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O vigente artigo está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado A educação e as 

educadoras nos jornais paraibanos do século XX: “Escritos de e Sobre Mulheres” 
4
 do Grupo 

de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR-GT/PB), da 

Universidade Federal da Paraíba. Este trabalho propõe-se desvelar e analisar os escritos e as 

representações da colunista paraibana Zenith Cartaxo, tomando como ponto de partida suas 

publicações nos anos de 1952-1956, proferidas por ela no jornal “O Norte”, órgão de 

imprensa comercial do Estado. 

Em primeiro plano, é importante destacar que o referido artigo restringe-se ao estudo 

de matérias publicadas pelo jornal “O Norte” na década de 19505, focalizando o discurso de 

Zenith Cartaxo acerca de inúmeras questões. Dentre estas, apresenta-se destaque para a 

educação e os métodos educacionais e o papel social atribuído à mulher; tais pautas 

transcendem, de modo a significar e enaltecer o trabalho da colunista. 

A relevância de tomar a imprensa como principal fonte histórica parte do pressuposto 

de que esta vincula-se estritamente à sociedade, produzindo concepções acerca do mundo 

vivido em determinada época, apresentando os anseios de uma classe ou grupo social e 

tornando públicas as práticas de determinada sociedade. Segundo Araújo (2007), a utilização 

de novas fontes históricas assume traços marcados pela inovação factual, apresentando os 

registros do tempo passado e construindo um retrato de um tempo que precisa ser delineado 

pelas gerações futuras. 

Pressupõe-se que, a partir do objeto focalizado e de sua relevância atribuída é 

imprescindível tomarmos como significação conceitual a relação entre a prática da escrita – 

de Cartaxo – e o mundo em que ela, de certo modo, está inserida. Tendo em vista que para 
                                                           
1Graduando do Curso de Pedagogia – Educação do Campo – pela Universidade Federal da Paraíba, bolsista 
PIBIC CNPq vigência 2016/2017 pelo grupo de Estudos do HISTEDBR/PB.  
2Graduanda do curso de Psicopedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, Bolsista PIBIC CNPq, vigência 
2016/2017  pelo grupo de Estudos do HISTEDBR/PB. 
3Professor Doutor pela Universidade Federal da Paraíba, bolsista de produtividade CNPq, integrante e orientador 
do grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR-GT/PB). 
4O projeto citado apoia-se no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq. 
5A pesquisa restringe-se ao estudo documental das fontes expostas no presente artigo.  
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compreender os escritos de Zenith Cartaxo nos apoiamos na Nova História Cultural, 

rompendo com os paradigmas metodológicos da historiografia tradicional e ampliando o 

conceito de fonte e suas significações, corroborando para novos conceitos, que delineiam a 

época vivida e relacionam sua forma de viver, agir e pensar consigo e com o mundo. 

Nesse sentido, é importante destacar que a personagem em questão é uma 

transmissora de cultura6. Posto que a partir da difusão das produções de Zenith Cartaxo, 

percebe-se que ela produz e é produto de determinada cultura. Ou seja, suas práticas de escrita 

exprimem um olhar individual acerca do mundo e dos sujeitos que lhe rodeiam. Segundo 

Chartier (1990), a cultura é fruto das práticas que determinado sujeito ou sociedade atribui a 

suas relações, vislumbrando a maneira pela qual um grupo social vive e pensa sua relação 

consigo, com os outros e com o mundo.  

Por conseguinte, é importante destacar o conceito da representação, ressaltando a 

necessidade de visibilizar aqueles sujeitos que, durante muito tempo, ficaram de fora da 

historiografia oficial.  

Por um lado, a representação como dando a ver uma coisa ausente, o que 
supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é 
representado; por outro, a representação como exibição de uma presença, 
como apresentação pública de algo ou de alguém (CHARTIER, 1990, p. 20). 

 

Consecutivamente, ainda segundo o autor, tal conceito apresenta três formas de 

articulação do sujeito com o meio em que vive. Dessa forma, 

 
Em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que produz 
as configurações intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; segundamente, as 
práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma 
maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e 
uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objetivadas graças às 
quais uns representantes (instancias coletivas ou pessoas singulares) marcam 
de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da 
comunidade (CHARTIER, 1990, p. 23). 

 

Desse modo, a representação assume importante papel, não apenas de classificar e 

quantificar as publicações dessa autora, mas, traz a tona a necessidade de desvelar as práticas 

da escrita como uma relação intrínseca entre o sujeito e a sociedade, concebendo-os como 

representações de um modo de pensar, agir e intervir na sociedade em questão.  

                                                           
6Indivíduo que produz e sociabiliza o saber a partir de sua posição, experimentação e prática diante de outros 
sujeitos. 
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Delineando-se acerca da metodologia aplicada, este trabalho apropria-se ainda da 

investigação por meio da Micro-História7 no intuito de reconstruir o tempo vivido por Zenith 

Cartaxo, concebendo, assim, suas práticas como precursoras de novos conceitos e percepções 

acerca do período em foco. Concretamente, o papel da Micro-História é priorizar as minúcias 

recolhidas pelo historiador e reconstruí-las diante das experiências do sujeito pesquisado. 

Portanto, significa dizer que os aspectos da vida comum de Zenith Cartaxo – muitas 

vezes banalizados – são referendados como traços importantes para a reconstrução da história, 

concebendo os espaços cotidianos como catalizadores de determinadas formas de pensar e 

intervir. Diante dessa relação, Machado (2006) destaca que são os componentes do micro que 

outorgam o sujeito da vida comum como indivíduo concreto da história e das experiências 

vividas na conformação das relações sociais. 

Sendo assim, a proposta de se trabalhar com os contornos da prática de escrita de 

Zenith Cartaxo, historicamente localizada na década de 1950, ressalta a real necessidade de 

concebermos essas mulheres como sujeitos capazes de propagar cultura e contribuir para o 

fortalecimento de sua posição como intelectuais de seu tempo. 

A partir da análise das publicações de Cartaxo, é possível identificar as aspirações 

que a sociedade paraibana reivindicava, em especial, qual o papel que a mulher assumia fora 

de seu ambiente doméstico. O presente artigo particulariza a imprensa como espaço público 

de difusão do conhecimento e inserção feminina, tendo em vista a projeção social que estes 

escritos detinham a partir de sua publicação. 

 Por isso, a projeção feminina nos círculos sociais da década de 1950 é repleta 

de disputas, sendo necessário apontar o ambiente das desigualdades. É imprescindível 

perceber que, ao longo de muitas décadas, os espaços domésticos eram tidos como os únicos 

locais de produção e interação social para as mulheres.  

Machado (2006) enfatiza a importância do conceito de gênero, expondo que tal 

concepção não se limita a um ou outro sexo, mas entre suas relações. Em seguida, Almeida 

destaca que as relações entre os gêneros são forjadas a partir das interações entre os sujeitos. 

“Essas relações estão imbricadas, por sua vez, com as relações de poder que revelam conflitos 

e as contradições que marcam a sociedade” (1998, p. 40). 

 Machado (2006), ao dialogar junto a Almeida (1998) sobre o conceito de 

gênero, traz consigo importante debate sobre as relações de poder, construídas durante a 

interação social, e que, a partir desta é que se promove a desigualdade de um corpo masculino 
                                                           
7 Gênero historiográfico difundido por Ginzburg (1987) em que analisa a cultura por meio das minucias relações 
dos sujeitos com suas formas de viver, agir e intervir em determinada sociedade.   
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sobre um feminino. Sendo assim, podemos conceber tais corpos com as seguintes definições 

biológicas: os homens por serem aprisionados ao conceito de masculinidade assumem traços 

agressivos, instigados a serem provedores do bem comum de sua família, trabalhadores 

ávidos e astutos, em contra partida, as mulheres, por serem biologicamente femininas, 

reprodutoras, assumem traços acerca do cuidado e do afeto para com as crianças e com sua 

família, sendo elas as provedoras do sucesso masculino. 

 Essa relação de poder entre homens e mulheres é apresentada para 

compreender que o papel social atribuído à mulher é legitimado por um discurso biológico – 

socialmente construído –, aprisionado ao longo da história como verdade absoluta. Embora o 

feminino estivesse à margem dos espaços públicos, as mulheres detinham o compromisso de 

manter o companheirismo junto a seus maridos. De acordo com Priore, o masculino passa a 

ser totalmente dependente de suas esposas, principalmente da imagem que estas 

transpassavam para a sociedade a seu respeito. 

 

Num certo sentido, os homens eram bastante dependentes da imagem que 
suas mulheres pudessem traduzir para o restante das pessoas de seu grupo de 
convívio. Em outras palavras, significavam um capital simbólico importante, 
embora a autoridade familiar se mantivesse em mãos masculinas, do pai ou 
do marido. Esposas, tias, filhas, irmãs, sobrinhas (e serviçais) cuidavam da 
imagem do homem público; esse homem aparentemente autônomo, envolto 
em questões de política e economia, estava na verdade rodeado por um 
conjunto de mulheres das quais esperava que o ajudassem a manter sua 
posição social (2004, p. 191-192). 

 

Diante do papel social atribuído à mulher pelos homens da época, destaca-se a 

publicação a seguir, intitulada Mulher na Sociedade, escrita por Hernani Borba. 

 
A Mulher tem sido, em todos os tempos, o motivo de grandeza dos homens. 
Tem sido a causa dos seus propósitos, tem sído a força e a luz que os dirige. 
Não houve ainda, parece, em toda a terra, um homem que ascendesse e não 
levasse, no íntimo ou de público, a imagem da mulher por que venceu. 
Todos têm, famosos e obscuros, uma afeição qualquer ou, pelo menos, 
lembrança persistente de um vulto feminino que os estimula a encoraja, 
diante do qual não devem recuar, tampouco esmorecer. Do berço ao túmulo 
é a mulher quem fala e prevalece, quase sempre, em decisão definitivas e 
arriscadas. Por isto, ela tem sido a vida e a morte dos homens. A História é 
farta de exemplos. Foi, certamente, a voz de uma mulher que, na lembrança 
de um guerreiro, estimulou batalhas gloriosas; foi, também, a influência de 
mulheres mal formadas, indignas do nome, que levou ao precipício e a ruina 
muitos homens. [...] Quando a mulher, porém, não corresponde e é indigna 
de um casamento e de um grande amor, conspira contra êle e, desvairada e 
céga, entoa, sobre o monturo que a espera na sociedade, o seu canto de cisne. 
Quando perde o respeito ao marido, é incapaz de respeitar outro homem. 
Daí, a responsabilidade, que lhe cabe. Daí, a grandeza e o perigo da missão 
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que desempenha. A mulher verdadeira sofre muito. Quanto mais sofre, mais 
é mulher e mais respeito se impõe, como irmã, como filha, como noiva, 
como mãe ou como avó, seu dever é suportar e vencer os obstáculos que 
conspiram contra sua dignidade. Esta dignidade está com ela, no meio em 
que ela vive. E’ ela mesma. Seu dever é dar exemplo, se quiser ver ouvida 
sua voz. Bendita seja a Mulher quando tem consciência deste nome. Quando 
irmana o coração ao do marido e afasta as aflições que o atingem. Quando 
vai em socorro aos enfermos. Quando ela é [ilegível] e honesta pobreza do 
marido a orgulha. Quando ela participa de uma festa, ou vai chorar com ele 
um acontecimento na família. Quando ampara, tolerante e carinhosa, 
ameaças no seu lar. Quando alcança o seu título mais nobre e aquece ao colo 
o filho pequenino que balbucia, com toda a confiança esta palavra 
insubstituível: - MÃE! (O NORTE, 1953, p.01-05, nº 1053). 

 

Trataremos esta publicação de Hernani Borba como o principal ideário masculino 

sobre o papel social da mulher daquela época. Para Borba (1953), a mulher era a principal 

causadora do sucesso ou do fracasso dos homens, devendo suportar todos os obstáculos para 

alcançar o auge de sua carreira: o de ser mãe. Apontada como um exemplo se seguisse a 

métrica masculina, e se quisesse ver ouvida a sua voz.  

Desta forma, o espaço que estava reservado para estas mulheres, em especial para 

Zenith Cartaxo, era por excelência o espaço doméstico, os bailes e os encontros familiares, se 

estivessem acompanhadas de seus maridos. No entanto, muitas mulheres burlavam tal 

condição, colocando-se à frente de seu tempo e reivindicando os espaços públicos. Nesse 

sentido, o processo de escrita e a educação que durante muito tempo lhes foi negada, passam a 

ser conduzidos e propiciados por elas. 

Embora o discurso de Borba descreva a aspiração dos homens sobre a “mulher 

perfeita” ou sobre as atitudes que uma mulher deveria ter, Zenith Cartaxo surge nas páginas 

do “O Norte” com outros discursos, expondo na imprensa comercial importantes 

contribuições para um novo ideal feminino acerca do papel social da mulher e de sua vida 

comum.  

Em uma de suas publicações, intitulada: Meus Livros e o Cigarro, Zenith enfatiza 

que suas obras não deveriam ser julgadas por suas atitudes ou por sua forma de viver. 

 
MEUS LIVROS E O CIGARRO, AOS PURITANOS CAMUFLADOS – 
Todas as cousas nesse mundo velho entram na “berlinda” da humanidade. 
Isto é fato. Por isso, não há necessidade de admiração em você, leitor, 
sabendo que meus livros e o pobre de meu cigarro também já caíram no 
alçapão dos puritanos camuflados... Na conhecida roda das navalhadas 
ordinárias, há retrógrados que têm curso completo de sensura, despeitos, 
recalques e outras cousas mais, necessitando tão somente do diploma de 
aperfeiçoamento. Ou melhor, da entrega desse diploma. Porque no ramo já 
existe vasta prática... Todo mundo passa no corte. Ninguém consegue 
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escapar. E, portanto, serei melhor que os outros? Por que? Daí ter recebido a 
notícia sobre meu cigarro e meus livros com a mais serena calma. Com o 
riso que me torna automaticamente filosófica... me enchem o tempo, que me 
roubaram as ilusões da vida. Creaturas que deliciam e que desagradam. Mas, 
que mesmo assim, servem e me suavizam a caminhada. Pobre do meu 
cigarro, coitado. Inofensivo, amigo, de uma delicadeza única. Ainda não 
pude compreender o mal que vem causar o cigarro. No tocante á moral de 
uma mulher... mesmo que ela fume em público. Quanto mais na intimidade 
de sua casa. Seria um sujeito inteligente e estrondoso aquele que 
desvendasse o segredo da causa. Há por aí a dentro, muitos malês piores que 
a fumaça de um “Continental’. Eu sei muito bem porque estou dizendo isto. 
Conheço e apalpo em minhas mãos, resultados, circunstancias e cenas na 
mais alta sociedade, superiores a um trago de cigarro. Piores que fogo de 
monturo... Meus livros, companheiros que Contudo, não está interessando de 
palpites (O NORTE, 1952 p. 04, nº815). 

 

A publicação exposta anteriormente retrata a imagem que a sociedade detinha sobre 

a forma de ser e de agir do feminino. A crítica de Cartaxo concebe a mulher com outro olhar, 

os escritos da colunista, ao revelar-se ao mundo público, acabam sofrendo duras críticas, sua 

intimidade é colocada ao horizonte da validação, surgindo o debate sobre a legitimidade de 

suas obras. 

De certo modo, ao analisarmos tal publicação, percebe-se que os espaços públicos, 

ao decorrer dos anos, passam a ser ocupados pelas mulheres, e, em especial, por Zenith, ao 

preço de muitas críticas. De certa forma, estas defendiam sua posição por meio de muita luta, 

resistência e autoafirmação, expondo inclusive uma bela capacidade argumentativa, 

descontruindo possíveis concepções sobre o determinismo biológico que legitimaria a 

inferioridade intelectual feminina.  

Ao analisarmos as minúcias da historiografia brasileira, encontramos diversas 

situações em que as mulheres se colocam como protagonistas de uma luta e de um direito 

humano que lhe estava sendo negado. As antecessoras de Zenith Cartaxo, ao protagonizarem 

duras batalhas nos círculos sociais, tomam para si o debate da inserção feminina nos espaços 

públicos como principal pauta para uma equidade de gênero; tal constatação evidencia-se no 

livro intitulado Catharina Moura e o Feminismo na Parahyba do Norte.  

Catharina Moura, por ser mulher, intelectual e advogada, pleiteia seu discurso no 

início do século XX a favor dos direitos das mulheres e, principalmente, do direito à 

educação. 

O acesso da mulher aos estudos formais foi um dos pontos discutidos na 
prolongada polemica travada pelos jornais, proposito da conferência 
pronunciada pela protagonista do feminismo pioneiro da Parahyba, no 
Teatro Santa Rosa. As relações difusas, sobretudo na família, entre homem e 
mulher, estiveram em discussão, revelando o pioneirismo e a visão de longo 
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alcance da mulher advogada que pronunciou conferencia sobre “os direitos 
da mulher”, já no terceiro lustro do século, durante evento promovido pela 
“Universidade popular” (MACHADO; NUNES; MENDES, 2013, p. 12-13). 

 

Assim como Zenith Cartaxo sofre críticas sobre sua posição, sua antecessora 

Catharina Moura, em 1913, é alvo de inúmeras retaliações, segundo Machado, Nunes e 

Mendes. 

A polêmica desencadeada pela conferência de Catharina Moura, travada nos 
jornais. Nela, o pensamento de então aparece de forma explícita. Discutem 
os debatedores, em artigos publicados na imprensa local, a “vocação natural 
da mulher”, a “sublime missão da maternidade” e a preservação da mulher 
em face do “ambientes degradados” do “trabalho fora do lar”, opondo-se a 
visão de Catharina Moura sobre tais assuntos. Homens e mulheres, pessoas 
das mais diferentes ocupações, pronunciaram-se sobre as ideias apresentadas 
na conferência da biografada, o que chega a constituir uma amostra das mais 
significativas da compreensão prevalecente sobre a matéria naquele 
momento histórico. (2013, p. 13) 

 

Por sua vez, é possível perceber que o espaço pelejado por Zenith Cartaxo e pelas 

mulheres que a antecederam não fora adquirido de forma simplificada, estas tiveram que 

assumir o papel de vanguarda na luta reivindicatória de uma posição igualitária, diante de 

inúmeros discursos colocados nos distintos períodos da história brasileira e paraibana.  

De certo modo, a relevância deste trabalho é apresentada não apenas para quantificar 

e apontar o nome de Zenith Cartaxo, mas para sistematizar a importância de seus relatos, 

compreendendo que estes interferiram na sociedade dos anos de 1950.  

Os anos de 1950 apresentam-se por intensas aberturas políticas, com as investidas do 

Presidente Getúlio Vargas. Em especial, os incentivos educacionais, culturais e publicitários 

nas políticas públicas do governador José Américo acarretaram grande ascensão daqueles 

sujeitos antes invisibilizados. Maia (1980, p.59) relata “Em depoimento pessoal, de julho de 

1979, exclusivo para este trabalho, diz de maneira sucinta como aconteceram alguns fatos de 

sua vida e o que fez durante seu Governo:” 
 

Indagado que obras do seu Governo considerava relevantes, relatou: “A 
fundação da Universidade da Paraíba. [...] Construção de Grupos Escolares 
na Capital e no interior. Criou-se o Conservatório de Música e o Teatro 
Santa Roza e a Rádio Tabajara foram totalmente reformados. Reaparelhei a 
Imprensa Oficial. Foi Criado o Departamento de Serviço Social e a Escola 
de Pindobal transformou-se num Centro de Educação e Trabalho.” (MAIA, 
1980, p.60). 

 

José Américo de Almeida, ao conceber as políticas públicas educacionais, 

concretamente acaba por visibilizar os sujeitos que faziam parte desses ambientes, constata-se 
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visivelmente uma abertura politica no âmbito ideológico e politico apontado pelo Governador 

e Ministro José Américo de Almeida, ao expor sobre seu papel social Américo relata (MAIA, 

1980, p. 62): “Prefiro a democracia plena, sem os excessos do velho liberalismo que a 

transforma em ditadura devido às medidas de exceção adotadas para salvá-la. Falta-nos, 

ainda, educação republicana para oferecer resistência a qualquer violência, independente de 

apelo às armas”. 

Portanto José Américo ao ampliar as politicas públicas no âmbito educacional e 

comunicacional8 reorganiza as estruturas do Estado priorizando a população e, em especial as 

mulheres tendo em vista que estas ocupavam os espaços escolares de forma evidenciada. 

Zenith Cartaxo concebe as paginas do “O Norte” como um espaço autônomo e de construção 

coletiva, inclusive para manifestar sua posição acerca de diversos assuntos, inclusive sobre os 

métodos educacionais. 

 Zenith Cartaxo destaca, em seu escrito, intitulado Necessidade de um novo método 

educacional,  

E conservam religiosamente métodos educacionais “dos tempos de Adão e 
Eva”. E ficam de caras enfronhadas á núnima opinião de professores moços. 
E tentam vêz por outra asfixiar uma classe, dando palpites desajustados, 
onde não há necessidade deles. Criam um ambiente desgraçado. Porque não 
querem abandonar esse método doente e amarelado. Contribuem para que o 
mestre viva assustado. E tolhem o progresso. Porque o professor receia 
introduzir novidades instrutivas que movimentem as inteligências. Uma vez 
que podem ser repudiadas. E, você, leitor, não sabe quem faz tudo isto?!... 
Nunca ouviu falar que há Diretores de Grupos verdadeiras feridas da 
instrução?: Pena que temos algumas amostras aqui na Paraíba. Ainda bem 
que há gente em ordem para contrabalançar. – Por sinal, conheço elementos 
das duas correntes. Da do avanço e da corrente de atrazamento. Bem 
entendido: Entre Diretores. Constitúem tais elementos, verdadeiras barreiras 
no campo educativo. O professor dentro de sua classe é autônomo. Tem 
direito de fazer seu programa de estudos sem consultar Diretoria. – Desde 
que no final das contas entregue sua turma em ordem. Entretanto, conheço e 
trabalhei com uma colega inteligentíssima, que entendeu de lançar em 
classe, os tão apreciados “testes”. – Todas as matérias brincavam com eles. 
Métodos que fazia o menino treinar para concursos futuros. Resultado, 
leitor: quando a Diretoria teve conhecimento do caso, condenou 
imediatamente. – Achámos um absurdo! No entanto, fechámos nossas bocas. 
No fim do ano, o Departamento de Educação manda as provas cheias de 
“testes”. Do começo até o fim. Felicidade que os alunos já haviam praticado 
muito, para algum dia serem apresentados a eles... Qualquer semelhança que 
haja com o Grupo “Isabel Maria das Neves” é méra coincidência... Outra 
cousa insuportável: A Diretoria querer obrigar duas professoras na classe de 
1 ás 5 da tarde e de 7 ás 11 do dia. Matérias divididas. O professor 

                                                           

8
 Diante da construção de novos grupos escolares, do reaparelhamento da imprensa oficial e 

da ampliação do setor cultural, José Américo efetiva concretamente politicas publicas que 
amplia diretamente o acesso social no Estado da Paraíba. 
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terminando sua aula não tem o direito de ao menos corrigir cadernos fora da 
classe. Ou na Diretoria ou em bancas que ficam aos alpendres. Tem que 
permanecer dentro do retrato de aulas, tirando a liberdade de outro colega 
Digamos que um lecione muito bem. Ou pela capacidade, esforço etc... e 
outro seja um medíocre, mesmo cheio de boa vontade, coitado. Este último 
perde o entusiásmo vendo que o colega avança mais. E torna-se horrível a 
caminhada. E esses Diretores não podiam imitar Edy Seixas da Escola de 
Aplicação?! Deixando livre o ar do mestre. Sendo democrata sem infringir a 
lei? Faz-se necessário um novo método no programa desses diretores que 
não consentem a Escola Nova. Parece que por estarem velhos não gostam da 
mocidade. Deixem que muitas azas luminosas batam eficazmente, 
livremente, pelo espaço educacional. Porque, “os medíocres, sim, regozijam-
se com depreciações de gênios” como disse Byron. Que culpa tem os moços 
se a vida oferece esses encantos de “existências declinantes com carreiras 
nascentes.” Realidade evidente, que escacez de reservas de energias, não 
deve tentar eliminar. Portanto, cada qual no seu papel (O NORTE, 1952, p. 
3, nº 670). 

 

Identifica-se, então, um discurso “progressista” acerca do processo de ensino e 

aprendizagem, abordando a questão do fracasso escolar e da necessidade de conceber o 

professor como agente transformador e pensante de sua prática educativa, criticando alguns 

diretores e afirmando que estes seriam os verdadeiros incentivadores de métodos retrógrados, 

de certo modo o espaço escolar para as mulheres é historicamente evidenciado como espaço 

de transgressão e ascensão da vida comum.  

Apresenta-se, ainda, um sentimento de pertencimento de classe, embora não 

tenhamos localizado a real profissão de Zenith Cartaxo, se esta seria professora ou apenas 

colunista, percebemos que ela assumia a tarefa de questionar os abusos sofridos pelas 

professoras primárias e de propagar um novo horizonte acerca dos contornos profissionais e 

do sucesso individual dos professores e dos alunos paraibanos.  

Ao concebermos Zenith Cartaxo e suas publicações sobre educação e sociedade, 

apresentamos questões relacionadas ao papel social da mulher na vida pública e sua relação 

com o pensamento masculino. Ao priorizarmos e delinearmos tais escritos, trazemos à tona os 

inúmeros assuntos que permeavam a sociedade da época. Zenith, ao utilizar de sua abertura 

profissional e humana nas páginas do “O Norte”, passa a traçar novos horizontes acerca da 

vida comum das mulheres e do papel social que estas detinham perante seus familiares.  

Ainda, ao debruçarmos nos escritos de Zenith Cartaxo, encontramos importantes 

publicações, inclusive sobre a violência paterna sofrida pelas mulheres moças dos anos de 

1950. 

 
IGNORÂNCIA PATERNA, A ESSES PAIS QUE NÃO MARCHAM – As 
moças tremem, correm, ficam amareladas quando o velho vai chegando. Faz 
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até pena. Pelo menos, uma noite dessas assistindo uma corrida notável!... A 
rua transformou-se em espetáculo, cujas cenas arrancavam gargalhadas. Sei 
mesmo que “desopilei o fígado” – uma vez que tamanhas paradas me matam 
de rir... Acredite, você, leitor, que de fato isto aconteceu. Nesta cidade que 
eu móro e que você mora também. Bem dentro do coração da Capital. 
Sómente a tua vem deixando solta pelo espaço de dúvidas... E’ bem melhor 
assim. Prudência que consigo acarreta segurança. Não pelo medo. Porque 
sou desassombrada. Porém pela caridade humana. Não sabe esse velho o mal 
que está fazendo ás suas filhas moças. Construindo pela sua ignorância 
insuportável, uma situação melindrosa. Para um futuro que aponta 
duvidoso... sinceramente. Esse velho deveria tomar um chá de nova época. 
Esse velho poderia entender que os bigodes de pontas dobradas diabo há 
anos levou para os cafundós. E por que prende as moças como quem prende 
tigres nas jaulas?! Não se lembra que quando a onça se solta é pior que a 
cobra venenosa?!... Não se lembra que “o fruto proibido é o mais 
desejado”?! E que quanto mais cavilação, maior compra de terreno fofo?! 
Meu velho! Você cuide de ageitar essa maneira de vida... Você está num 
trampolim danado – sou-lhe fiel na advertência. Creia-me. Trate suas filhas 
com certa camaradagem. Sem precisar mortificar o juízo, pensando em 
aniquilar sua força de superior. Entrará mais em contacto com os planos que 
se formam dentro de sua casa. Podendo orientá-los com exatidão. Procure 
saber com quem suas filhas estão namorando, sem esperar os rapazes de 
revolver em punho... Isto não é ser chaleira. Isto é ter responsabilidade e 
pena do futuro de suas moças. Seja progressista meu velho. Estamos no 
século da bomba atômica. As danças de ciranda já vão longe de nossa 
geração. Retire essa capa de puritanismo e marche na linha do presente. 
Fique atualizado. Esqueça que está velho e pense que é jovem. Verá como a 
vida perde esse aspecto grave, tornando-se serena e até leve. Para você, para 
sua patrôa e para as moças que Deus confiou aos seus cuidados generosos. 
De pai amigo e não de Lampeão tenebroso... Nascerá o amor dentro de seu 
lar. Suas filhas tem gosto de tê-lo como pai. E você será o senhor 
privilegiado em todas as cogitações. Cooperando de boa vontade para que 
suas amigas não percam o fio da meada. Porque do contrário, haverá 
somente ódios e vontade que você môrra. Acha que estou exagerando? O 
caso é este meu caro. Ou você ageita essa caminhada denegrida, ou passará o 
resto da existência sendo enganado. Terrivelmente enganado. Pois, nas 
saídas de suas onçazinhas a “emenda é pior do que o soneto”... E vem o 
velho rifão popular: “Quem nunca come mel quando come se lambuza”... E 
o culpado será você tão somente. No carraneismo idiota que deixou 
deturpada uma educação doméstica. Por causa de sua imbecilidade. Exagero 
meu velho? Mentira? Prove!!! (O NORTE, 1952, p. 02, nº 835). 

 

Diante de um discurso inflamado e repleto de intenção, Zenith provoca os leitores a 

questionar velhos hábitos de uma educação doméstica fadada ao fracasso. Cartaxo apresenta à 

sociedade, equívocos acerca do tratamento dos homens sobre as mulheres – a representação 

dos corpos femininos como objetos domesticáveis do masculino. 

Ao focalizarmos os contornos da escrita de Zenith Cartaxo, encontramos inúmeros 

títulos e assuntos proferidos pela mesma, que não estão presentes neste trabalho pela 
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relevância atribuída aos escritos apresentados anteriormente, compreendendo que outros 

escritos deixariam o artigo enfadonho e extenso. 

A título de informação, encontramos cerca de 30 publicações, localizadas no período  

de 1952-1956. Não foi identificado se tais publicações tinham alguma periodicidade, não 

obtivemos informações sobre a origem de tal colunista, assim como outro dado necessário 

para uma biografia detalhada não fora localizado durante este período pesquisado.  

Portanto, ao protagonizarmos a personagem Zenith Cartaxo, apresentamos seus 

escritos e suas pautas como artigos repletos de intencionalidade, capazes de significar seu 

tempo vivido e imortalizar suas publicações.  

Diante de toda conjuntura apresentada anteriormente, repleta de inconsistências e de 

diversos discursos, o presente artigo traz à tona as práticas da escrita de Zenith Cartaxo e suas 

representações como importante transmissora de um ideal, constata-se que sua forma de 

intervir era por meio da imprensa comercial, onde detinha certa abertura.  

A colunista em questão é concebida, neste trabalho, como principal personagem que 

agia em defesa da educação e do feminismo por meio dos escritos impressos no Jornal “O 

Norte” da Paraíba dos anos de 1950, com suas reinvindicações, leituras e posições em defesa 

do feminino publicamente, apresentando seus escritos como orientadores de um ato crítico e 

reflexivo entre homens e mulheres acerca do papel social da mulher.  
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