2011, p. 24-25) biógrafo de Silvino “João Lyra, revisitando 

as suas memórias, nos dá o seguinte depoimento: Quando substituí Silvino Olavo no 

corpo congregado, em 1924, a Academia estava assim constituída”. E ainda além de ser 
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o orador da turma, foi também um bom estudante, aplicado, e cuja ambição era doutora-

se com tese considerável: Estética do Direito que fora também traduzida para o inglês e 

publicada em Nova York. Isto, por que “julgava ( sem perguntar...) que na faculdade de 

direito era como na de medicina, após o curso, a monografia, pelos que pretendiam ser 

mais do que bacharéis, doutores” ( OLAVO, 1924). Este era o início da esplendorosa e 

meteórica carreira de Silvino considerado por Samuel Duarte como “ uma das mais 

fortes vocações jurídicas no seu tempo” . 

O Silvino que entra no Salão do Automóvel Clube — em 23 de dezembro de 

1924 em ocasião da formatura, iria finalmente bacharelar-se com distinção, resultado de 

uma obstinação, “preocupado com o exame, não pela necessidade de passar, mas pela 

obrigação da nota, com o ardil, de pedir para expor o ponto, sem deixar que o professor 

argüisse” (OLAVO, 1924) trazia no rosto estampado o sorriso benevolente e a 

felicidade de um rapaz provinciano, entusiasmado por ser agora doutor daquela que ele 

considera uma das grandes faculdades do país e, exatamente por isso, muito confiante e 

seguro prova disto que publicou o seu primeiro livro de poesia Cysnes no Rio de 

Janeiro, e que segundo Ferreira ( 2011, p. 24) “ E no mesmo ano edita a sua obra prima 

– Cysnes – que lhe rendeu notoriedade nacional”. Acerca, de sua primeira publicação 

Roberto Cardoso, publicou juntamente com uma compilação conjunta de Cysnes e 

Sombra Iluminada em 1985, um suplemento denominado A arte e a crítica com 

comentários da imprensa nacional acerca da primeira obra de Silvino,  

 

Silvino Olavo Poeta – é uma afirmação de personalidade 

independentemente quase ingenuamente, sem o quere, só por força da 

alma. A publicação dos CISNES, no Rio coroou de súbito Silvino 

Olavo. Lido, aplaudido, recitado e imitado, ele para o Norte com a 

vitória no bolso – surpreso e espantado de tê-la conquistado só com o 

mérito (Murilo Araújo). 

 

São estrofes que se lêem com prazer e que denotam a par de uma 

forma cuidadosa, uma originalidade de feitura pouco comum nos 

trovadores que terçam as suas primeiras armas (Correio da Manhã). 

 

Silvino Olavo é poeta com uma compreensão brilhante do ritmo e só 

sentimento, mas sinceramente poeta, e que dá a todo o seu livro um 

sabor raro, muito próprio, realmente impressionador (Gazeta de 

Notícias). 

 

O Sr. Silvino Olavo pode-se considerar um vitorioso pois o seu 

CISNES o justifica ( O Brasil). 
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São versos límpidos, espontâneos e sonoros. Transcreve o soneto 

intitulado “Serenidade”, que me parece obra de verdadeiro poeta         

(Osório Duque de Estrada). 

 

Em conjunto, CISNES é uma coleção que se impõe no acervo 

heterogêneo da poesia nacional (Estado do Rio). 

 

Silvino Olavo soube moldar a sua lírica moderna a um ritmo novo, 

onde se sente a harmonia de uma alma jovem e os tons velados de 

uma sensibilidade fina. É já um poeta consagrado pela crítica do nosso 

meio literário. Seu livro de versos veio somente fazer a prova dos 

nove do seu valor como poeta, que é grande (Fon-Fon). 

 

Fica evidente neste trecho que as representações e apropriações culturais 

construídas no campo acadêmico nacional e regional frequentado por Silvino Olavo 

correspondem ao que Bourdieu (2006) considerou que o “campo social” como sendo as 

condições históricas e sociais, que moldaram e determinaram habitus de Silvino Olavo 

como poeta-intelectual. Dessa forma, ao entender o campo social como espaço produtor 

de sentidos advindos da universidade e das formas de ser dos estudantes, conhecemos 

também a construção do habitus nos intelectuais desta determinada época histórica. A 

posição ocupada pelos estudantes de direito e intelectuais no campo acadêmico revela as 

relações e constructos culturais e sociais originários dos habitus formado no contexto 

famíliar bem como das estratégias que estes utilizaram ascender na vida. 

 Os escritos jornalísticos de e sobre Silvino Olavo mostram esta influência pois, 

apesar de ter sido sustentado pelos pais, os quais investiram dinheiro com o intuito de  

transformar em capital simbólico, sob a forma de títulos acadêmicos, demonstram que o 

habitus do Silvino Olavo foi construído pela junção de diversos habitus oriundos de 

suas origens sociais e do “esforço da família para lhes assegurar a dedicação exclusiva 

aos estudos, reproduzindo a crença de que os títulos escolares irão lhes assegurar um 

futuro melhor quanto à inserção no mundo do trabalho e na “alta” sociedade” (p.46)  
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CAPÍTULO III – NA ESTEIRA DO HABITUS: POESIA, INFÂNCIA 

E FORMAÇÃO EM SILVINO OLAVO 
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3. 1.  O POETA SE FEZ INTELECTUAL 

 

Para Silvino, voltar a Parahyba foi uma beleza, tal como escreveu no soneto 

Volta à Grécia ( 1924)  

Revejo Atenas, cuja luz preserva 

da ação de Cronos, o esplendor das lendas: 

- Olimpo, Himeto, Homéridas, Legendas 

que o Tempo, eterno, incólumes conserva. 

 

Artista desta idade, se te enerva 

esta ausência de ritos e oferendas, 

busca a Beleza a que teu culto rendas, 

nos altares de Vênus e Minerva 

 

Retorna à Grécia, artista obstinado; 

regressa... e encontrarás o húmus sagrado 

da tua perfeição de ser, a parte. 

 

Entre as mãos de Dionizos se argamassa 

o ouro velho, o ouro bom, ouro sem jaça 

em que se funde a solidez da Arte.  

 

Silvino amou o Rio de Janeiro que em tudo era diferente da Parahyba: sem o 

barulho da universidade, o sotaque familiar: o “oxente”. E o melhor: poderia rever a sua 

família, em especial aos pais, a quem dedicou seu primeiro livro “A minha mãe, pelo 

bem que lhe quero, com um beijo commovido na sua fronte.  A meu pai, pelo muito que 

lhe devo, com um grande abraço de gratidão e amizade” ( OLAVO, 1924, p. 13) rever 

os amigos que fizera no tempo em que estudo no Colégio Pio X, e também exercer sua 

profissão em prol de seus conterrâneos, como advogado.  

Silvino mantém sua decisão de voltar a Parahyba, para tanto segundo Rau ( 2011, p. 25) 

“demitiu-se dos Correios, cuja portaria foi publicada em 18 de maio de 1925 no órgão 

oficial. E retornou à Paraíba em companhia do amigo Peryllo D’Oliveira. De volta a 

casa dos pais em Esperança, Silvino pode fazer como escreveu no poema Arrebol          

(1927, p. 135)  

abre a manhã como uma rosa nova,  

Tudo tem um fulgor de vida adolescente... 

A passarada canta a gloriosa trova  

do amor, a palpitar, alvoroçadamente.  

 

Abro a janela. Apraz-me, destra frisa 

do teatro sem par da Natureza, 

olhar a vida que se coloriza 

em sua livre e rústica beleza... 
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A bucólica cidade de Esperança podia ser bonita o quanto quisesse, cheia de 

cores, verdes árvores e céus azuis inigualáveis. Mas isso não era, de modo algum, 

suficiente; Silvino queria estar no olho do furacão, onde as coisas aconteciam. E, na 

Parahyba de 1925, a capital era um lugar onde as coisas aconteciam. Lá estavam os 

intelectuais que Silvino iria partilhar sua produção literária e prestígio poético, 

escrevendo para diversos periódicos.  Assim, apenas alguns meses depois de ter voltado 

para a sua terra natal, em março de 1925, Silvino é nomeado Promotor Público da 

Capital, e posteriormente fará parte do Conselho Penitenciário, que segundo seu 

biógrafo Rau Ferreira ( 2011, p. 27) “ [...] ao qual eram atribuídas as funções de emitir 

pareceres sobre a liberdade condicional dos apenados”.  Foi também convidado a chefia 

a redação de  “ O Jornal”, pelo proprietário o Dr. José Gaudêncio, concomitante a isto, 

Silvino abastecia com artigos, sonetos a revista Era Nova ( 1921-1926)  e  tornou-se 

correspondente do jornal carioca A Província.  

Em companhia de Peryllo D’Oliveira, Amarílio de Albuquerque, Eudes Barros e 

Américo Falcão, Silvino Olavo  “ fundou o “ Grupo dos Novos” que se destinava a 

promover reuniões literárias” conforme afirma Ferreira ( 2011, p. 29). E ainda segundo 

Raul Góes no jornal A União de 1928 assegura que “ A todas essas reuniões e tertúlias 

comparecia Silvino Olavo que era sempre o primeiro a falar e recitar”. 

Contudo, a inquietude de Silvino o fez ir além, ainda no ano de 1925, iniciou 

uma verdadeira campanha em prol de seu berço natal, sua influência e amizade com o 

Dr. João Suassuna, presidente do Estado, lhe garante inúmeros benefícios para a vila de 

Esperança, dentre eles a sua emancipação através do decreto nº 1.409 de 4 de dezembro 

de 1925,  e ainda segundo seu biografo João de Deus Maurício ( 1992, p. 24). 

 

O progresso do povoado começou no dia 22 maio de 1925, com a 

inauguração do serviço de iluminação urbana, obra do Governo do 

Presidente João Suassuna. A criação do município foi efetuada pelo 

Decreto nº. 1.409, de 4 de dezembro de 1925, e a sua instalação no dia 

31 de dezembro do mesmo ano, sendo nomeado o Sr. Manoel 

Rodrigues de Oliveira, para ocupar o cargo de prefeito, e para o de 

vice-prefeito TeotônionTertuliano da Costa. A posse ocorreu no 

mesmo dia da instalação do município, na presença do Dr. João 

Marinho da Silva, Juiz do Termo. Pela Lei nº 613, datada de 3 de 

dezembro de 1924, foi criado o Termo de Esperança. Outra Lei nº 

624, de 1 de dezembro de 1925, regularizou os limites do município 

como o de Areia. Em 7 de dezembro de 1925, pelo Decreto nº. 1.415, 

o Presidente João Suassuna converteu O Distrito de Paz de Esperança 

em circunscrição judicial e também por Decreto nº. 1.418, de 29 de 

dezembro de 1925, era estabelecida a mesa de rendas local. A 

Comarca de Esperança, formada pelo Termo Judiciário de nome 
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idêntico, foi desmembrada da Comarca de Areia, através do Decreto-

Lei Estadual de nº 39, de 10 de março de 1940. 

 

Todos os avanços/benefícios e desenvolvimento do Município de Esperança 

deve-se a sua atuação intelectual e prestigio junto ao amigo pessoal, o Presidente João 

Suassuna, Esperança denominada por Silvino de Lírio Verde da Borborema, em seu 

eloqüente discurso na casa do então prefeito Manoel Rodrigues de Oliveira quando da 

inauguração do sistema de energia elétrica á motor, demonstra como o habitus 

incorporado durante o período de universidade foi primordial para sua atuação 

intelectual na Parahyba. Eis algumas de suas palavras: 

 

Esperança, Lírio Verde da Borborema, terra de juventude e de fé, 

sente-se hoje transfigurada no justo orgulho que a domina, na hora 

insigne a empolga, de receber, no seio de sua simplicidade comovida, 

uma das figuras mais representativas da sã política nacional. 

Esperança árvore nova, não consentirá em ser força dos arbustos que 

vicejam à sua sombra... E se o fizer, que o anátema da natureza caia 

sobre ela com todas as cóleras e tempestades e os duendes e espectros 

fantásticos bailem no seu sono atormentado; porque Esperança árvore 

nova, tem a natureza de querer ser também árvore boa, para 

prodigalizar, com a sua esplendidez nutridora do fruto, a fecundidade 

da semente e a espiritualidade do perfume (OLAVO, 1925). 

 

O retorno a Parahyba, foi um período de ebulição e de grandes conquistas 

intelectuais para Silvino em 1926, passou a integrar a equipe do jornal A União, 

escrevendo o suplemento Arte e Literatura na companhia de intelectuais como Carlos 

Dias Fernandes, Paulo de Magalhães, José Américo de Almeida, Oris Barbosa Soares, e 

Samuel Vital Duarte. No início de maio de 1926, Silvino passa a ocupar a “vaga em 

substituição ao Dr. Manuel Paiva, Procurador Geral do Estado”. (SUASSUNA, 1927, 

p.58).  

A despeito disto, posso afirmar que nos escritos jornalísticos e poéticos constatei 

as representações sociais que construíram o habitus em Silvino Olavo e lhe permitiu 

atuar nos diferentes campos sociais (universidade, amigos, profissão, família, dentre 

outros), a interpretação dos escritos poéticos, jornalísticos e da biografias acerca deste 

personagem me possibilitou a observação dos mais variados habitus que compõem a 

realidade individual e coletiva, determinando o comportamento e atuação de Silvino 

Olavo. Acerca desta proposição Chartier (1991) afirma o desenvolvimento de alguns  

esquemas mentais e simbólicos construtores do habitus são frutos das relações sociais, 

educacionais e conversações cotidianas. 
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Desfrutando do prestígio e no auge de sua produção intelectual na capital 

Paraibana, Silvino é aprovado em concurso público para Agente Fiscal do Imposto de 

Consumo, na capital do Estado do Espírito Santo, no ano de 1927. Entretanto, um ano 

após sua nomeação ele passa a exercer interinamente esta função na Paraíba conforme 

nos assegura o Diário Oficial da União nº. 13.898, edição de 31 de maio de 1928. Este 

cargo assumido por Silvino Olavo de acordo com Ferreira ( 2011, p. 53) “ consistia na 

época a maior remuneração paga a um servidor federal”. 

A publicação do segundo livro, Sombra Iluminada, em 1927, era um  passo no 

sentido de Silvino se firmar como poeta, e também como intelectual engajado, bem 

relacionado na sociedade, desfrutando de uma situação financeira considerável que lhe 

propiciará dentre outras coisas um padrão de vida elevado e estável durante toda a sua 

vida, inclusive quando for acometido pela esquizofrenia e necessitar ser internado na 

Colônia Juliano Moreira na condição de pensionista, obtendo um tratamento todo 

especial, além de uma enfermeira à sua disposição. No inventário dos bens de Silvino 

conforme consta no Processo 83/69, que tramitou na Comarca de Esperança, segundo 

Ferreira ( 2011, p. 54) era:  

 

[...] constava: em Esperança um edifício 1º andar à rua Monsenhor 

Severiano; duas casas à rua Quintino Bocaiúva; uma casa na rua 

Presidente João Pessoa; três salões situados nos arredores da Praça da 

Bandeira; uma casa na rua Dr. Sólon de Lucena e uma casa na Bela 

Vista. Em João Pessoa, era proprietário de uma casa na praia de 

Tambaú. Além desses imóveis possuiu três veículos, sendo um jeep 

Aerowillis modelo 1967, cor bege Itapeva, e dois outros ( uma Kombi 

e um carro de passeio, que segundo depoimento de Vicente Simão 

tratava-se de um Sinca) 

 

 

Silvino costumava passar o período do verão, na casa de praia em Tambaú, com 

os familiares e amigos e conforme afirmação de João de Deus, em seu A vida dramática 

de Silvino Olavo, sempre que ia tomar banho de mar Silvino “tinha um hábito 

engraçado: quando estava veraneando em Tambaú, na ocasião do banho, tirava o anel 

do dedo e colocava no bolso do calção como quem diz: “prevenido morreu de velho”      

(1992, p. 69). Apesar de suas obras poéticas expressarem comumente sentimentos de 

dor, amargura, melancolia, tristeza, solidão, Silvino possuía um notório senso de humor, 

meio pitoresco, e porque não dizer ácido, debochado, essa assertiva é corroborada nos 

seguintes episódios narrados, pelo Dr. Tancredo, clínico conceituado que residia em 

Esperança, no qual o referido doutor fazia um discurso prolixo e enfadonho e Silvino 
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notando a situação do orador, não se conteve e interrompeu-o dizendo “Doutor não 

corra demais, é muito feio um Napoleão cair do cavalo. O discursador não teve outra 

saída: “tenho dito!”(1992, p. 89), pelo Dr. Artur que era juiz de Direito em Campina 

Grande quando este visitava Silvino em Esperança “ e lá entabolaram um bate-papo, 

sobre a vida do poeta e sua fase acadêmica. Conversa vai, conversa vem sobre política e 

o doutor Silvino de repente se levantou e disse para os visitantes: “um momento, vou 

falar com Getúlio. Foi embora e deixou as visitas, a ver navios!”(1992, p. 89). Em outro 

episódio, a exemplo de quando o poeta estava interno na Colônia Juliano Moreira,  

 

[...] uma senhora, que ali fora à procura de um médico, a fim de fazer 

uma consulta. O responsável pelo plantão não estava no momento. 

Silvino aproveitou a sua ausência e vestiu a roupa do Doutor, que 

estava guardada no armário e sob o olhar assustado da enfermeira, que 

lhe dava assistência naquele nosocômio, examinou a cliente e em 

seguida, expediu a competente receita. Quando a doente foi se 

retirando, ele fez a seguinte recomendação “olhe moça, tome esse 

remédio com muito cuidado, senão o peito desce, a barriga cresce e a 

bunda cai” 

 

Silvino adquiriu de sua estadia no Rio de Janeiro o gosto pelo fumo e pela 

bebida, fumava em demasia, e mesmo no período em que esteve afastado da vida 

política e intelectual continuava fumando bastante, quanto a bebida gostava de 

freqüentar um bar em Esperança e tomar uma pingazinha e vez por outra aproveitava 

para “ encher o tanque e desafogar as suas magoas [...] quando bebia ficava um pouco 

furioso e para evitar constrangimento a família pedia aos proprietários dos bares que 

evitassem de vender bebidas ao poeta, mesmo assim no primeiro descuido do 

proprietário, ele aproveitava”  ( MAURÍCIO, 1992, p. 89). Em certa ocasião, dirigiu-se 

ao bar de um amigo em Esperança, quando foi provocado por um estudante de direito 

que insistia que ele lhe ensinasse uma matéria, e como Silvino não lhe respondia, ele lhe 

afrontou dizendo “ Ensine-me seu doutor burro”, de ímpeto Silvino retorquiu: “ não 

admiro um doutro burro. Admiro um burro querer ser doutor” ( 1992, p. 91).   

Como de costume Silvino trajava-se sempre muito bem, mesmo no período em 

que esteve internado na Colônia, gostava de vestir terno de linho irlandês feitos sob 

medida para ele, muito elegante em seus trajes, pude constatar que o estilo de vida de 

Silvino, bem como os gostos é resultados das apropriações que permitiram a 

constituição do ser intelectual através do habitus inculcado e reproduzido durante o 
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período de formação educacional, especialmente o acadêmico, lhe permitiram ganha 

visibilidade social e política na Parahyba.  

Silvino ainda estava em plena atividade intelectual na capital Paraibana quando, 

no final de novembro de 1929, aconteceu uma coisa maravilhosa, uma Boa Notícia, com 

maiúsculas.  Maria Carmélia Veloso Borges, filha do Coronel Anísio Pereira Borges se 

tornaria sua esposa a tão sonhada musa que tanto inspirou o poeta “ Minha felicidade ó 

Musa nem descreves/ No dia em que eu tiver uma esposa amorosa/ E pura assim com 

um ar de Senhora-das-Neves,/ Como esse que há de vir, serena e luminosa!” ( OLAVO, 

1927, p. 132)  A partir daquele momento, o destino unia um poeta – Silvino Olavo – 

desejoso de amar a vida inteira, e uma belíssima senhorita simbolizada numa flor – 

Carmélia Veloso. As bodas do casal ocorreu como toda pompa e muita festa na Casa 

Grande do Engenho Recreio na cidade de Pilar-PB, as amigas da noiva se encarregaram 

de decorar o altar para a celebração religiosa que foi realizada pelo Padre Artur Costa, 

os padrinhos do noivo forma Dr. José Américo de Almeida e esposa, e da noiva Sr. 

Miguel de Souza Maribondo e esposa. O Juiz de Paz, Dr. Anúbio César Falcão, selou 

perante a lei com o ato civil declarando-os marido e mulher.  

Neste momento, Silvino não era mais um Cisne Agonizante e/ou Cisne 

Flutuante, mas sim um Cisne Amoroso, que fitava como um sorriso acariciante a sua 

musa como descreveu no soneto Felicidade, imaginando o lar que unidos iriam 

construir. Da capital vieram vários amigos e personalidades da sociedade paraibana, a 

saber: João Batista de Ávila Lins, Cel. Elísio Sobreira, João José Marojá, Edgar Saeger, 

Heitor Santiago, dentre outros. A noite foi descendo sob as árvores que circundam a 

Casa Grande mais de cem anos: figueiras, palmeiras, dracenas. No alto, suas copas 

entrelaçadas fazem uma sombra boa, que ajuda a amenizar o calor que faz, quase 

sempre, naquela região. O silêncio pesado vai cobrindo os canaviais com o seu manto 

escuro, pressagiando talvez um futuro cheio de tribulações e tristezas como o poeta 

expressou no soneto “ foste o meu sonho alado, de um momento/ Sonho fugaz que nem 

se humanizou/ Vaga que veio, ao vórtice do vento, bateu de encontro à praia e se 

quebrou...” ( 1924, p. 72).  

Após as bodas, o casal Silvino Olavo e Carmélia deslocaram-se para a capital 

paraibana onde passariam a residir, de acordo com Maurício ( 1992, p. 59) “ numa casa 

à Rua da Tesoura, nas imediações do antigo Mercado Municipal, posteriormente 

demolido, para a construção do atual edifício do INSS”. A noite de núpcias tornou-se 

em pesadelo,  era o começo das inúmeras crises que durante a vida toda, o estado mental 
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de Silvino oscilaria entre picos de euforia, momentos de lucidez e fundos-do-poço , 

ataques esquizofrênicos insuportáveis. Nessa ocasião, na mesma noite do enlace 

matrimonial, conforme assegura Maurício (1992, p. 59), Silvino foi 

 

[...] acometido de profunda crise metal, investindo contra Carmélia e 

de revólver em punho dizia que ia matá-la. Assustada, ela se trancou 

no quarto, mandando antes, chamar o Dr. José Américo. Este 

compareceu de imediato ao local, e encontrando Silvino mais calmo, 

foi lhe dizendo: Vim aqui para tomar o seu revólver emprestado. Sem 

a mínima reação, parecendo que nada estava acontecendo, Silvino lhe 

fez a entrega da arma. 

 

 

Era o início da Balada dos Sonhos Mutilados, como se expressou Silvino neste 

soneto  

CRESCE a noite lá fora e na minh’alma, 

noite chuvosa, de tristeza imensa; 

e com ela, esta dor que em mim se espalma, 

crescendo e se tornando mais intensa! 

 

Da alma das coisas sobe um vão lamento: 

o meu quarto é sombrio, ermo e tristonho... 

E eu assisto ao desmoronamento 

dos meus castelos... sonho sobre sonho. 

 

Para ficar indiferente à vida 

em vão busco aplacar o meu tormento 

no silêncio da noite dolorida, 

no sedativo do esquecimento; 

 

A partir deste momento as crises de esquizofrenia serão cada vez mais 

freqüentes e devastadoras na vida de Silvino, a primeira atestada pelo Presidente João 

Pessoa “ em carta datada de 1º de julho de 1929, endereçada a seu filho Epitacinho, 

comunicava o seguinte: Silvino Olavo está bem doente no Pilar, para onde foi em 

véspera de São João passar este dia com a noiva” ( MAURICIO, 1992, p. 59),  apesar 

do estado de saúde abalado e dos visíveis sinais de perturbação mental, Silvino decidi 

casar-se, e deste relacionamento um ano e três meses depois nasceu sua primogênita e 

única filha Mariza Borges da Costa, falecida aos doze anos de idade, em 28 de agosto de 

1942, vítima de um ataque cardíaco, no Internato Santa Gertrudes em Olinda-PE. 

Apesar das crises, Silvino Olavo continuará atuando intelectualmente na Parahyba, 

publicando em vários jornais, revistas, prefaciando livros como o de Leonel Coelho no 

qual expressou  
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Em nosso tempo, tanto para mim, como para Leonel, tudo era silêncio, 

austeridade, circunspecções. Nunca me advertiram de que a vida fosse 

outra cousa! Não me deixára, nunca, dominar pelos jogos de nenhuma 

espécie nem mesmo me apaixonára pelo bilhar, senão pelos exercícios 

da arte da prosa e da poesia, pelo systema de reactividades...Tudo, 

despretenciosamente, mais ou menos à margem da verdadeira historia 

das cousas! Entre ignorantes e sabidões, a vida tomou partido               

(OLAVO, 1933, p. 21). 

 

Sua atividade intelectual e literária continuou inclusive anunciando futuras 

publicações como o fez no seu Sombra Iluminada ( 1927), as próximas obras seriam: 

Homens de Comando – Sociologia; Flora Macerada – Poesia em prosa; Santos de Casa 

– Estudos Literários; e Cordialidade – 2ª série, das obras anunciadas não foram 

encontradas nos arquivos pesquisados, nenhum exemplar e/ou manuscrito, nem mesmo 

se chegaram a serem publicadas, ingressou na política em prol da candidatura de João 

Pessoa ao governo do Estado da Paraíba, sendo nomeado Chefe de Gabinete. Silvino 

por diversas ocasiões importantes e solenes representou o presidente do Estado, em 

festas, tais como: “ O chefe de Estado fez-se representar pelo seu Oficial de Gabinete, 

Dr. Silvino Olavo, na festa de encerramento das aulas do Colégio das Neves” (União, 

3/11/1928) e como registrou D. Adauto ( 1958, p. 114) “ Fizeram-se representar no ato 

o Sr. Presidente do Estado pelo Dr. Silvino Olavo, e o Sr. Arcebispo pelo Monsenhor 

Odilon Coutinho”. Esteve presente na posse do Desembargador Flodoardo em 1932, 

juntamente com Irineu Joffily, recepcionou o poeta Mário de Andrade em fevereiro de 

1929, quando este visitava a Parahyba, este fato é reiterado pelo próprio Mário de 

Andrade em seu O turista aprendiz (1983, p. 307) ao relatar que “ cheguei contente na 

Paraíba com os amigos José Américo de Almeida, Ademar Vidal e Silvino Olavo me 

abraçando”.  

Silvino ainda fará parte da Caravana da Aliança Liberal em 1930, tendo em vista 

as eleições presidenciais de Getúlio Vargas e João Pessoa proferindo diversos discursos 

em comícios nas cidades da Paraíba, eis um trecho do informe publicado no jornal A 

União em 04/09/1929 

Depois da conferência no teatro, o povo aglomerou-se em frente ao 

edifício, numa grande exaltação cívica, reclamando a palavra a outros 

oradores conterrâneos. Discursaram aclamados os srs. Adherbal 

Piragybe, Severino Alves Ayres, drs. Silvino Olavo e José  Américo 

de Almeida, vivamente aplaudidos pela multidão.   

 

     Ainda vivendo este engajamento político enquanto intelectual Silvino Olavo 

acompanha o então candidato a Presidência João Pessoa á capital pernambucana a fim 
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de participar da Convenção Nacional da Aliança Liberal no dia 20 de setembro de 1929, 

entretanto a atracar no porto em Recife, Silvino “depois de algum tempo de espera, 

desce do navio com a mala sob a cabeça e demonstrando um comportamento estranho”  

( FERREIRA, 2011, p. 56). Após, inusitado acontecimento, Silvino, demonstrando 

ainda um excessivo nervosismo é levado ao médico pernambucano que lhe diagnosticou  

“ portador de uma doença mental progressiva e indica-lhe o internamento. Passado 

alguns dias no Recife retorna  à Paraíba, onde reassume suas funções num aparente 

melhora ( FERREIRA, 2011, p. 56). 

Neste ínterim, podemos observar que a atuação intelectual de Silvino Olavo no 

artigo Lição Formidável, publicado no Diário da Manhã, no qual o intelectual questiona 

o atual regime político no país em decorrência das eleições presidenciais que se 

aproximava. Fazendo alusão que o modelo/sistema político da década de 1929 poderia 

ser mudado/transformado propondo o seguinte, 

  

 A lição formidável de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba há de 

constituir ponto de referência histórica, marco limítrofe entre as duas 

fases do regime: a que termina e a que começa. Esses três Estados 

brasileiros, unidos pela afinidade do mesmo patriotismo, representam 

a encruzilhada em que há de explodir e soltar toda a catinga de 

enxofre o demônio da política profissional (OLAVO, 1929). 

 

Na interação com os diferentes espaços sociais, o habitus pode ser apreendido 

em diferentes contextos sociais e culturais. Por exemplo, falar de acordo com o modelo 

aceitável por determinado grupo, ter uma profissão adequado aos padrões sociais mais 

valorizados, ser advogado, poeta, jornalista, político em relação a ser comerciante e 

fazendeiro em Esperança como era desejo do pai de Silvino, revelam como as 

representações e apropriações constroem o habitus intelectual assegurando uma posição 

social privilegiado e valorizada pela sociedade.  

 A importância e valor que era atribuída a figura do intelectual neste período, 

como homem importante capaz de falar acerca dos problemas da sociedade e propor 

mudanças sociais e política, é uma construção do habitus que decorre da sua formação 

educacional familiar, escolar, acadêmica e religiosa que tinha por base neste momento 

histórico um noção de identidade típica chamada por Stuart Hall de “sujeito 

sociológico” cuja consciência decorria [...] deste núcleo interior do sujeito [...] formado 

na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para os o sujeito os 

valores, sentidos e símbolos” ( 2007, p. 11), corroborando com o que Pirandello em seu 



 78 

livro fala acerca da multiplicidade de identidades assumimos em nossa vida apontando  

as diversas contradições e fraquezas contidas nas relações sociais e até mesmo para a 

ideia que cada um faz de si mesmo “ comecemos por aquela que a ilusão faz a cada um 

de nós, isto é, pela construção que cada um, por obra da ilusão, faz de si mesmo”. 

Vemo-nos nós em nossa verdadeira e lhana realidade, tal como somos, ou não 

preferencialmente como quiséramos ser? Por um espontâneo artifício interior, fruto de 

secretas tendências ou de inconscientes imitações, não nos cremos de boa fé diferentes 

do que substancialmente somos? E pensamos, atuamos, vivemos segundo essa 

interpretação fictícia e, no entanto, sincera, de nós mesmos” (p.230). 

 

O suffragio indulgente dos meus companheiros arrebatou-me da 

penumbra em que me apraz viver para collocar-me aqui.Não foi uma 

conquista do meu valor, mas, uma dádiva gentil da mocidade. Nunca 

experimentei mais a minha fraqueza nunca a vertigem das altitudes me 

fascinou tanto os meus olhos mortaes como neste momento. Destas 

alturas magestosas que me haveis assignalados, collegas, immerge-se-

me o olhar numa perspectiva augusta e os mil deslumbramentos dos 

vossos horizontes conturbam-me a intelligencia, deixando-me ver, 

sómente o relevo da minha inexpressão. É bem verdade que, até os 

nossos dias, a philosophia de toda a civilização tem-se resumido numa 

evolução geral de todos os egoísmos, forcejando continuamente para 

uma adaptação mais cômoda. E o que mais nos commove, sobretudo 

na aventura enorme destes últimos tempos, é que, enganados pelas 

palavras, nós temos sido e somos, provavelmente ainda, as primeiras 

burlas de um verbalismo de civilização que nos faz viver duma 

phraseologia humanitaria, em cruel desaccôrdo com a realidade. Mas, 

devemos crer nos impulsos generosos do instincto de solidariedade e 

no influxo nivelador que elle fará circular como um diluente, 

afrouxando a resistência das fronteiras, num internacionalismo amplo 

e civilizador  ( OLAVO, 1921)  

 

 

Em outro artigo publicado na Revista A Época Silvino ratificou o “modelo de 

intelectual” de sua época ao afirmar que  

 

[...] o quanto poderíamos fazer e o grau de progresso que poderíamos 

attingir, se nos esforçássemos por vencer a nossa indolência e os 

vícios que nos foram legados pelos três factores primaciaes na 

formação e no desenvolvimento dos caracteres da raça brasileira. Se 

ao invés de conservarmos a quietude nirvanica e os hábitos de perenne 

descanso, originados do desespero e da nostalgia do degredado, da 

melancolia do selvicola expulso pelo advento e pelo victoria dos 

invasores e da tristeza profunda do africano saudoso das suas 

“cabindas”, batuques, lundus, nos aproveitássemos a opulência quase 

divina da nossa natureza, poderíamos competir,e vantajosamente, com 

os Estados Unidos ( OLAVO, 1923) 
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Nesta perspectiva, Silvino Olavo colaborou durante algum tempo com a 

imprensa pernambucana escrevendo para jornais, revistas e boletins. Destaco aqui as 

suas principais atuações nesses periódicos. 

 

Estrellas de Junho – revista familiar de sortes editada pelo Diário de 

Pernambuco, dedicada “as noites de Santo Antônio, São João e São Pedro”. Surgida em 

1915, registrava fatos, coisas de época e literatura, dirigidas às famílias e em especial 

crianças. 

 

Brasil-Portugal – revista mensal de intercâmbio luso-brasileira, dirigida por 

Nelson Firmo e Souza Barros. Trabalho gráfico da oficina do jornal Diário da Manhã e 

colaboração escolhida. Silvino Olavo integrava o número de colaboradores ao lado de 

figuras como Eudes Barros, Álvaro Lins, Baltazar da Câmara e outros. 

 

Pé de Moleque – Livro de sortes e revista de Fortunato Sapeca que circulou 

em junho de 1933, com 100 páginas no formato 21 x 15 cm, impressa em papel cuchê e 

ilustrada à caráter com o fim de “reavivar o fogo sagrado da tradição e do regionalismo 

das festividades sanjuanescas”. A publicação trazia anedotas, curiosidades, sortes e 

trabalhos literários assinados por Silvino Olavo, Leopoldo Lins, Jaime de Santiago, J. 

A. da Silveira, dentre outros. 

 

Diário da Manhã - Em artigo especialmente publicado no Diário da 

Manhã, Silvino Olavo põe em choque o regime atual da política no país diante das 

eleições presidenciais que se aproximava. E fazendo referência aos Estados de Minas e 

Rio Grande do Sul, que juntamente com a Paraíba, caminhavam num mesmo sentido, 

considera que estes seriam capazes de romper com o sistema vigente à época. 

 

Jornal do Commercio – diário “dedicado aos interesses das classes 

conservadoras e do Estado em geral". De propriedade de João Pessoa de Queiroz, 

iniciou sua circulação em 3 de abril de 1919, fazendo, realizando a propaganda da 

candidatura Epitácio Pessoa à Presidência da Republica. A edição de aniversário de 

1928 contou 48 paginas da qual incluía a colaboração especial dos intelecutais Silvino 

Olavo, Afranio Peixoto, Costa Rego, Amélia de Freitas Bevilaqua, Clovis Bevilaqua e 
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outros, afora a "Pagina de Portugal", "Jornal das Crianças", "Mundo das Letras", 

"Hortas e Campos", "Cruzada Contra a Verminose", etc. 

 

Diário da Tarde – possuía aspecto moderno e iniciou circulação em 17 de 

dezembro de 1928, sendo chefe de redação José Campelo. A edição de 6.° aniversario 

contendo 24 paginas apresentou alegorias de Manuel Bandeira, na primeira e na ultima, 

com colaboração especial de Silvino Olavo, Origenes Lessa, Abelardo Araújo Jurema e 

outros escritores de renome. 

 

Revista Pernambucana – publicação quinzenal de literatura surgida em 

1920. Ilustrada, bem trabalhada e com clichês e vinhetas em papel em cor, onde 

“figuram os nomes de conceituados beletristas do norte, destacando-se as seguintes 

colaborações: Bailado rubro das chamas, Joaquim Inojosa; Nocturno brasileiro, Silvino 

Olavo; Clarões e sombras da cidade do oiro, Geraldo de Andrade; e a Bailarina perdia 

dos céus, Emydio Miranda” (A União: 1926) 

 Com o firme propósito de tornar-se bacharel pela Faculdade Nacional de Direito 

do Rio de Janeiro, Silvino Olavo deixou sua terra natal “Paraíba – Cidade dos jardins. 

[...] As vezes penso que isto aqui é um paraíso”  (OLAVO, 1925) intitulada  passando a  

vislumbrou talvez naquela chegada as queimadas, os campos abertos pelos 

desbravadores; e a alvorada, nas “batalhas dos grandes e navegadores!”. 

Na principal das avenidas – a Mauá – desta maravilhosa cidade, viu no 

curso da distância as dificuldades que houvera de enfrentar para vencer na vida.  E em 

1925 ele finalmente conseguiu isso “Quando regressei do Rio depois de 5 anos de 

Universidade. Trazia eu a alma povoada de sonhos e os ouvidos ressoantes de 

harmonias novas. Enquanto lutara lá pela vida, pela conquista de uma carta de advogado 

e pela publicação de alguns poemas tradicionalistas, lutara ele cá pelo pão amargo de 

todos os dias e pela realização do seu sonho de Poeta, ao lado de Eudes Barros – 

discípulo amado de Carlos D. Fernandes. ( OLAVO, 1925). 

Quando em fins de 1925 o dr. José Gaudêncio convidou Silvino para chefiar a 

redação d'Jornal, desta capital, com liberdade para constituir o corpo de redatores, 

recebi uma visita do Poeta. Foi o primeiro encontro pessoal de Silvino com o autor das 

“Canções”. Já estava ele então nomeado amanuense da Secretaria Geral do Estado e 

solicitou a inclusão de Silvino entre os cooperadores do novo ciclo que aquele órgão 

iniciara na vida social e política da Paraíba. Seu apelo veio ao encontro das cogitações 
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do poeta paraibano. Deste momento surge, ao lado da “A União”, o cortiço intelectual 

mais laborioso e mais influente que era possível comportar a Província. Uma ronda 

magnífica de emulações e de afeto. O plastron parecia exercer uma sugestão 

centralizadora. 

O grupo era composto por: Gaudêncio, Maciel, Edésio, Alves Ayres, Eudes, 

Orris, José Tavares, Samuel Duarte, Silvino Olavo – os forjadores da mesma idéia, os 

arquitetos da mesma torre. Tudo isto é de ontem e já tem para mim um sabor de história. 

Lutando, realizando e vencendo, nos congregamos ali no sobrado 555, da Rua Direita, 

durante dois anos apenas. E assim viveramos nós o melhor período da nossa vida de 

letras e de lutas, entre o brilho de Eudes e Orris, as aparições de Samuel e a assiduidade 

de Peryllo Dolivira. Ele era o único que recebia regularmente os seus cento e cinquenta 

mil reis por mês. Não aumentávamos o nosso pão para não diminuirmos o pão daquele 

companheiro mais deserdado do que nós outros. 

E ninguém brigava nem se traía. Era uma só cordialidade comovente naquele 

reinado espiritual e fraterno de juventudes triunfadoras obedientes às aspirações do 

nosso povo. 

Mas entre todos foi saliente o papel de Peryllo, com o seu ritmo de resistência 

cívica e de concentração ao trabalho, levando a palma das reverberações o odisante 

espírito de Eudes Barros. Publicáramos ao fim desse período três livros de poemas 

“Caminhos cheio de sol”, “Canticos da terra jovem”, “Sombra Iluminada”. Este já 

estava feito quando entramos para essa tenda magnífica de atividade intelectual. 

Antecedera-lhes, nesta víride floração literária, um livro austero, de mestre: “Ensaios de 

crítica”. Sucedera-lhes uma notável construção artística: “A Bagaceira”. 

O brilho ruidoso da administração João Pessoa e a dor da alma paraibana ao 

choque brutal do seu assassínio abafaram os últimos dias do magro cantor que viveu 

morrendo e cantando a vida, sem lástimas nem prantos. 

Consumiu-se como uma vela de cera. E cada lágrima rolada de suas pálpebras 

transformara-se em poema" (OLAVO, Silvino. Criadores e criaturas. Artigo. A União. 

Parahyba do Norte: 1931) 

 

3.2 -  SILVINO OLAVO: INFÂNCIA, MEMÓRIA E RECONFIGURAÇÃO DO PASSADO... 

  

“Revejo a terra onde vivi criança e onde joguei meus jogos pueris, a 

encantadora vila de Esperança, cuja recordação me faz feliz...” assim se expressou 
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Silvino Olavo (1925) no soneto Retorno ao descrever em versos sua infância, podemos 

perceber que o passado vivido na cidade de Esperança no interior da Paraíba construiu 

um habitus revelado na linguagem poética, a poesia torna-se num produto cultural que 

une e “[...] aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do sonho, a 

imagem lembrada e as imagens da vigília atual" (BOSI, 1996, p.56). Sendo assim, a 

poesia de Silvino Olavo traz à tona as apropriações e representações adquiridas nas 

experiências educacionais, tornando em realidade as sensações e subjetividades do 

presente e do passado em um processo criativo que compuseram o universo estético do 

poeta, podemos observar isto no poema A Virgínia Vitorino e Oratório de Silvino Olavo 

 

Quando a lágrima nasceu já um Poeta alçou: 

- Faça do livro o seu melhor amigo!... 

E na glória, e no fim de tudo que passou, 

Uma lágrima ainda treme, ainda vive comigo! 

 

Arte-religião, meu oratório oculto, 

quero dentro de ti um símbolo constante, 

onde a suave oração de antigo e novo culto 

minh’alma, enternecida e em silêncio, ore e cante, 

 

Purifico o meu lábio, ao carvão de Isaías, 

ergo o meu coração – sursum corda! -  e, a cantar,  

num ósculo de amor, quase todos os dias, 

contrito, me ajoelho ao pé do teu altar. 

 

O verso é para mim um ânfora santa 

em que só devo por minha emoção mais pura, 

- síntese musical do espírito que canta, 

- unção d’alma sonhando em horas de ternura. 

 

Para que se embalsame a memória da vida 

é bastante vibrar-se apenas uma nota 

desse dom sempiterno – essência comovida 

da grandeza de Deus dentro d’alma devota. 
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A escrita poética de Silvino Olavo está permeada por diversas interpretações do 

passado, presente nos esquemas mentais através das representações culturais gerado 

pelo habitus adquirido nos sistemas educacionais nos quais o personagem frequentou, 

assim a poesia enquanto conjunto simbólico utilizado pelo poeta para expressar 

simbolicamente as representações presentes na memória histórica de Silvino Olavo, 

expresso em A seu Turno! 

 

Dei-te uma filosofia; e arte, 

Te classifico com a minha Vida! 

O trabalho o exige; e vou buscar-te 

E dar-te-ei uma alma indefinida! 

 

Se à velha imperfeição dosar-te 

O sentido, a luz, o som, a Voz ouvida, 

No mesmo instante irei mudar-te, - 

A virtude da força...O instinto da Vida. 

 

E houve um tempo na história!... 

Vemos, no alto aparições da glória! 

E o resto do mundo, pela estrada coberta! 

 

Olhando nos teus olhos não me vejo!... 

Quase que se apaga o meu desejo, - 

No esplendor da força descoberta. 

 

Dessa forma, a poesia olaviana revela as diversas apropriações acerca do mundo, 

através de uma linguagem permeada pela semiótica. Logo, o poeta expressa por meio 

das palavras o reflexo dos valores, comportamentos e tradições de povos e de épocas. 

Segundo Aristóteles (1985, p. 70) 

 

[...] não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é sim, o de 

representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível 

segundo a verossimilhança e a necessidade. [...] a poesia é algo de 

mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela 

principalmente o universal, e essa o particular. [...] Daqui claramente 
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se segue que o poeta deve ser mais fabulador que versificador; porque 

ele é poeta pela imitação e porque imita ações. 

 

Logo, um poema não é um simples agrupamento de palavras com rimas, formas 

e aparência de verso, produzindo imagens da realidade e expressando ideias, valores 

universais e particulares, modo de sentir resultante do habitus construído pelo poeta 

através da educação. Ao examinar a poesia olaviana pude compreender “como pensava 

e sentia” o personagem objeto de estudo desta pesquisa. 

A poesia enquanto produto cultural é expressa no formato de poema considerado 

como sendo o lócus de materialização e representatividade dos diversos habitus que 

compõem o ser intelectual e poeta Silvino Olavo, o meio escolhido para expressar seus 

sentimentos revela como os processos socializadores determinam formas/maneiras de 

ser e agir socialmente. Dessa forma, a poesia configura-se como uma forma de 

eternização escolhida pelos intelectuais para eternizar sua existência neste mundo tão 

efêmero, isto é notório no poema A Vida, Silvino Olavo expressa essa necessidade  

 

Minh’alma que anda sempre contundida –  

(e é tão devota  

da Serenidade!) 

 

- só para não viver desiludida, 

vive sempre afogando a sua dor na vida... 

E chega até a ter saudade 

de uma dor mais efêmera e remota! 

 

E, querendo ir além da própria vida, 

esquecida 

da sua humana nulidade, 

do seu passado sem memória 

e esquecida, também do seu porvir sem glória, 

- só para não viver desiludida, 

anda sempre a afagar no futuro a esperança 

de outra felicidade! 
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A análise da obra poética de Silvino Olavo suscitou reflexão acerca das relações 

existentes entre poesia e habitus o como estas duas categorias são representativas da 

identidade intelectual. Neste sentido, a escrita poética descreve historicamente como 

viveu, quais os costumes, valores eram importantes para uma determinada sociedade. È 

pertinente afirmarmos que a poesia é uma marca do habitus cravada na memória do ser 

humano. A memória modelada pelo habitus é lapidada a fim de não permitir que 

qualquer pessoa ou qualquer fala se transforme em poesia, no poema Lâmpada Triste, 

Silvino Olavo expressa um pouco disto 

 

Pobre Lâmpada Triste, evocatória, 

que alumiaste a minha adolescência, 

já vais morrendo no ermo da memória, 

vais-te apagando em minha consciência. 

 

Não quis mais acender-te a chama flórea 

de mansa e generosa opalescência... 

E a ingratidão que te fez triste e inglória 

amargurou-me o resto da existência! 

 

Assim, a poesia é uma ferramenta que expressa o habitus gestado no espaço 

escolar e acadêmico e a memória filtra o que é digno de ser recordado. É nessa busca, 

que o ser intelectual tem a chance de eternizar sua vida, seus feitos num presente que é 

passado. Nessa perspectiva a memória é feita pelo habitus socializado na história e a 

poesia é o pergaminho que registro a vida e os componentes a fizeram tornando eterno 

os feitos da humanidade no passado, presente e futuro. 

O intelectual durante a década de 1920 era considerando como alguém que 

acumulou cultural que não somente o conhecimento produzido por ele, nem apenas o de 

sua geração, de gerações criaram e produziram objetos culturais antes dele, ou seja, 

“antes mesmo dos indivíduos procurarem entender a si mesmos como subjetividades, 

eles precisam entender a si mesmos como identidades construídas, socialmente e 

culturalmente atribuídas” (LAWN, 2010, p. 90). Assim, a obra poética de Silvino Olavo 

expressa, tanto a insignificância de cada ser humano como também a sua magnitude 

revelando que nós somos o acúmulo de ações cotidianas e acontecimentos históricos e 

culturais transformados no habitus.  
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Nesta perspectiva, a poesia é um produto cultural que revela e delimita papel dos 

intelectuais na sociedade, assim o habitus é algo criado e destinado a consolidação das 

normas e vivências, ou seja, é o "modus operandis" da cultura e da história através dos 

seres humanos. A escrita poética permite que o intelectual perpetue conceitos, 

expectativas, comportamentos e valores tantos outros intelectuais como também para o 

leitor comum inculcando neste habitus através da palavra escrita. 

A poesia é um produto cultural responsável pela difusão de modelos, conceitos, 

posturas, comportamentos, condutas presentes no seio da sociedade na forma de 

habitus, ou seja, modos de ser e agir admirados e desejáveis, assim a poesia é um espaço 

que permite o intelectual expressar, questionar sua relação consigo mesmo e com os 

outros. 

Destarte, a reconstituição biográfica da trajetória de Silvino Olavo revela como a 

educação recebida pelo poeta influenciou o seu fazer poético, enfatizando através da 

cultura escolar via instituições educativas tais como o Externato do Professor Juviniano 

Sobreira em Esperança onde cursou o ensino primário e Colégio Diocesano Pio X onde 

cursou o ensino secundário foram responsáveis pela construção do habitus intelectual de 

Silvino Olavo, uma vez que o habitus é o conjunto de diversos habitus oriundos das 

inúmeras instâncias sociais produtoras de valores culturais e de  identidades, tais como: 

o intelectual, o jornalista, o poeta, o advogado, o político, e que coexistem todas numa 

única pessoa – Silvino Olavo Martins da Costa. 

Ao salientar a relação interdependências entre os diversos habitus que compõem 

o habitus do ser intelectual construído pela escola, família, universidade, agremiações, 

igreja, etc pude através da imersão biográfica na vida de Silvino refletir sobre a 

importância deste estudo para as pesquisas em educação. Seguindo está análise reitero a 

partir da fala de Bourdieu que (1978, p. 349, grifo meu) “[...]  a cultura não é só um 

código comum, nem mesmo um repertório comum de respostas a problemas comuns ou 

um grupo de esquemas de pensamento particulares e particularizados, mas antes, é um 

conjunto de esquemas fundamentais, precisamente assimilados, a partir dos quais se 

engendram, segundo uma arte da invenção semelhante à da escrita poética, uma 

infinidade de esquemas particulares, diretamente aplicados a situações particulares”.   

Objetivando compreender como a cultura escolar promoveu o desenvolvimento 

do habitus e consequentemente influenciou o fazer poético de Silvino Olavo precisamos 

situar geograficamente ‘A encantadora vila de Esperança” conforme escreveu o poeta 

no soneto Retorno referindo-se a cidade onde cursou o ensino primário.  
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“Revejo a terra onde vivi criança e onde joguei os meus jogos pueris” -  Antigo 

aldeamento do índios Cariris, que ali se estabeleceram em épocas remotas, existia um 

reservatório de água potável, construído pelos indígenas, que se denominava de Tanque 

do Araçá. Um português de nome Marinheiro Barbosa construiu uma casa no lugar 

atualmente chamado de Beleza dos Campos, apossando-se de todas as terras, região 

hoje incorporada ao perímetro urbano da antiga vila chamada de Banabiuê6, a princípio 

em 1860 era apenas uma pequena fazenda de criação de gado, contudo com a chegada 

do Frei Venâncio o primeiro missionário que pisou naquela região, edificando uma 

capela sob a invocação de Nossa Senhora do Bom Conselho, no mesmo local onde se 

encontra a atual igreja Matriz, localizada no planalto oriental da Borborema, zona do 

brejo, micro região do agreste, distando da capital do Estado - João Pessoa, 

aproximadamente 106 quilômetros.  

 A Lei nº 10 de 5 de setembro de 1850 do Presidente da Província Coronel José 

Vicente de Amorim Bezerra, foi a povoação de Alagoa Nova, elevada à categoria de 

Vila, desmembrando-se assim do Termo de Campina Grande. No território do 

município recém-criado, estavam as terras que mais tarde formariam o Sítio Lagoa do 

Açude e Banabuiê, atual Esperança, próspera cidade do Brejo Paraibano. Em face do 

grande desenvolvimento do povoado foi criada a freguesia de Esperança, no dia 30 de 

maio de 1908 sendo seu primeiro vigário o Padre Francisco de Almeida.   

É nesta localidade que no dia 27 de junho de 1987 nasceu Silvino Olavo Martins 

da Costa, numa fazenda chamada Sítio Lagoa do Açude, hoje pertencente ao Município 

de Montadas à margem direita da estrada que liga esta localidade a Campinote. Antes 

pertencia ao Município de Esperança – pequeno vilarejo que não era mencionado nem 

no mapa geográfico do Estado, pois nesse período nada mais era do que uma fazenda de 

criação de gado, onde as gameleiras com que a rua principal da primitiva vila estava 

arborizada foram estacas dos currais de uma das fazendas, conforme Irinêo Joffily em 

Notas sobre a Parahyba. 

No início da década de 1915 a família de Silvino Olavo, primogênito dos vinte e 

um filhos, do casal Manoel Joaquim Cândido e Josepha Martins da Costa muda-se para 

a Vila Esperança. Contudo apenas dez sobreviverá os demais tiveram morte prematura, 

a respeito deste episódio Silvino Olavo no poema Dó revela que: 

 

                                                 
6 Toponímio tupi que significa brejo ou pantanal das borboletas 
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 Minha infância, embriagada de alfazema, 

assistiu ao nascer de vinte irmãos -- 

vinte e um punhais sem jóias de alfazema 

cravados n’alma dos meus pais cristãos! 

 

A morte, álgida luz deste poema, 

-- dona de todos os meus sonhos vãos, 

treze vezes baixou a sua algema, 

-- trezes vezes me ungiu com as suas mãos! 

 

A voz da sua cítara de agouro 

ás vezes cerro as pálpebras doridas 

recompondo o meu íntimo tesouro... 

    

A família do Coronel Cândido, como era conhecido o pai de Silvino Olavo, 

transfere-se para a zona urbana a fim de estabelecer na pequena vila uma mercearia e 

panificadora. É também neste ano que Silvino foi matriculado na escola primária do 

professor Juviniano Augusto de Araújo Sobreira, proprietário de um externato na cidade 

de Esperança. Sua esposa, Maria Augusta Sobreira de Carvalho. Com este casal o poeta 

Silvino Olavo da Costa aprendeu suas primeiras lições.  

Na Vila Esperança a instrução pública primária era ministrada através das 

chamadas “cadeiras isoladas” (PINHEIRO, 2002), o primeiro professor da povoação e 

de Silvino foi José de Morais Magalhães, na década de 1872. Em 1885, a Sra. Aurora 

Maria Albuquerque Lima foi nomeada professora interina da cadeira de instrução 

primária do ensino misto, ambos recebiam seus proventos da Tesouraria Provincial, 

conforme ressalta Pinheiro (2002, p. 49) “O planejamento da organização escolar era 

feito de forma precária, estando a distribuição geográfica de cadeiras isoladas à mercê 

dos interesses de cada liderança política estadual e/ou municipal”.  

Na década de 1915 a família de Silvino Olavo decide morar em Esperança, 

propiciando ao poeta o ingresso no ensino primário, as primeiras lições recebidas forma 

com o professor Juviniano Augusto de Araújo Sobreira, filho do também educador 

Manuel Gomes de Araújo Sobreira, nasceu em 1855, na Fazenda Cabeça de Boi, e foi 

proprietário de um externato na cidade de Esperança. Sua esposa prestou igualmente 

relevantes serviços à educação esperancense. Consta ainda que em 1889, Maria Augusta 
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Sobreira de Carvalho, recebia do Tesouro Provincial o aluguel de uma casa para 

funcionamento do Ensino Misto de Instrução Primária, onde também lecionava.  

A cadeira masculina de Instrução Primária foi criada em 23 de abril de 1918, 

através do Decreto Lei nº 926, pelo Governo do Estado. E em 02 de abril de 1919, por 

força do Decreto Estadual nº 1.012, a cadeira feminina. Já a cadeira Elementar de 

Instrução, teve origem no Decreto Estadual 1.468, de 22 de fevereiro de 1927. Não 

obstante os esforços do governo do Estado, a Paróquia também declinava grande 

preocupação na formação do povo esperancense. E antes mesmo da criação do Ginásio 

Diocesano pelo Monsenhor João Honório, inaugurado por Dom Palmeira em 1957, já 

existia uma Escola Paroquial para as crianças pobres. 

Imbuída da necessidade de compreender como se deram as apropriações durante 

o ensino primário de Silvino Olavo, busquei entender o que é o processo educativo, 

segundo Magalhães consiste num fazer “[...] amplo e abrange não apenas a escola como 

a conhecemos no seu evolver histórico, mas também outras formas societais duradouras 

em que se desenrola o processo de transmissão cultural” (2005, p.72). 

Sendo assim, uma das principais instâncias que permite o desenvolvimento 

educativo de uma pessoa é a escola. Nesta perspectiva, procurei conhecer como 

aconteciam as aulas, quem eram os professores, o desempenho de Silvino, as 

brincadeiras favoritas, as festas que participou neste ambiente a fim de descrever não 

apenas a sua vida, mas de compreender como cada etapa da sua existência foi moldada 

historicamente por valores e comportamentos culturais apreendidos através da escola e 

demais instituições responsáveis pelo processo educativo dos seres humanos.  

A despeito do ensino primário de Silvino Olavo, “fez o curso primário com 

distinção e sempre era escolhido como orador da classe nas festividades de 

encerramento do ano escolar para saudar os queridos mestres”, conforme Maurício 

(1992, p. 13). O sempre deve-se ao fato que ao término do curso secundário no Colégio 

Diocesano Pio X, o poeta será consecutivamente orador da turma, recebendo inclusive a 

medalha de honra ao mérito, como nos assegura Maurício ( 1992, p. 14), este feito será 

repetido na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, segundo afirma Pedro 

Calmon em seu Memórias (1995, p. 132) “ A maioria indicava Silvino Olavo, que além 

de poeta inspirado tinha a vantagem de não ser aluno transferido. Surgiu aí a conciliação 

Silvino o orador da sessão festiva, eu o das despedidas aos mestres”. 

A partir da década de 1918, Silvino Olavo foge de casa, e passa a residir em João 

Pessoa, esta fuga ocorreu devido um desentendimento com sua mãe que interferiu e 
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acabou o namoro do poeta com Severina Lima a respeito deste romance escreveu “ a 

minha menina – a que mais bem me quis”( 1927, p. 134). Após um tentativa mal 

sucedida de independência na Capital da Província da Parahyba do Norte, Silvino busca 

refúgio e auxilio com a tia Henriqueta que levou o caso ao conhecimento do Coronel 

Cândido, juntos decidiram matricular o poeta no Colégio Diocesano Pio X. 

 

CONCLUSÕES - UM PONTO DE CHEGADA, NOVO PONTO DE PARTIDA 

 

 

Chega o momento final, e como afirma Fernando Pessoa “De tudo ficaram três 

coisas: a certeza de que estava sempre começando, a certeza de que era preciso 

continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar”(2005, p. 54). Ao 

refletir sobre os “achados” acerca do personagem Silvino Olavo a luz do modelo 

teórico-metodológico que me guiou e me permitiu compreender como as apropriações e 

representações sociais construíram o habitus de Silvino Olavo demonstrando que, ao 

reconstituir biograficamente a trajetória escolar e acadêmica acabei desenhando o ser 

intelectual, ou seja, como os produtos culturais e os diversos habitus incoporados ao 

longo de sua vida foram responsáveis pela conformação intelectual do personagem e de 

sua inserção no grupo social de intelectuais brasileiros do século XX. 

Assim, através da reconstituição biográfica de Silvino Olavo pude também 

cartografar as práticas sociais bem como a função da escola e da universidade no 

processo de consolidação de certo habitus. A trajetória de Silvino revela este de 

processo histórico e social capaz de inculcar modos de ser e agir intelectual fruto de um 

período histórico de efervescência política que reforçou a reprodução do habitus 

intelectual.  

Nesse sentido, a cada passo na reconstituição biográfica e interpretação da 

trajetória de Silvino Olavo, fui evidenciando as influências de cada um elemento 

constitutivo do habitus intelectual investigado.  

Ao afirmar a existência de um habitus intelectual dos intelectuais paraibanos no 

século XX, estou reiterando o que Jodelet afirmou que ( 2001, p. 34), “ fenômenos de 

aderência as formas de pensamento da classe, do meio ou do grupo a que se pertence, 

por causa da solidariedade e da afiliação sociais, partilhar uma ideia ou uma linguagem 

é também afirmar um vínculo social e uma identidade”. Desta forma, o habitus foi 
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gerado a partir do contato com inúmeros habitus, e neste processo a educação, 

acadêmica principalmente, serviu, pois como ferramenta de legitimação e consolidação.  

Isto é notório diante da novidade que se impôs a Silvino Olavo, em sua 

formação, a do ser advogado, intelectual engajado, para tanto ele teve de desenvolver 

um processo de ancoragem para tornar familiar o que lhe era estranho. Essa é uma 

operação que foi internalizada ao longo de sua formação escolar e acadêmica e lhe 

assegurou papel de destaque social. 

Ao incorporar habitus diversos ao seu habitus através de apropriações 

representações produzidas por intelectuais, familiares, professores, amigos, lideranças 

políticas e religiosas como os quais viveu e conviveu Silvino Olavo pode desempenhar 

um papel importante na e para a sociedade paraibana do século XX tanto no âmbito da 

política, do direito quanto da poética. Contudo, acreditamos que a contribuição do 

intelectual foi crucial para a cidade de Esperança, pelo fato de ter produzido uma 

“paternidade”, afinal, seu prestígio político lhe facultou a responsabilidade pela 

emancipação política da cidade, era, pois, necessário torná-la grandiosa, amalgamando à 

figura de uma cidade poeticamente intitulada como “Lírio Verde da Borborema”. Outro 

aspecto que tornou sua trajetória singular incidiu no fato de ter produzido uma memória 

para a cidade que se estendeu aos companheiros que o ajudaram na emancipação e 

progresso da vila. 

Um perfil/trajetória, portanto, muito semelhante ao de outros intelectuais 

brasileiros, seus contemporâneos, que se dedicaram à interpretação e produção de uma 

história do país. Silvino Olavo foi, de fato, um “homem de letras”, cujo envolvimento 

com os fatos relacionados ao passado da Paraíba e da cidade de Esperança demonstra 

isto, mediante a biografia intelectual. 

Destarte, é notória a importância da reconstituição biográfica econsequente 

reconhecimento do papel Silvino na e para permanência histórica do habitus intelectual 

na Paraíbad, contudo o poeta não logrou o feito de eternizar-se historicamente, 

conforme inferimos que era sua intenção “ Um cidadão que faz o que eu fiz/ E um 

pouco de sol rútilo, feliz,/ Cantarolando, em tons de exemplo; forte, a resposta ao poeta 

não será muito afirmativa” (1997, p. 42). Logo, a “existência” de Silvino e sua produção 

restringiu ao âmbito daqueles que lhe foram mais próximos, em particular, para os 

demais paraibanos, restou o esquecimento. 

Assim, ano após ano, o nome de Silvino foi desaparecendo das páginas dos 

jornais, não se encontrava nos periódicos nem mais um texto, nem mais uma nota acerca 
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de sua participação seja como poeta e/ou intelectual nas rodas sociais da capital 

paraibana. A imprensa o havia esquecido. Daí, para que a população também o 

esquecesse, não foi muito difícil, pois, mesmo que o prefeito da cidade de Esperança em 

1997, em comemoração ao centenário de Silvino, tenha organizado uma publicação 

póstuma contendo fragmentos inéditos de Silvino Olavo intitulado Badiva, poucas 

pessoas tiveram acesso a esta publicação. Além da produção poética e jornalística as 

iniciativas de Silvino em prol da cidade de Esperança e da Paraíba também são 

desconhecidas por uma significativa parcela dos seus conterrâneos. Assim, neste 

trabalho conseguimos identificar como o habitus intelectual foi construído no 

personagem Silvino Olavo através dos processos educacionais. Dessa forma, Silvino 

Olavo foi intelectual e, como uma das possíveis causas do esquecimento pode ter sido a 

esquizofrenia que o acometeu “Silvino Olavo, esse holderlin atormentado, todavia cheio 

de radiosas construções simbólicas, abatido em nosso solo tropical, o gênio insano”, 

assim o descreveu Léon Van Vassenhove (1955, p. 149). Silvino gozou do prestígio que 

a advocacia conferia aos intelectuais e poetas, pois, conforme analisamos, ao retorna a 

Paraíba, ele viveu o auge do “entusiasmo” e engajamento intelectual. 

A esquizofrenia apresentou-se como sendo um elemento crucial para o 

esquecimento de Silvino. Mas o seu esquecimento também foi engendrado em função 

do que denominamos ser a natureza da matéria-prima com a qual ele produzia o seu 

trabalho, qual seja, a dor, a morte, o esquecimento. Afinal, qual é o prestígio daquele 

que expressa sentimento em forma de poesia, ainda mais tendo sido considerado louco, 

num contexto social que só enxergava e aceitava pessoas “normais”. Nesta perspectiva, 

Silvino Olavo, escreveu acerca do destino “ Não digas nunca mal do teu destino” 

(OLAVO, 1927, p. 112) ou seja, ele “previu” o seu próprio destino/esquecimento. 

Contudo, concluímos que não se tratava de um esquecimento definitivo, mas antes de 

um “esquecimento reversível”, porquanto ficaram vestígios do passado que nos 

permitiram reconstituir biograficamente a trajetória intelectual de Silvino Olavo.  

Este fato denota que através da relação entre memória e esquecimento foi 

possível apreender e reconstituir a memória de Silvino através da análise de seus 

escritos, jornalístico e poético. Além disso, trazer à tona a história deste intelectual via 

memórias permitiu a elaboração de novos significados acerca da escrita da história da 

educação via biografia de intelectuais.  

Sendo assim, as contribuições advindas de pesquisa cujo tema central foi a 

reconstituição biográfica da trajetória intelectual de Silvino Olavo proporcionou uma 
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interpretação e produção da história que se consubstancia justamente no fato de ter 

deixado através de suas publicações uma “fonte inestimável” por meio das quais 

podemos compreender como se fez e forma feitos os intelectuais paraibanos no século 

XX. Destarte, acredito que uma parcela da contribuição de Silvino Olavo ainda 

permanece muito viva e, para entrar em contato com ela, basta-nos iniciar um “trabalho 

de memória” por meio do qual podemos realizar interpretações para acontecimentos 

passados relacionados à sua trajetória. 

Reitero a necessidade na e para as sociedades atuais de “reconstituição de 

memórias”, cuja função seria reabilitar determinados fatos, personagens importantes na 

construção e escrita da história, atentando para a afirmativa de Dosse (2009, p. 151) não 

pretendendo “fabricar nenhum herói”. Mas, buscando através da retomada dos indícios, 

perscrutar nos escritos históricos, conforme salientou Kofes (2001, p 81): “[...] aquilo 

ou aqueles que se tornaram ausentes pelas interpretações incessantemente tecidas sobre 

o passado e presente, uma vez guardados, arriscam-se se tornarem presença”. Ao 

remexer os livros e escritos por Silvino Olavo bem como folhear os artigos publicados 

nos jornais e revista da época, analisar as fotografias pude encontrar as pistas 

necessárias para afirmar que Silvino foi feito intelectual paraibano através da 

incorporação de diversos habitus os quais teve contato ao longo da sua vida, e que se fe 

que podem nos conduzir tanto aos bastidores de seu  intelectual a partir de suas 

produções poéticas, jornalísticas, de sua atuação intelectual e do seu engajamento 

político produzindo assim uma história única composta por mil faces de um mesmo 

personagem. 

Nesta perspectiva, confirmamos a premissa inicial proposta nesta pesquisa de 

que a construção do habitus intelectual foi alicerçado pela educação ficando evidente na 

escrita poética de Silvino Olavo e em suas publicações jornalísticas. As apropriações e 

representações sociais e culturais oriundas dos contextos que viveu o personagem 

funcionou como um guia para a sua ação intelectual, moldando suas atitudes e ações. O 

“ ser intelectual”, de Silvino Olavo foi orientado e construído pelo esforço cultural, 

típico do habitus científico e das práticas científicas da formação educacional. 

Logo, pude inferir que o habitus dos intelectuais paraibanos no século XX, 

contemporâneos de Silvino Olavo, foram construídos tendo como lastro a estrutura 

social e cultural configurando-se numa espécie de “modelo hegemônico” particular 

desta geração de intelectuais.  
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                 Ao longo dos capítulos que compõem esta dissertação, procurei identificar 

através do indícios históricos da vida de Silvino Olavo bem como de sua produção 

poética e jornalista realizar uma interpretação acerca de como ocorreram as 

apropriações e  representações culturais na e para estruturação do ser intelectual, parti 

do pressuposto que essa estruturação configurou-se num modelo de habitus intelectual 

gestado nos primeiros anos do período republicano no Brasil e reproduzido na 

socialmente por Silvino na Paraíba, gerando uma construção de um habitus intelectual 

paraibano fruto da complexa articulação de outros habitus ( provinciano, elitizado, 

advocatício) e de outros aspectos culturais oriundos da política que legitimaram a 

atuação dos intelectuais no país. Por este caminho podemos afirmar que as práticas e 

representações sociais decorrentes das condições históricas, sociais, culturais e 

cognitivas engendram o habitus intelectual do personagem investigado: Silvino Olavo 

Martins da Costa através da educação. 

                    Portanto, a utilização da categoria de análise habitus constatei a existência 

de elementos que estão no cerne da produção de gostos e estilo de vida e que pouco a 

pouco foi incorporado aos esquemas mentais do intelectual Silvino Olavo. Constatei 

também a existência de um campo intelectual no Estado, e, por conseguinte, de 

publicações de grupos consolidados, de articulações consistentes com a política 

contribuindo para a produção histórica e social de um habitus intelectual local. 

                  Concluo, afirmando que não se cria um campo intelectual, nem um habitus 

intelectual por decreto, nem por meio de boas intenções. Nesta reconstituição biográfica 

ficou evidente que diferentes contextos sociais e culturais (oficiais, individuais, grupais, 

etc.) desenvolvidos em diferentes instâncias sociais e mediada por inúmeros atores 

sociais foram os responsáveis pela trajetória do personagem Silvino Olavo, me 

permitido por meio de sua vida e obra desvelar/interpretar o passado por meio de uma 

leitura aproximativa e finalmente dizer que vale pena o esforço para escrever uma vida. 
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