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Introdução 

O presente trabalho analisa os discursos entre os estudantes centristas, homens, 

na construção do espaço do Centro Estudantal Campinense3 enquanto lugar de “escola 

de líderes”, na formação política da juventude campinense. Problematizaremos as 

narrativas sobre os interesses entre estes e suas posições como estudantes na política 

campinense e as influencias que disseram ter como centristas4.  

Desta forma, analisaremos esses discursos através das seguintes questões: como 

construíram suas trajetórias e atuações no movimento estudantil campinense; quais 

imagens e discursos produziram sobre o passado e qual sua relação com suas vidas no 

presente; quais foram às atividades e atuações que permitiram as suas construções de 

lideres estudantis; quais foram às representações de masculinidades selecionadas pelos 

centristas através dos discursos que os legitimaram como homens de/em ação; e como 

operacionalizaram algumas correntes políticas e ideológicas em suas narrativas de si. 

 Para tanto, buscaremos discutir as narrativas, através das memórias dos 

entrevistados e das representações produzidas em jornais estudantis, em que contaram e 

escreveram suas atuações e os papeis que desempenharam enquanto representantes e 

presidentes desta entidade estudantil. Utilizaremos como fio condutor a perspectiva da 

                                                           
1 Este artigo é resultado de um pequeno recorte do segundo capítulo Dissertação em História, em que 
problematizamos as práticas e as representações estudantis através do Centro Estudantal Campinense. 
Ver: SANTANA, Ajanayr Michelly Sobral. Entre práticas e representações: O Centro Estudantal 
Campinense como espaço de formação (1948-1064). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 
Federal de Campina Grande, Centro de Humanidades, 2015. 
2 Graduada em História pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB; Especialista em História Cultural 
pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, campus Guarabira. Mestre em História pela Universidade 
Federal de Campina Grande. Doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 
mimysobral@gmail.com 
3 O Centro Estudantal Campinense foi fundado em seis de outubro de 1935, através das ideias trazidas por 
uma turma de alunos/as concluintes do Colégio Alfredo Dantas que, em vista à cidade de Fortaleza/CE no 
mesmo ano, em uma missão de cultura e cordialidade, conheceram uma entidade estudantil, o Centro 
Estudantal Cearense, que incentivou estudantes campinenses a fundarem na cidade de Campina 
Grande/PB uma organização estudantil politizada inspirada nas ideias dessa entidade e na UNE- União 
Nacional dos Estudantes. Ver dissertação: SANTANA, Ajanayr Michelly Sobral. Entre Práticas e 
Representações: O Centro Estudantal Campinense como espaço de formação (1948-1964). 
Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Campina Grande- UFCG, 2015. 
4 Centrista era/é todo/a aquele/a estudante que participou como representante/membro ativo das 
atividades promovidos pelo Centro Estudantal Campinense, escolhidos/as nas eleições estudantis, 
realizadas nas escolas da cidade de Campina Grande/PB.  
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História Oral, através da memória da militância de líderes estudantis e editor-

colaboradores do jornal Formação e dos representantes do Centro Estudantal 

Campinense.  

As entrevistas nos possibilitaram pôr em evidência as memórias dos 

entrevistados, a partir do movimento da palavra, de pessoas que narraram suas histórias 

de estudantes e de lutas, elegendo os acontecimentos marcantes e singulares que, 

embora individuais, afirmaram os valores socialmente e politicamente compartilhados. 

Quem narra suas lembranças recria um passado comunicado nas experiências do 

presente. Nós, historiadores/as, articulamos esse passado, como afirma Walter Benjamin 

(apud GAGNEBIN, 2009, p.40): “Nós não o descrevemos, como se pode tentar 

descrever um objeto físico (...) articular historicamente o passado não significa conhece-

lo tal como ele propriamente foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela 

cintila num instante de perigo”. 

Assim, discutiremos as principais lutas políticas e discussões desta entidade 

estudantil, também através dos jornais estudantis, em que os centristas buscaram, 

principalmente na escrita da imprensa, seus espaços de atuações, em que discutiram 

suas ideias e defenderam seus posicionamentos políticos e ideológicos sobre a ideia de 

líderes estudantis. 

 

Homens: Os “Grandes líderes” 
 

Através da divulgação das imagens e dos nomes dos que participaram do Centro 

Estudantal Campinense, foram construídos discursos e narrativas no jornal Formação5, 

espaço que os centristas se apropriaram e atuaram para desenvolver a política do Centro 

Estudantal. Como lugar de memória, foi usado para comemorações de aniversários e de 

atos considerados importantes, onde organizaram celebrações, pronunciaram elogios, 

notariaram atos e ações, elevaram o nome do CEC, defenderam posicionamentos e 

ideologias, narraram histórias e memórias nas suas representações de lideranças.  

Sendo o CEC considerado pelos entrevistados como “a melhor escola política de 

líderes” de Campina Grande e da Paraíba, devido aos centristas que dele saíram se 

projetarem na política, o espaço do CEC foi “formado” para que privilegiassem a 

                                                           
5 O jornal Formação (Órgão independente do Centro Estudantal Campinense - 1936-1967) foi um jornal 
oficial do Centro Estudantal Campinense, que circulou pela primeira vez em 11 de agosto de 1936, tendo 
como primeiro diretor e redator o centrista Claudio Agra Porto. 
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prática da oratória, a partir de uma organização interna, através dos conselhos de 

representantes, das instituições políticas e dos mini-legislativos para formar 

politicamante os que dele participassem, estando eles envolvidos em debates 

semelhantes aqueles realizados em instituições políticas: 

 

A mais importante contribuição que o Centro deu a Campina Grande e 
à Paraíba foi a preparação de sucessivas gerações de líderes que hoje 
partitipam na política, na administração, na magistratura e na empresa 
privada (SYLVESTRE, 1982, p. 386). 

 

Para Josué Sylvestre (dep. [nov. 2013]), o Centro Estudantal Campinense foi 

uma entidade estudantil que formou politicamente os centristas, onde os que sairam de 

lá obtiveram experiências suficientes para atuarem na vida pública da cidade, através 

organização interna do CEC, supracitada, que dava a ideia de que este agia para 

“capacitar” politicamente os seus membros que, ingressando na entidade oferecia a 

possibilidade de praticar aquilo que era desenvolvido nas políticas partidárias, como: a 

prática da oratória; os comícios públicos; as campanhas eleitorais e as manifestações em 

ruas e praças. 

          Nascimento (1990, p. 153) caracterizou o CEC, na década de 1950, como uma 

entidade que “mais gerou quadros para a política local” e o considerou, também, como 

uma “escola de líderes”, pois muitos centristas (depois que deixavam a militância do 

Centro) passaram a assumir funções governamentais, mandatos legislativos e postos de 

direção de maior ou menor destaque na política da cidade e no Estado. Entre os 

centristas que conseguiram trazer para si a popularidade que desfrutou junto ao CEC, 

destacamos aqueles que aparecem com mais frequência na narrativa: Félix Araújo, 

Raymundo Asfora, Ronaldo Cunha Lima, Fernando Cunha Lima, Noaldo Dantas, 

Genaro Souto, Odimar Agra, Oliveiros Oliveira, Agnelo Amorim e Josué Sylvestre.      

   Muitos representantes políticos em Campina Grande e na Paraíba tiveram seus 

passos iniciais na política no Centro Estudantal Campinense, dentre os de maior 

destaque estão os irmãos Cunha Lima, que tiveram grande representatividade e carisma 

na política local6. E outros que não trilharam a carreira política, mas que permaneceram 

                                                           
6
 A família Cunha Lima continuou sua herança política. Para saber mais sobre a influencia dos Cunha 

Lima em campanhas políticos eleitorais em Campina Grande e na Paraíba ver: SILVA, Iolanda Barbosa. 
A Campanha política de 1996 em Campina Grande/PB: uma analise do Gui Eleitoral. Dissertação de 
Mestrado em Sociologia Rural. Campina Grande: UFCG, 1999. 
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ligados à política local, no caso dos nossos entrevistados Josué Sylvestre e José Lucas 

Filho. 

          Diante da relação dos nomes dos representantes estudantis supracitados, 

observamos, em primeiro lugar, os centristas criando condições favoráveis para a 

ascensão na política, através dos nomes dos que conseguiram se tornar “líderes 

políticos”; e em segundo lugar, o movimento estudantil transparecendo uma luta por 

reinvindicações de um grupo de centristas que almejaram a carreira política. 

          Para tanto, criaram também essas condições a partir da denominação do espaço 

do CEC como “escola política de líderes”, utilizando o nome dessa entidade para a 

promoção dos seus próprios nomes e se “auto credenciando” enquanto “capacitados” 

politicamente para assumir quaisquer cargos políticos que assim desejassem. 

          Em várias ocasiões, em nome do CEC, várias posturas políticas foram assumidas, 

mobilizando não somente os estudantes, mas também a população local em torno de 

lutas e necessidades básicas, como o aumento do pão, se caracterizando como um 

movimento político que emergiu para uma política mais ampla, constituindo o espaço 

do CEC como o “primeiro estágio” para a participação na vida pública.  

           Desta forma, “mais uma vez, é preciso insistir no fato de que essa pujança do 

Centro Estudantal Campinense teria contribuído para o surgimento de liderança cuja 

atuação vinha repercutindo na cidade” (NASCIMENTO, 1990, p. 154). Contudo, foram 

os centristas que criaram as condições favoráveis para a construção de suas imagens de 

lideranças, como confiabilidade, posições políticas e ideológicas, mediadores dos 

problemas dos estudantes, transformando o espaço do CEC em um lugar de discussões e 

posicionamentos políticos que iria facilitar as disputas futuras dos centristas na política 

partidária local. 

Para relembrar e encontrar o seu pertencimento como membro do CEC, os 

entrevistados narraram seus “feitos” pessoais, ligados às ações desenvolvidas nesse 

espaço, numa forma de se legitimarem enquanto líderanças centristas. Cada um, 

contando sua história, trouxe para as entrevistas a versão que os possibilitassem 

manifestar, e quais interesses defederam: 

 
Eu me lembro da eleição de quando eu fui eleito em 1959, fazendo o 
primeiro científico no Colégio Diocesano Pio XI, eu fui o 
representante mais votado na história do Centro Estudantal 
Campinense, até hoje. De 1935 até pelo menos nos dias de hoje 
(LUCAS FILHO, depoimento [março 2014]). 
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Trazendo o fato de ser o mais votado até os dias da entrevista, apesar de que o 

espaço do CEC funcionou até a década de 1960, o que mais importou para o 

entrevistado foi sua representação como o mais votado, visto que as eleições eram 

acirradas e exigiam dos que nelas participaram o domínio da oratória e de influências 

junto aos estudantes. O senhor José Lucas Filho, através de sua fala, considerou essa 

eleição como interessente e importante na construção de sua imagem de líder.  

Para tanto, o ato de lembrar depende de uma “dose” considerável de seleção 

daquilo que é digno de ser lembrado e da “gestão de um equilíbrio precário entre o que 

deve ser dito e o que merece ser silenciado” (HALBWACHS, 1990, p. 151). 

Consideramos que os entrevistados ao falarem sobre o passado, tentam construir uma 

coerência com o olhar do presente, atribuído aos seus projetos futuros. Suas atuações no 

espaço do CEC estão ligadas a vida que levam hoje, como políticos ou ligados a política 

campinense, como se essa entidade fosse uma “herança” que os possibilitou atuar na 

política. Para tanto, narram: 

 

O Centro Estudantal Campinense deu mais de um governador, deu 
Antônio Juarez de Farias, deu Ronaldo da Cunha Lima, deputados 
estaduais, federais, senadores, vereadores, prefeitos, toda vida, 
campinense, paraibana e até mesmo do Brasil (LUCAS FILHO, 
depoimento [março 2014]). 
 
Alguns eram parentes de políticos e entraram na política depois. 
Ronaldo Cunha Lima foi vereador, deputado estadual, deputado 
federal, senador e governador. Tem muita gente que não entrou na 
política, mas que entrou na advocacia, no ministério público (LUCAS, 
depoimento [maio 2014]). 
 

 
         Os depoimentos dos ex-centristas José Lucas Filho e José Morais Lucas narram 

sobre as influências que teve o Centro Estudantal junto à formação de centristas na 

política local, e que muitos assumiram o lugar de autoridade possibilitado pela 

experiência no Centro.  Para tanto, logo no início das entrevistas, os entrevistados 

fizeram uma história dos antecedentes políticos, com nomes de representantes 

estudantis e suas respectivas ascensões na política. Estas escolhas, para iniciar a 

entrevista, no intuito de que conhecêssemos primeiramente os centristas que obtiveram 

“sucessos” em suas carreiras políticas, elevara o espaço do CEC a um patamar 

privilegiado de atuação na cidade. 

No ato de recordar essa influência do CEC é, de acordo com Foucault (1979, p. 

73) uma forma de “demonstrar” poder: “quando começa a falar e a agir em nome dos 
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lugares de autoridades, seja qual for, eles mesmos se impõe uma representação, a ‘falsa 

representatividade’ do poder”. 

Aqueles que têm “nomes”, aqueles que deixaram suas “marcas” através de suas 

imagens e representações na política, aqueles que não se permitiram “apagar” por suas 

memórias, foram mencionados a partir de suas atuações no espaço do CEC, como uma 

entidade que foi considerada pelos entrevistados de um lugar voltado para a politização 

de centristas e como significativo para seus projetos políticos. Segundo Josué Sylvestre 

(2013, p. 81):  

A grande maioria dos que partiticiparam efetivamente das reuniões 
dos conselhos de Representantes do Centro e das sessões de litero-
culturas do “Machado de Assis” sabem o que dizer e como dizer, 
quando convocados para fazer uso da palavra. 

 

         Mais do que espaços de discussões literárias e políticas, o CEC e o GLMA, são 

descritos como “escolas de oratórias”, meios indispensáveis para os centristas na 

construção de suas imagens de líderes. Desta forma, estes foram assim representados: 

“deputados estudantis” e, portanto, “qualificados” politicamente para assumirem cargos 

na política partidária. 

        Estes discursos, foram inseridos também nas ruas e praças, em cima de 

caminhonetes improvisadas com alto falantes, caracterizaram as representações de 

lideranças pelos centristas, a exemplo de Raymundo Asfora, assumindo um lugar de 

poder7 entre os estudantes, quando das greves dos centristas a órgãos públicos e ou 

privados. 

          Essas ações de greves dos centristas os colocaram como homens que 

desempenharam funções e ações, através do uso da legitimação de seus comportamentos 

que desejaram como líderes centristas, que os privilegiaram entre os estudantes, como 

mediadores a partir das causas que defenderam. Certamente essas ações de greves 

concorreram para a construção de lideranças através das representações de 

masculinidade: como a ação, o fazer e o realizar, expressões estas que caracterizaram 

como lideres estudantis. 

                                                           
7
 Sobre o que é o poder, quem o detém e onde ele é exercido, Foucault (1979, p. 75) discorre que: “(...) 

ainda não se sabe o que é poder (...) Ninguém é, propriamente falando, seu titular; e, no entanto, ele 
sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e outros do outro;  não se sabe ao certo 
quem o detém; mas se sabe quem não o possui (...) Onde há poder, ele se exerce”. Desta forma, 
consideramos que os centristas exerceram poder, através de suas atuações entre os estudantes e mesmo 
junto à sociedade, nas suas lutas, pois, ainda de acordo com Foucault “cada luta se desenvolve em torno 
de uma força particular de poder”. 
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         Essas ações de greves também foram “usadas” para seus projetos políticos futuros, 

que utilizaram da entidade como o início de suas vidas públicas. Raymundo Asfora e 

Félix Araújo, depois que deixavam a entidade, embora que não perdendo o vínculo de 

amizade e influência com demais centristas, assumiram cargos políticos, Félix Araújo 

como vereador e Raymundo Asfora como deputado estadual e federal, vice-prefeito e 

vice-governador, cuja possibilidade de suas realizações estiveram ligadas aos discursos 

em torno da imagem do CEC enquanto “escola de líderes”.  

        O jornal Formação apresentou discursos e imagens que os qualificavam como 

politicamente engajados. O nome do jornal Formação já indica o projeto maior de 

“formar” mais “ação”. Isso pode ser analisado a partir da descrição do jornal em sua 

primeira edição em 1936: “Não se poderia compreender uma Sociedade exclusivamente 

de estudantes, que não tivesse uma arena larga para delinear as primicias ideias oriundas 

do cérebro estudantil” (FORMAÇÃO, 11/08/1936, Anno 1, Num.1, s/p). 

       Desta forma, através do primeiro número deste jornal, o nome “Formação” esteve 

inserido na ideia de “formar” os estudantes nas suas “primeiras” visões políticas, 

ideológicas e literárias, já que o CEC incluía estudantes secundários. E continua este 

jornal: “(...) E uma vez que a massa estudantil se agita, se inflama, se enthusiasma, 

nasceu como resultado d’estas consequências, esta Folha (...) (FORMAÇÃO, 

11/08/1936, Anno 1, Num.1, s/p). 

        Para tanto, o jornal Formação também trouxe a visão de que os estudantes 

necessitavam de incentivo ao acesso do “saber”, que seriam possibilitados pelo CEC e 

transmitidos neste jornal criado em torno dessas “necessidades”, entre a faixa etária (os 

estudante secundaristas tinham em torno dos 14 aos 18 anos) que consideraram como de 

“agitações estudantis”. 

         Benevides (2006, p. 30) caracterizou o jovem no Brasil como aquele em “fase de 

inquietações, insubordinação, desobediência, revoltas, experimentações” e a juventude 

como “além de ser entendida como uma fase de transição entre a infância e a vida adulta 

passou a ser identificada também como símbolo das relações sociais conflituosas, 

transformando-se, consequentemente, em objeto de estudo”.  

        Tomando com referência essa análise de Benevides (2006, p. 30), fazendo um 

contraponto com as ideias do jornal, percebemos que os jovens que lideraram o 

movimento político do CEC, organizaram uma entidade que atuou de maneira 

particularizada, liderando um movimento que os possibilitou criar meios alternativos de 

protesto, de participação, de enfrentamentos, de reinvindicações, onde lideraram e 
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atuaram no espaço do CEC, criando discursos de um espaço que se constituiu em torno 

da “formação” de estudantes e na busca de um nível de politização para a classe 

estudantil. 

         Essa politização dos centristas se fez, também, através de termos como 

“heroísmo”, “sucesso” e “atividades”, em que fizeram referência associadas às 

representações de masculinidade em torna da ação, do fazer, do realizar na militância 

estudantil e nas manifestações nas ruas, como lugares considerados referentes às 

atividades desempenhas pelos homens: protestos; eleições; debates e mesmo quando 

crianças as brincadeiras dos meninos são consideradas aquelas relacionadas à rua: jogos 

de futebol e brincadeiras que envolvem ação e luta (VIEIRA, 2006, p. 19). 

        Como trabalhamos com os códigos de masculinidade é importante destacar o termo 

“heroísmo” no dicionário da língua portuguesa, que é referente à: “- 1) virtude 

excepcional, própria do herói ( - a) nome dado pelos gregos aos grande homens 

divinizados - b) aquele que se distingue por seu valor ou por suas ações extraordinárias, 

principalmente por feitos brilhantes durante a guerra); -2) qualidade do que é heroico; -

3) arrojo, coragem, magnanimidade, bravura que leva a praticar ações extraordinárias” 

(www.portoeditora.pt).   

        Para tanto, através dessa nomeação, os centristas selecionaram, através de artigos 

no jornal Formação, o papel que queriam representar a partir da ideia de “heroísmo”, 

que corresponderia a “bravura”, “coragem” e “ação” como formas de liderança8. Como 

exemplo temos a matéria intitulada o “Quadro de Honra”, que se constituiu da escolha 

de centristas e/ou ex-centristas que “mereceram” estar nesse quadro, ficando assim 

colocados: 

Hoje, trazemos ao nosso QUADRO DE HONRA, a figura 
inconfundível de Admilson Villarim, elemento de incontestável 
prestígio no seio da classe em que milita. Villarim, que é 
demasiadamente conhecido pela pujança de seu trabalho e firmeza de 
caráter, recebeu como presente da classe, a vice-presidência do 
Centro, em trôca ao trabalho dedicado e honesto que ele 
desempenhou, quando Secretário de Finanças no período de 1952. 
Esta é uma prova de que Admilson bem merece a consideração e o 
respeito desta folha, que o coloca no seu Quadro de Honra 
(FORMAÇÃO, 03/ março de 1954, Ano 19, Num. 04, p. 03) (Grifo do 
jornal). 

                                                           
8 Citaremos alguns dessas matérias e artigos, publicados em dois exemplares do jornal Formação (out. de 
1953, Ano 18, Num. 03/ março de 1954, Ano 19, Num. 04): “Fidelidade”; “Ação consciente”; “Manifesto 
do Centro Estudantal Campinense: a todos os estudantes de Campina Grande e aos companheiros de 
todos os colégios”; “Ideias & Fatos”; “A galeria do CEC”; “O dever do Cronista”; “18 anos de lutas e 
glórias: mais uma etapa vencida pelo Centro”; “Eleições na Vanguarda Estudantil na Paraíba”; “Mais 
uma vês vitoriosa a classe estudantil”. 
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           Os centristas e/ou ex-centristas colocados neste “Quadro de Honra” 

desempenharam funções ligadas ao trabalho, à ação e a força, como atividades 

consideradas masculinas: as funções consideradas de maior importância dentro do 

espaço do CEC foram aquelas desempenhadas pelos homens: presidente, tesoureiro, 

orador e diretor do jornal Formação. Para tanto, presidir, coordenar, mandar estão 

inseridas nas relações de poder entre os gêneros, pois as mulheres só desempenharam 

essas funções supracitadas no lugar de vice: vice tesoureira, vice oradora, candidata a 

vice presidente. 

          O nome da matéria “Quadro” está relacionado como uma espécie de moldura 

onde foi registrado o desempenho de alguns homens dentro do espaço do CEC em 

ações, em que receberam em “troca” o reconhecimento como lideranças centristas.          

Para isso, o papel da imprensa na construção da imagem dos centristas foi um fator 

importante, pois foi manifestado através dos interesses que defendiam: matérias que os 

legitimavam como representantes dos estudantes e das “coberturas” dos eventos 

proporcionados pelo CEC, destacando as atividades e colaborações. 

          Além do jornal Formação os centristas utilizaram como meio de comunicação a 

Rádio Borborema9, para expor/divulgar suas atividades, manifestações e até mesmo 

fazer campanhas em época de eleição para representantes do Centro Estudantal 

Campinense. Como exemplo, temos a manchete do Jornal de Campina, para a 

arrecadação de dinheiro em prol da construção da Casa do Estudante:  

 

“Festival dos Estudantes na Rádio Borborema”: Hoje, no auditório da 
Rádio Borborema a programação em benefício da Casa do Estudante 
Pobre, com distribuição de prêmios e sorteios de 1 BICICLETA, 
ofertada pela firma J. Braga & Cia. Discos e Rádios. Ingresso 20.00 
(cruzeiros) (JORNAL DE CAMPINA, 1952, p. 3) (grifo do jornal).  
 
 

          A partir desses meios de comunicação, os centristas apresentaram uma maior 

preocupação em manter “contato” com os estudantes campinenses. Aqueles interferiram 

                                                           
9 A Rádio Borborema foi criada no ano de 1949, onde funcionava no Edifício São Luís, na Avenida 
Floriano Peixoto no centro de Campina Grande. Em depoimento ao blog do Retalho Histórico de 
Campina Grande, o sociólogo Walmir Chaves relatou que: “No início dos anos 50 um aparelho de rádio 
era um objeto de luxo e desconhecido para a maioria da população e que era comum muitos fizessem 
silêncio nas suas casas para escutar as rádios dos seus vizinhos. (...) Era um encontro diário, onde se 
escutava os capítulos das novelas ou a famosa “Hora do Brasil” ( que era transmitido desde o Distrito 
Federal para todo o país, com as notícias do Governo Federal e que somente escutava os homens 
interessados pela política), nas casas e nas janelas para suposições sobre como resolveriam os 
personagens seus problemas, já que os capítulos acabavam sempre com suspenses (...)” 
(cgretalhos.blospot.com.br/reminiscencia-radio-borborema). 
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em questões políticas, culturais e sociais, com a finalidade de atrair os estudantes, 

trouxeram assuntos sobre o cotidiano do CEC e suas atividades e ações, mostrando o 

“engrandecimento” do CEC e dos que dele fizeram parte.  

         A produção de memória foi produzida, também, nos livros de Josué Sylvestre, 

sobre a construção de histórias para o CEC, sugerida no destaque de sua imagem de 

liderança estudantil. Guardou “vestígios”, fotografias, recortes de jornais, e transmitiu 

fatos e expos nomes dos que lhe pareceu ser “digno” de assim escrever a sua história do 

CEC, por motivações e interesses que lhes são particulares. Para tanto, construiu em 

torno de si, ligações com a história do CEC e de Campina Grande, delimitando assim 

um lugar de autoria que nomeiam sua obra como referência. 

         Josué Sylvestre escreveu quatro livros (citados na bibliografia) que narram 

histórias sobre Campina Grande e da Paraíba e de personagens políticos. Devido à 

diversidade dos temos abordados nesses livros, citaremos apenas o último, publicado 

pela editora Latus da Universidade Estadual de Campina Grande, intitulado: “Meio 

século de vida pública sem mandato ou com?: Fatos e personagens da história de 

Campina Grande e da Paraíba (1950-2000)” (2013). 

         Neste livro, o historiador Josué Sylvestre selecionou fatos/acontecimentos de 

personagens políticos inseridos na sua história de vida pública e política. Para tanto, 

considerou como “aprendizado exitoso na política estudantil” ao reservar um capítulo 

para falar de sua participação no Centro Estudantal Campinense e suas atuações nesta 

entidade e em outras como a AESP e a UBES. Como já problematizamos anteriormente, 

a figura principal dos livros de Josué Sylvestre é a sua, em que conta as suas histórias 

através de uma memória individual mais também coletiva, a partir de amizades com 

políticos da cidade e de pessoas que “guardam” não apenas nas memórias, mas 

“vestígios” que este autor tem acesso.  

           Contudo, não podemos deixar de destacar que suas obras são referência para 

quem estuda a história da cidade que, de acordo com Luciano Aires (2014, p. 57): “Qual 

historiador que estude Campina Grande não já passou ou deva passar pelas obras de 

Elpídio de Almeida, Epaminondas Câmara e Josué Sylvestre”. Para tanto, este 

incentiva, nas suas obras, historiadores/pesquisadores a, também, escrever a história do 
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CEC, já que esta é apenas contada em poucas páginas e em memórias de ex-centristas10 

(SYLVESTRE, 2013).  

A imagem de Josué Sylvestre, ao trazer seus “feitos” e atuações nos apresenta, 

através dos livros e mesmo da entrevista, a figura de um ex-estudante e político 

campinense. Essa imagem está associada aos códigos de masculinidade: “pensar sobre a 

masculinidade é pensar sobre o homem de verdade, chamado de ‘machão’, 

caracterizado prescritivamente em seu papel social por ser viril e conquistador, ter 

sucesso, poder e prestígio social” (VIEIRA, 2006, p. 137).  

A partir das representações que o mesmo tenta construir em torno de si, como 

aquele estudante/político que corresponde ao que considerou como pertinente para o 

exercício da sua militância política. Nas narrativas e memórias, Josué Sylvestre tentou 

fazer essa ponte de líder estudantil e líder político, como se essas duas representações 

estivessem ligadas entre si.  

Desta forma, Josué Sylvestre associou suas atuações no CEC às práticas 

consideradas como aqueles desempenhadas pelo masculino, ligando suas falas a 

atividade ligada à ordem, ao sucesso, ao prestígio, ao poder, ao mando, ao viril e ao 

“exitoso”: “construção” da Casa do Estudante Félix Araújo; participações em 

congressos estudantis em outras cidades brasileiras; trouxe esses mesmo congressos 

estudantis para serem realizados em Campina Grande; e foi presidente não apenas do 

CEC, mas também de outras entidades estudantis, como a UBES e AESP, onde 

desempenhou atividade que o próprio Josué Sylvestre considerou como sendo de um 

“verdadeiro líder” (dep. [nov. 2013).         

Daí a construção da memória através dos livros, pois o fechamento dessa 

“fábrica de talentos” resultou na “mediocridade” dos detentores “de mandatos nos 

legislativos municipais, estaduais e nacionais”, sem a “formação” de um sujeito ativo, 

forte e objetivo proporcionado pelas atividades desempenhadas no espaço do CEC 

(SYLVESTRE, 2013, p. 81).  

Assim, na tentativa de (re) construir suas memórias como estudantes centristas, 

os entrevistos narraram suas histórias e defenderam suas identidades como “líderes”. 

Para eles, o Centro Estudantal Campinense serviu, inclusive, mas não apenas, para 

“formar” estudantes politicamente, culturalmente e socialmente, onde a visibilidade 

                                                           
10

 Na entrevista que realizamos com Josué Sylvestre, ele também manifestou essa lacuna da história do 
CEC e nos incentivou a “preenche-la”. Contudo, não mostrou interesse em compartilhar as fontes que 
possui, alegando serem arquivos pessoais dele e de amigos.  
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pretendida esteve ligada as pretensões de alguns centristas de se inserirem na política 

partidária local. 
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