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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição da escritora e jornalista
Palmyra Guimarães Wanderley à educação, através da sua prática de escrita no período que
compreende de 1914 a 1920. Busco através de seus escritos jornalísticos — produzidos na
revista feminina Via-Láctea (1914-1915), de sua idealização, assim como no jornal A
República e Diário de Natal, da década de 1920 — estabelecer relações com a educação, uma
vez que essa mulher produziu nas páginas desses impressos crônicas e artigos a respeito da
educação feminina e da condição da mulher. Ao mesmo tempo, traço o perfil biográfico de
Palmyra Wanderley relacionando-a ao momento histórico em que viveu. Para atingir aos
objetivos propostos, parto para uma pesquisa documental nos arquivos disponíveis, além de
utilizar outras fontes como as fotografias e entrevistas com familiares da pesquisada. Os
resultados da pesquisa mostram que a preocupação de Palmyra Wanderley com a educação
feminina em nosso estado vai além de seus escritos publicados nos jornais e revista em
questão. A jornalista esteve à frente da Escola de Comércio Feminino e da Aliança Feminina.
Realizou conferência em benefício da Casa de Proteção às Moças Solteiras, instituição de
responsabilidade da Aliança que oferecia moradia, alimentação, educação formal e religiosa
às operárias da Fábrica de Tecidos Natal.

A sua atuação evidencia sua contribuição à

historiografia da educação norte-rio-grandense, particularmente, à história da educação da
mulher, configurando a sua presença na história cotidiana.
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ABSTRACT

The present work has the intention to analyze the contribution of the writer and journalist
Palmyra Guimarães Wanderley to the education, throughout her writings in the period
between 1914 to 1920. I search through her journalist writings — produced in the feminine
magazine Via Láctea (1914-1915) her idealization, and as in the newspaper A República e
Diário de Natal, in the decade of 1920 establishing relationships with education, mostly
because of her production in the pages of the paper articles regarding feminine education and
women condition. At the same time I sketch the biographic profile of Palmyra Wanderley
relating her to the historical moment that she lived. To achieve the proposed goals I begin
with a documental research within the available archives and use other sources like pictures
and interviews with her relatives. The results of the research show that the worry of Palmira
Wanderley with the education in our state, goes beyond her published writings in magazines
and newspapers. She has been ahead of Escola de Comércio Feminino and Aliança Feminina,
she has also done a conference in the House of the Young Single Ladies' Protection (Casa de
Proteção às Moças Solteiras), institution of the Aliança’s responsibility that offered shelter,
food, formal and religious education to the workers of the Fabric Factory of Natal (Fábrica
Tecidos de Natal). Her involvement evidences her contribution to the historiography of the
education in Rio Grande do Norte, specially the history of women education ensuring her
presence in the day by day history.

8

SUMÁRIO

PARTE I
JUSTIFICANDO A PESQUISA
1 -Trajetória da pesquisa

11

2 - A investigação histórica

21

3 - Reconstruindo a história das mulheres

29

PARTE II
PALMYRA GUIMARÃES WANDERLEY
1 - Quem é Palmyra Guimarães Wanderley?

43

2 - Firmando seu nome no cenário norte-rio-grandense

60

3 - Via-Láctea: a nova estrela

75

4 - O sucesso das assinaturas: o diálogo possível

91

PARTE III
CONFIGURANDO O ESPAÇO
1 - Um cenário moderno para Natal

97

2 - O culto ao corpo

111

3 - As campanhas feministas

117

4 - Educação da mulher

121

Considerações finais

137

Referências

141

9

PARTE I
JUSTIFICANDO A PESQUISA

10

A pesquisa histórica se revela como um campo
fértil na investigação do cotidiano, trazendo
contribuições fundamentais para a reflexão e
compreensão de questões contemporâneas.
(GALVÃO, 1996)

11

1 - Trajetória da pesquisa

E

sta pesquisa surgiu a partir da minha atuação enquanto aluna bolsista de
Iniciação Científica na Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais:

abordagens históricas, educativas e literárias, vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Educação, Política e Cultura — NEPEPC. A referida Base de Pesquisa compõe-se de
professores pesquisadores, estudantes de Pós-Graduação em Educação e de Iniciação
Científica, de diversas áreas de estudo como Letras, Pedagogia, História, Jornalismo e
Sociologia. Aglutinando pesquisas em torno da temática Gênero, esta base congrega pesquisas
a partir do século XVIII e tem como um dos objetivos analisar a prática de mulheres
professoras, literatas, jornalistas ou participantes ativas na formação de uma sociedade
letrada. Mulheres que associavam seus nomes ao esforço não apenas de educar gerações, mas
inclusive de conquistar espaços e cargos sociais.
No entanto, o primeiro contato com o universo da pesquisa foi despertado em
mim, logo nos primeiros anos do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte1. Para ser mais precisa, no momento em que meus olhos curiosos e
ávidos por conhecimento, passeavam pelas prateleiras da estante do Curso de Jornalismo.
Nem imaginava que aquele instante seria o início de um novo caminho a ser percorrido: o da
pesquisa histórica.
Foi naquele espaço que me deparei com a obra da prof.ª Dulcília Schroeder
Buitoni (1990), intitulada Imprensa feminina. Essa publicação teve caráter introdutório para
meus estudos futuros sobre a História das Mulheres, cuja temática, até então, era
desconhecida para mim. Esse livro me chamou a atenção para algo que até então não havia
percebido: que não eram apenas os homens que faziam jornalismo, no final do século XIX e
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início do século XX, mas as mulheres também, e muitas vezes atuando como idealizadoras,
produtoras ou colaboradoras.
Tal descoberta me instigou a procurar outras bibliografias, que traziam textos
referentes ao assunto. Tive contato com o livro História das Mulheres no Brasil (1997) sob a
organização da historiadora Mary Del Priore, que traz o texto Escritoras, escritas e escrituras,
de Norma Telles, onde ela aborda o desafio das primeiras mulheres para entrar no universo
literário e jornalístico; e ainda, Breve História do feminismo no Brasil (1993) de Maria
Amélia de Almeida Teles, que dedica um espaço para falar sobre a participação das mulheres
na imprensa.
A partir dessas leituras começam a surgir as reflexões: quem eram essas mulheres
que atuaram na imprensa no início do século XX, apesar de todo um contexto desfavorável
para que desenvolvessem tal prática? O que escreviam? Posteriormente pensei: No Rio
Grande do Norte, será que elas também participavam e colaboravam na imprensa local? Essas
indagações iam aparecendo, gradativamente, em meu pensamento. Percebi que o contato com
essas publicações já não era suficiente. Sentia a necessidade de estudar mais sobre o assunto.
Mas, por onde começar? Foi então, que soube da existência do NEPAM – Núcleo de Estudos
e Pesquisas Sobre a Mulher e Relações Sociais de Gênero. A professora Otêmia Porpino
Gomes, na época, vice-coordenadora do NEPAM, falou-me sobre a Base de Pesquisa Gênero
e Práticas Culturais: abordagens históricas, educativas e literárias2.
Movida pela vontade de estudar, comecei a participar das discussões realizadas
todas as quintas-feiras na referida Base de Pesquisa e tive a oportunidade de estudar as
relações sociais de gênero, com ênfase nos aspectos históricos, educativos e literários e
conhecer autores como Roger Chartier, Michelle Perrot, Pierre Bourdieu, entre outros.

1

Ingressei no Curso de Comunicação Social – Habilitação Jornalismo no primeiro semestre de 1998.
A professora Maria Arisnete Câmara de Morais coordena a referida Base de Pesquisa e o Projeto Integrado
História dos Impressos e a Formação das Leitoras/CNPq.
2
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Mas, somente iniciei minhas atividades de pesquisa no segundo semestre de 1999,
quando ingressei como aluna de Iniciação Científica, integrando-me ao Projeto As leitoras do
Rio Grande do Norte (1850-1950).
Com a finalização desse projeto, no ano de 2000, todas as pesquisas produzidas na
referida base estão vinculadas, no momento, ao Projeto Integrado História dos Impressos e a
Formação das Leitoras, aprovado pelo CNPq, em 2000. Tal projeto enfoca o seguinte tripé:
História dos impressos e a formação das leitoras; história do livro e edições, sua circulação;
maneiras de ler, indicações de leitura para a mulher, representação da mulher no romance,
participação de mulheres na construção de uma sociedade letrada brasileira, especialmente a
norte-rio-grandense.
Enquanto bolsista, além de participar das discussões dos textos de autores que
abordam questões referentes à temática desenvolvida na base, tive a oportunidade de
acompanhar, efetivamente, as aulas da disciplina Gênero, Educação e Literatura, oferecida
aos alunos de Pós-Graduação em Educação, sob a coordenação da Prof.ª Maria Arisnete
Câmara de Morais. Essa disciplina possibilitou-me a reflexão sobre aspectos teóricos e
metodológicos, que posteriormente embasariam a minha atual pesquisa.
No percurso dessas pesquisas, deparei-me com o registro do Dicionário da
Imprensa no Rio Grande do Norte (1909-1987), organizado por professor Manoel Rodrigues
de Melo (1987). Observei a significativa contribuição das mulheres da família Wanderley,
escrevendo nos jornais locais, nas revistas literárias, em publicações religiosas e nos
periódicos escolares do Estado.
A família Wanderley é reconhecida no Estado do Rio Grande do Norte como uma
família de intelectuais e grandes poetas, todos possuidores de pendores literários e a alma
voltada para as belezas e para as artes (Wanderley, 1966, p. 307). Essa tendência pelas letras e
pelas artes gerou grandes jornalistas, oradores, músicos, pintores, poetas, escritores e
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teatrólogos, a exemplo de Ezequiel Wanderley, organizador da primeira antologia de literatura
do Rio Grande do Norte publicada em 1922, sob o título Poetas do Rio Grande do Norte.
Através de sua bagagem poética e jornalística fundou os jornais: A Evolução, O Fantoche, O
Tentâmen e A Tribuna. Cito também, Sandoval Wanderley, teatrólogo consagrado através de
suas várias peças encenadas com sucesso. Escreveu suas memórias no livro Minha luta
política publicado em Natal, no ano de 1952. Sua contribuição à dramaturgia neste estado
acabou sendo reconhecida através do teatro que recebe seu nome, situado na avenida
Presidente Bandeira, s/n, no bairro do Alecrim, em Natal.
Entre as mulheres, destaco Palmyra Wanderley, Alice Wanderley, Sinhazinha
Wanderley, Carolina Wanderley, Stella Wanderley e Eponina Wanderley. Algumas delas
foram eméritas professoras, servindo com dedicação à causa do ensino público. Sinhazinha
Wanderley foi professora do Grupo Escolar Tenente Coronel José Correia, em Assu e
Carolina Wanderley que iniciou seus trabalhos de educadora, também naquele mesmo grupo
escolar, veio posteriormente morar em Natal, onde exerceu a mesma função no Grupo Escolar
Frei Miguelinho. Ambas deram importante contribuição à educação neste Estado.
O levantamento inicial sobre a contribuição de mulheres da família Wanderley na
imprensa norte-rio-gransense possibilitou minha participação no IX Encontro de Ciências
Sociais Norte-Nordeste, em agosto de 1999, na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, apresentando na sessão de painéis, o trabalho A mulher no jornalismo potiguar: a
contribuição de mulheres da família Wanderley. Esse momento registra meu primeiro contato
com um evento de caráter científico. Por ter sido um trabalho inicial, destaquei apenas os
principais jornais e revistas que tiveram a participação dessas mulheres.
Durante a trajetória destas pesquisas, senti a necessidade de delimitar meu estudo.
Sob a orientação da professora Maria Arisnete Câmara de Morais, concentrei minha
investigação apenas na produção textual da poetisa e jornalista Palmyra Guimarães
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Wanderley (1899-1978). Iniciei, então, uma pesquisa mais detalhada a respeito da jornalista
Palmyra Wanderley. Precisava, antes de tudo, conhecer quem foi esta mulher. Comecei a
trilhar pelo caminho da investigação, agregando informações possíveis.
Nos primeiros levantamentos bibliográficos realizados, encontrei referências a
respeito da escritora nos livros: Poetas do Rio Grande do Norte (1922), de Ezequiel
Wanderley, Panorama da poesia norte-rio-grandense (1965), de Rômulo C. Wanderley e
Família Wanderley: história e genealogia (1966), de Walter Wanderley. Tomei
conhecimento, também, das publicações de Palmyra Wanderley: Esmeraldas, de 1918 e
Roseira Brava, editada em 1929 e reeditada depois, em 1965. Bem como de sua empreitada
inovadora: a idealização e realização da revista feminina Via-Láctea que circulou em Natal,
entre os anos de 1914 a 1915.
Ir às fontes; vasculhar os arquivos. Segundo Lopes (1994, p. 20), aqui começa o
que é sonho e o que é pesadelo; fantasias e medos. Seria possível encontrar, ainda, vestígios
dos escritos de Palmyra Wanderley? Assim, fui construindo meu caminho. Paralelamente à
procura de outras bibliografias, buscava no Arquivo Público de Estado e no Instituto Histórico
e Geográfico do Rio Grande do Norte, revistas literárias e periódicos que tiveram a
colaboração de Palmyra Wanderley.
No levantamento realizado no Dicionário da Imprensa no Rio Grande do Norte
(1909-1987), verifiquei a contribuição da jornalista em trinta e três publicações em nosso
Estado, em variadas épocas. Constatei que ela escreveu para revistas literárias, periódicos
escolares, publicações religiosas e nos principais jornais locais. Desses trinta e três periódicos
em que Palmyra atuou, destaco algumas publicações:
Colaborou para as revistas literárias, Ninho de Letras (1925-1927), revista mensal
da cidade de Currais Novos; Letras Novas (1925-1926), e Potengi (1929-1930), periódicos de
publicação mensal em Natal; Folha do Vale (1935-1937), semanário de Ceará-Mirim; O
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Ateneu (1936-1938), órgão da Academia de Letras Norte-Rio-Grandense; A Juriti (19381976), produzida por Macedônio Lemos e O Arauto (1945), mensário ilustrado em Natal.
Escreveu para Cigarra3 (1928-1929), revista que documentava uma das fases
mais movimentadas da vida intelectual da cidade de Natal, apresentando um pouco de tudo:
mundanismo, praias, aviação, esporte, economia, literatura, sociedade. De acordo com Melo
(1987, p. 113), “esta publicação era uma espécie de ante-sala do romantismo com receio de
penetrar os pórticos do modernismo vitorioso, mas era uma afirmação do quanto valíamos no
panorama da cultura daquela hora”.
Dos jornais escolares, a poetisa produziu para: O Alphabeto (1917-1919), órgão
constituído pelas alunas do Grupo Escolar tenente José Correia em Assu, dedicado aos
interesses do ensino primário; O Radar (1956-1963) e O Elo (1959), ambos periódicos da
Associação da Antiga Aluna do Colégio da Imaculada Conceição, em Natal, e Tribuna
Estudantil (1957-1963), órgão oficial do Colégio Santo Antônio.
A participação de Palmyra Wanderley em periódicos religiosos foi bastante
significativa. Publicou seus escritos no Diário de Natal (1924-1932), propriedade do Centro
de Imprensa Católica; na Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos (1925), edição
comemorativa do centenário de sua fundação; Sursum (1937-1946), órgão da Juventude
Feminina Católica Brasileira de Natal, e em A Palavra (1963-1965), informativo da paróquia
da Catedral.
Contribuiu, assiduamente, com suas crônicas nas páginas dos principais jornais
políticos como: A República (1899), órgão oficial do Governo; Democrata (1945-1952),
órgão do Partido Social Democrático, no Rio Grande do Norte, fundado para fazer
propaganda da candidatura do General Eurico Gaspar Dutra à presidência da República e
Tribuna do Norte (1950).
3

Na cidade do Rio de Janeiro, no decorrer dos anos de 1920, circulou a revista A Cigarra. Essa publicação,
diferente da que circulou em Natal, foi integrante do império jornalístico de Assis Chateaubriand.
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Entretanto, as condições para a pesquisa nas instituições já citadas são bastante
precárias. Grande parte dos periódicos que tiveram a contribuição de Palmyra Wanderley não
foram encontrados nesses locais. Foram localizados apenas os jornais de maior circulação
como: A República e Diário de Natal. Nunes (1990, p. 38), ao escrever sobre os desafios que
surgem na pesquisa, registra que todos aqueles que se dedicam à pesquisa histórica já
vivenciou a angustiante experiência de não encontrar o material necessário para suas
pesquisas devido ao descuido que sofrem os acervos.
Mesmo diante das dificuldades, em encontrar tais periódicos, continuei minha
investigação na prática jornalística e literária da referida escritora. As informações obtidas e
coletadas durante as investigações possibilitaram-me produzir textos e apresentar trabalhos
em eventos e congressos científicos. Em junho de 2001, na cidade de São Luís, participei do
XV Encontro de Pesquisa Educacional das Regiões Norte e Nordeste/EPENN, com o trabalho
intitulado A participação da mulher no jornalismo potiguar: a contribuição de Palmyra
Wanderley. Ainda neste mesmo ano, pude divulgar minha pesquisa no I Colóquio Nacional da
AFIRSE/Secção brasileira, realizado em Natal, no mês de setembro. Naquela ocasião,
apresentei A contribuição feminina na imprensa potiguar: a atuação de Palmyra Wanderley.
Em 2000, fui a Brasília participar da 52ª Reunião Anual da SBPC e apresentar o painel
Analisando a contribuição de Palmyra Wanderley na imprensa potiguar.
Outros trabalhos foram expostos. Mas, dentre eles, não poderia deixar de apontar
os que foram apresentados nos Congressos de Iniciação Científica da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. Em 1999, A mulher no jornalismo potiguar: a contribuição de Palmyra
Wanderley caracterizou minha primeira participação nesse evento. Prosseguindo minha
jornada de aluna de Iniciação Científica, expus em novembro de 2001, o trabalho Mulheres
jornalistas: a participação de Palmyra Wanderley na imprensa potiguar.
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A organização desse material, apresentado em eventos científicos, permitiu,
posteriormente, que eu produzisse o artigo Palmyra Wanderley, uma presença no jornalismo
potiguar (2001, P. 71-79), publicado no livro A mulher em nove versões, organizado pela
professora Maria Arisnete Câmara de Morais e editado pela EDUFRN. Participar dessa
publicação teve um caráter significativo na minha construção — ainda que inicial — como
aprendiz de pesquisadora. Tive o privilégio de ser a única Bolsista de Iniciação Científica a
participar do livro. Com a publicação do texto, aumentou ainda mais o meu desejo em seguir
adiante nesse estudo. Acabei construindo, mais tarde, minha monografia de final de curso
sobre a produção jornalística e literária de Palmyra Wanderley do período de 1914 até a
década de 1920, apresentada ao Curso de Comunicação Social no segundo semestre letivo de
2001.
Intitulada Participação feminina na imprensa potiguar: a contribuição de Palmyra
Wanderley (1914-1929), esta monografia foi o resultado de um trabalho realizado com prazer,
mas que em determinados momentos, tornou-se angustiante. Investigar o passado da mulher
norte-rio-grandense não é tarefa fácil. A má conservação de algumas coleções do jornal A
República, do período estudado, assim como a escassez de registros e documentos sobre a
participação da mulher no jornalismo potiguar dificultaram, às vezes, o meu acesso às fontes.
No entanto, paradoxalmente, à medida que encontrava pistas que remetiam à produção da
escritora e jornalista Palmyra Wanderley todo e qualquer obstáculo estava superado.
No meu entender, esse trabalho monográfico não teve a pretensão de esgotar o
tema, uma vez que a produção textual dessa mulher é imensa e ainda inédita, pois muitos dos
seus escritos permanecem escondidos nos arquivos. Muito se fala da Palmyra poetisa,
entretanto sua atuação nos jornais, revistas e periódicos desse Estado é bastante significativa.
A produção textual de Palmyra Wanderley vai além daquelas que foram analisadas para o
desenvolvimento da minha monografia. Com a finalidade de dar continuidade à investigação
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sobre essa escritora, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação, na condição de
mestranda.
O objetivo desta nova pesquisa consiste em analisar a contribuição da escritora e
jornalista Palmyra Guimarães Wanderley à educação, através da sua prática de escrita do
período que compreende de 1914 a 1920. Busco através de seus escritos jornalísticos —
produzidos na revista feminina Via-Láctea (1914-1915), de sua idealização, assim como no
jornal A República e Diário de Natal, da década de 1920 — estabelecer relações com a
educação, uma vez que essa mulher produziu nas páginas desses impressos crônicas e artigos
a respeito da educação feminina e da condição da mulher. Ao mesmo tempo, também
pretendo delinear o perfil biográfico de Palmyra Wanderley relacionando-a ao momento
histórico em que viveu.
Escolhi o período de 1914 a 1920 porque pretendo dar continuidade às análises
acerca da prática de escrita de Palmyra Wanderley, uma vez que em minha monografia
algumas de suas produções não foram abordadas. O corte cronológico se justifica, pois a
partir de 1914 o mundo respira a atmosfera da Primeira Guerra Mundial. Através das edições
extras de jornais e revistas chegam ao Brasil — em agosto de 1914 — as primeiras notícias do
conflito europeu. A Natal, do pós-guerra, vivencia momentos de intervenção na área urbana,
transformando o ritmo de vida e valores da sociedade potiguar. Tais mudanças interferem nos
papéis femininos. Seu espaço de atuação e comportamento são encarados e moldados nas
aspirações de uma nação moderna. Na cidade amplia-se o número de escolas que as mulheres
podem freqüentar. Em 1914, foi inaugurada a primeira escola com ensino doméstico da
América do Sul, destinada às moças da sociedade e, em 1918, o Curso Comercial Feminino.
Segundo Dias (2003, p. 59), “na década de 1920, o Rio Grande do Norte teve três
governadores que se preocuparam com a educação e a formação da mulher profissional”.
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No governo de Antônio Souza (1920-1923), esteve em evidência a educação, criamse escolas e conseqüentemente aumentou o número de pessoas que tiveram acesso ao
ensino. O governo de José Augusto (1924-1927) deu continuidade ao trabalho de
Souza e sancionou a lei que deu direito de voto às mulheres, luta que foi travada no
Congresso Nacional pelo senador Juvenal Lamartine, simpatizante das reivindicações
das mulheres, desde a década anterior. (Idem, ibidem)

A imprensa constitui como um canal facilitador de comunicação, e é através dela
que os moradores de Natal têm acesso às expectativas de transformações que a chegada do
novo século vinha provocando. Os jornais locais, principalmente A República e Diário de
Natal veiculam e reproduzem diariamente o que vinha acontecendo no mundo e nas principais
capitais do país, em relação à economia, à conjuntura política e à vida cultural e social.
Notícias sobre o crescimento urbano, a modernização das cidades, estética, embelezamento e
higienização, bem como discussões sobre a educação destinadas às mulheres e suas
reivindicações pelo voto feminino, recheavam as páginas dos jornais.
Palmyra Wanderley, uma mulher situada em seu tempo, e na condição de redatora
— no caso da revista Via-Láctea — percebe toda a movimentação na cidade e escreve tanto
na revista Via-Láctea quanto nos jornais sobre assuntos que estão na ordem do dia,
promovendo a educação e a formação de opinião de seus leitores e leitoras.
Ao apresentar a contribuição dessa escritora na construção da sociedade letrada
norte-rio-grandense, estou construindo a possibilidade de mostrar para a atualidade como era
a educação das mulheres no começo do século XX e, também, contribuindo para a história do
jornalismo no Rio Grande do Norte, durante o período estudado.
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2 - A investigação histórica

P

ara analisar a contribuição da escritora Palmyra Wanderley à educação
norte-rio-grandense, através da sua produção textual entre os anos de 1914

a 1920, recorro aos conceitos utilizados pela História Cultural, que desloca sua atenção
também para a história dos homens comuns, das mulheres comuns, preocupando-se com suas
práticas culturais e suas experiências com o mundo. Desta forma, podem ser analisados como
objeto de estudo aqueles que durante muito tempo foram excluídos da historiografia
tradicional, como por exemplo, a mulher, conforme revela Perrot (1988).
A idéia do objeto insignificante e menor não se refere de fato à extensão da figura
estudada, e sim pela maneira como o historiador e a sociedade destacariam esse determinado
objeto, uma vez que é comum priorizar apenas objetos considerados consagrados. Bourdieu
(1989, p. 20) afirma que “a riqueza de sentido desse objeto menor aparece quando conectado
a conexões maiores, o que respalda esta pesquisa, pois a figura de Palmyra Wanderley
proporcionou contribuições à educação, à imprensa e ao cenário literário norte-riograndense”.
Segundo Chartier (1990, p. 16-17), “o principal objetivo da História Cultural
constitui-se em identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada
realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Nessa perspectiva é possível compreender
as relações entre os diferentes grupos sociais, assim como analisar suas práticas cotidianas,
seus valores e costumes.
Morais (2000, p. 6) enfatiza que,
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A história cultural ganha prestígio ao realçar a importância da linguagem e das
representações sociais, culturalmente constituídas: ou seja, a história cultural entre
práticas, representações, apropriações e múltiplos significados, conforme análise de
Roger Chartier. Nessa perspectiva, é possível a análise de temas considerados sem
qualidades e realçar pesquisas como a história da sexualidade feminina na colônia,
freiras no Brasil, maneiras de ler, história dos impressos e a formação das leitoras,
enfatizando a participação de mulheres que contribuíram para a formação de
sociedades letradas.

Essa concepção de fazer história abriu caminho para a construção do meu objeto
de estudo, evidenciando o desejo de registrar, através das práticas jornalísticas e literárias de
Palmyra Wanderley, as configurações de uma sociedade, enfatizando a educação e a condição
feminina e a participação da mulher na imprensa. Partindo de Palmyra Wanderley e da sua
movimentação naquele espaço social, é possível evidenciar as diferentes formas como se dão
as relações de interdependências entre os grupos.

Em cada formação, as interdependências existentes entre os sujeitos ou os grupos se
distribuem em séries de antagonismos, instáveis, móveis, equilibrados, que são a
própria condição de sua possível reprodução. No centro das figurações móveis, ou
seja, no centro do processo de figuração, se estabelece um equilíbrio flutuante das
tensões, um movimento pendular de equilíbrio das forças, que oscila ora para um
lado, ora para o outro. Esses equilíbrios de forças flutuantes incluem-se entre as
particularidades estruturais de qualquer figuração. (ELIAS, 2001, p. 14)

É portanto minha pretensão vincular o nome dessa mulher à estrutura das relações
que permeiam o seu contexto social, levando em consideração as mudanças que passava a
sociedade natalense naquele período histórico.
Como então proceder nesta investigação histórica? Entendendo que o fazer
historiográfico é um processo de acontecimentos situados e datados, busco analisá-lo a partir
da minha percepção dessa realidade. Escolho uma direção e caminho para ela. Recolhendo
informações através de permanentes questionamentos às fontes encontradas no caminho,
construo meu texto. No decorrer do estudo, efetuo o cruzamento das informações encontradas
procurando respostas para as interrogações realizadas sobre o objeto estudado.
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Buscando atingir aos objetivos propostos, parto para uma pesquisa documental nos
arquivos disponíveis já citados anteriormente, além do Centro de Documentação Cultural
Solar João Galvão de Medeiros4. Nesta etapa, realizo o levantamento e a composição do
material bibliográfico pertinente à investigação, além das pesquisas nos jornais A República e
Diário de Natal5, da década de 1920. A investigação nos jornais possibilita a análise dos
artigos escritos por Palmyra Wanderley sobre a educação feminina e a condição da mulher, e
também observar e configurar valores e momentos de uma época histórica.
Entendo que a pesquisa arquivística é de fundamental importância. Sem ela, essa
história não teria corpo nem forma. Esses acervos contêm informações inestimáveis e, muitas
vezes, inéditas e necessárias ao cotejo e crítica de informações provenientes de outras fontes e
da própria historiografia já produzida (NUNES, 1993). Minha freqüência aos arquivos reforça
esta afirmação. Ao pesquisar no jornal A República da década de 1920, fiquei surpresa ao
detectar que Palmyra Wanderley possuía uma coluna, publicada na primeira página do jornal.
Chamava-se Sutilezas Femininas. Percebo que sua atuação enquanto cronista não passou
despercebida. Em 24 de março de 1929, na coluna Vida Social, um jornalista tece o seguinte
comentário: “Palmyra conquistou a todos com sua inteligência, através das poesias.
Entretanto, revelou-se também uma cronista sutil e penetrante”.
No jornal Diário de Natal, também do mesmo período, encontrei mais uma
novidade. Sob o pseudônimo de Mirthô, Palmyra assinava a coluna Instantâneos. Utilizando a
narrativa jornalística, ela soube como aproveitar esse espaço público que conquistou,
produzindo e registrando acontecimentos que se desenrolavam na cidade; a exemplo de um
chá dançante na casa do jornalista Luís da Câmara Cascudo em homenagem à arte e à ciência.

4

Neste local, encontra-se o acervo do escritor e historiador Manoel Rodrigues de Melo. A partir dele, tive acesso
a alguns exemplares do jornal Diário de Natal que não estão disponíveis nos outros arquivos. O Centro de
Documentação Cultural está localizado na avenida Câmara Cascudo, 431, no bairro da Ribeira.
5
O jornal Diário de Natal pesquisado é o de propriedade do Centro de Imprensa Católica que circulou de 1924 a
1932.
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Palmyra, em 1º de agosto de 1926, exercendo o papel de jornalista, observa os fatos e faz um
relato minucioso, tanto dos participantes da festa, quanto de seus movimentos:

Fotografados distintos – Governador José Augusto. Adaucto Câmara, José Pinto, o
humorista sutil. Ezequiel Wanderley, o Bastos Tigre de Flor à lapela. Benigno
Lagreca, a bondade. Henrique Castriciano, o Billac das Ruínas [...] José Lagreca, o
gentleman. João Galvão, o fotógrafo. Pedro Lagreca, o enigma. João Lyra, o
filósofo da alegria. Celestino Wanderley, o poeta do Auroras. Câmara Cascudo, o
sr. das polainas brancas. Cel. Câmara Cascudo, o dono da casa. [...] Dr. Adaucto.
Arrogante na sua elegância aguda. Parece olhar a todas as mulheres, de monóculo.
[...] No Toillete – D. Sinhá Oliveira, passa no seu vestido vieux-rose, enfeitado de
rendas multicores. D. Júlia Botelho; Léo Freire, Vidinha Filgueira. Conversam
sobre modas. Ignez Lagreca — maternidade solícita — é o encantamento dos seus
três querubins. Donana Cascudo, orgulhosa do seu filho, é a gentileza.

Na Biblioteca do Departamento de História, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, tive acesso às bibliografias que muito contribuem para a configuração da
cidade do Natal, do período em análise. Através das obras Breviário da Cidade do Natal
(1984), de Manoel Onofre Júnior, Natal que eu vi (1971), de Lauro Pinto, História do Teatro
Alberto Maranhão (1980), de Meira Pires, e ainda Modernismo: anos 20 no Rio Grande do
Norte (1995), de Humberto Hermenegildo de Araújo, pude perceber como se articulava a
sociedade natalense da época. Essas informações são relevantes para investigar a
configuração do espaço de atuação de Palmyra Wanderley, tanto no jornalismo, quanto na
literatura.
No decorrer do trabalho, utilizo, ainda, como fonte suas práticas de escrita através
da revista feminina Via-Láctea (1914-1915), de sua idelização. A Via-Láctea foi a primeira
revista feminina que circulou em Natal, entre os anos de 1914 e 1915. Impressa em papel
tamanho ofício, a revista contou com a colaboração de nove mulheres da sociedade norte-riograndense: Carolina Wanderley, Sinhazinha Wanderley, Stella Gonçalves, Maria da Penha,
Joanita Gurgel, Anilda Vieira, Dulce Avelino, Stellita Melo e Cordélia Silva. Um dos grandes
méritos da revista Via-láctea foi o de abrir espaço para que as mulheres norte-rio-grandenses
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pudessem divulgar seus escritos, além de propagandear a importância da educação feminina e
do papel da educação na formação das moças.
A análise dos textos produzidos na revista só foi possível graças ao trabalho
monográfico de Armando Sérgio dos Prazeres, intitulado Via-Láctea: um painel sobre o
jornalismo feminino no Rio Grande do Norte, apresentado ao Departamento de Comunicação
Social da UFRN, em 1996. Nele estão anexados os oito números da Via-Láctea.
É importante registrar que os exemplares da revista só foram encontrados na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, pelas professoras Constância Lima Duarte e Diva
Maria Cunha Pereira de Macêdo, após uma vasta procura em toda as bibliotecas públicas e
particulares de Natal e do interior, a que tinham acesso:

Às vezes encontrávamos alguém que se lembrava dela, que já tinha mesmo visto
algum exemplar, mas que não sabia mais bem onde, nem mesmo quando. E nada de
concreto acontecia. A Via-Láctea parecia ser mais uma história vaga e nebulosa,
como, aliás, seu nome sugeria. (DUARTE; MACÊDO, 1994, p. 207)

O depoimento acima reflete bem as dificuldades existentes durante a caminhada
empreendida pelo pesquisador. No entanto, elas devem ser encaradas com naturalidade e não
como argumento para uma possível desistência.
Além dos livros, jornais da época e da revista Via-láctea, outras fontes são
utilizadas: como fotografias e entrevistas. Segundo Galvão (1996, p. 102), “o crescente
interesse pela investigação da vida cotidiana leva, necessariamente, à busca de novos tipos de
fontes, pouco explorados nos documentos oficiais escritos”. Desta forma, a fotografia, a
pintura, a literatura, os depoimentos orais, entre outros, podem ser utilizados como fonte pelo
historiador.
Saliento os documentos gentilmente fornecidos pela escritora Anna Maria
Cascudo Barreto como a carta-convite de Palmyra Wanderley endereçada à Alice; a cópia da
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primeira edição do livro Roseira Brava e uma foto de Palmyra Wanderley junto ao prefeito
Djalma Maranhão e Raimundo França, marido de Palmyra Wanderley.
Ao longo do percurso, retomo entrevistas que fiz a amigos e parentes da
escritora, a exemplo das senhoras Cinira Wanderley Raymond e Wanda Wanderley Mussi.
Ambas possuem estreitos laços de parentesco com a poetisa. Cinira Wanderley, residente à
rua Júlio Resende, em Lagoa Nova, além da entrevista, forneceu, gentilmente, fotografias da
poetisa, que enriquecem demasiadamente a composição deste trabalho.
Através do depoimento de Wanda Mussi, colhido em seu apartamento localizado
na avenida Afonso Pena, pude perceber os momentos de dor e sofrimento vividos por
Palmyra, durante seus últimos anos de vida. Por fim, entrevistei Ielva Monteiro, prima de
Raimundo França, que reside à rua Capitão Silveira Barreto, no Alecrim.
Buscando encontrar familiares mais próximos à escritora, recorro aos arquivos
da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte6 e consigo localizar,
sobrinhos e sobrinhas da poetisa, residentes nas cidades de João Pessoa, Rio de Janeiro e
Natal. Coincidentemente, dois de seus sobrinhos, os irmãos Jayme Carmelo Wanderley e
Maria da Salete Wanderley Vale, ambos filhos de Jayme dos Guimarães Wanderley, residem
no bairro Cidade Satélite, o mesmo onde moro. Diante da feliz e inusitada descoberta, logo
busco estabelecer contato com os irmãos. Conversando com Jayme Carmelo, percebo sua
admiração pela tia, com quem teve o privilégio de conviver parte de sua infância e juventude.
Ao entrevistá-lo tomei conhecimento, principalmente, sobre as questões relacionadas ao
ambiente familiar e educacional vivenciados por Palmyra Wanderley.
Na oportunidade, conheci a obra de seu pai, o poeta Jayme dos Guimarães
Wanderley, intitulada É tempo de recordar (1984). Nessa publicação, o autor retrata através
6

Nesse momento, em 2003, encontro-me estagiária da Comissão de Comunicação Social do TRE/RN e tenho a
permissão do Diretor Geral do Tribunal, Ivoncísio Meira de Medeiros, para pesquisar no cadastro de eleitores da
Corregedoria Regional Eleitoral. Tendo em mãos alguns nomes desses familiares, registrados no livro Família
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de suas memórias a configuração da cidade de Natal, no início do século XX, bem como a
reconstituição de sua infância, de sua escola, de sua juventude e da rua onde morou. Ao
registrar tais informações, o autor acabou, também, por fornecer pistas sobre a conduta
educacional ministrada no lar, na época, e que deveria ser seguida pelos seus irmãos, inclusive
por Palmyra Wanderley.
Essas entrevistas significam dar continuidade ao passado no presente, oferecendo
contato direto com atores sociais, possibilitando através da reconstrução dessas vozes o
registro de visões distintas:

Ao utilizarmos a oralidade como prática metodológica, temos preocupações que se
articulam com historiadores e sociólogos, no que diz respeito ao confronto dos
depoimentos com outras fontes, a complementação da documentação já existente, e
também, tomando o relato como versão de um indivíduo integrante de uma
coletividade. Nesta perspectiva, buscamos versões dos fatos, pressupondo a
existência de lacunas espaciais e temporais, aceitando a subjetividade implícita no
relato, tanto por parte do narrador, quanto do pesquisador. (CARVALHO, 2000, p.
50)

Perseverante em coletar mais subsídios para realizar o trabalho, empreendi viagem
até a cidade de Assu, no Rio Grande do Norte, em busca de outras informações que me
ajudassem na construção do meu objeto de pesquisa. Na ocasião, fui recepcionada por Zuleide
de Sá Leitão Pinheiro que, com muita satisfação, me encaminhou ao Eduardo Boanerges
Wanderley. Logo, nos primeiros momentos de conversa, fiquei sabendo que o mesmo possuía
um exemplar do livro Esmeraldas. Enquanto dialogávamos, ele procurava esse livro, entre os
diversos de sua estante. Esse momento foi demasiadamente importante para mim. Não tinha
mais esperança de conseguir tal exemplar. Após rastreá-lo pelas bibliotecas públicas e
particulares de Natal, sem obter nenhum sucesso, pude enfim, tê-lo em minhas mãos.
Do cruzamento das informações colhidas, busco construir a trajetória percorrida
por Palmyra Wanderley, traçando o seu perfil biográfico, estabelecendo relações com a
Wanderley: história e genealogia (1966), pude identificar o local de votação desses familiares, o que possibilitou
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configuração social em que estava inserida. Segundo Bourdieu (1998, p. 190), “não podemos
compreender uma trajetória sem que tenhamos previamente construídos os estados sucessivos
do campo no qual ela se desenrolou, ou seja, não podemos entender uma vida por si só,
desvinculada dos acontecimentos sociais”. Estabelecendo essas relações, percebo que uma
trajetória de vida não deve ser entendida como um percurso linear e estático.
À medida que coleto informações sobre Palmyra Wanderley, vou recolhendo todo
o material de interesse da pesquisa, previamente selecionado e catalogado, que deverá ser lido
e analisado. Esta fase, que compreende a análise e triagem das informações colhidas
possibilita a elaboração de textos e artigos, com a finalidade de demonstrar sua evolução, bem
como na divulgação da pesquisa, através da participação em eventos científicos. Penso que
através da análise de seus escritos jornalísticos, ofereço minha parcela de contribuição à
historiografia da educação no Brasil, particularmente a norte-rio-grandense, configurando a
presença das mulheres na história cotidiana.

condições de encontrá-los.
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3 - Reconstruindo a história das mulheres

P

esquisas sobre história de mulheres que contribuíram para a formação da
sociedade letrada norte-rio-grandense, no século XIX e meados do século

XX, são objetos de pesquisa que gradativamente se consolidam. Existem trabalhos sobre esse
assunto, como a pesquisa de Pinheiro (1997). Em sua Tese intitulada Sinhazinha Wanderley:
o cotidiano do Assu em verso e prosa (1876-1954), a professora analisou a prática docente e
literária da educadora Sinhazinha Wanderley.
A escolha por Sinhazinha Wanderley, segundo Pinheiro (1997, p. 283),
“justifica-se por ter a referida educadora formado gerações e ser apontada pelos seus
contemporâneos como detentora de uma prática moderna, uma vez que abolia o castigo
corporal e utilizava o teatro como representação do conteúdo que ministrava nas suas aulas”.
Foi ainda uma mulher que usou as possibilidades latentes que a cultura pôde oferecer-lhe:
escrevendo nos jornais, ministrando aula e participando de atividades artístico-culturais em
sua cidade Natal.
Um outro exemplo é a pesquisa de Morais (2001) que analisa a produção textual
de Isabel Urbana de Albuquerque Gondim (1839-1933)7. Segundo Morais (2001, p. 14), “essa
escolha deu-se por vários motivos e um deles é ter sido Isabel Gondim uma mulher que
dedicou toda sua vida às letras, à educação e à história”. A análise realizada pela
pesquisadora, através da correspondência particular de Isabel Gondim e de seus manuscritos

7

Esta pesquisa foi concluída em 2001, apresentada em Congressos e Conferências. Parte dela está publicada em
capítulos de livros. Em 2003, a pesquisa foi publicada na íntegra com o título Isabel Gondim, uma nobre figura
de mulher.
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inéditos, bem como os jornais da época e de seus livros em prosa e verso possibilitou não
apenas configurar uma época, mas, inclusive, compreender a sua parcela de contribuição à
história da educação brasileira, particularmente em Natal, durante as últimas décadas do
século XIX e início do século XX. Nesta pesquisa, Morais aponta caminhos metodológicos:

Uma investigação deste porte só tem sentido quando relacionada à comunidade de
leitores e leitoras, configurando e associando o estudo da produção, da transmissão
e da apropriação dos textos. Busca-se evidenciar a maneira pela qual os indivíduos
produzem o mundo social, aliando-se ou afrontando-se, através das dependências e
tensões que unem e que opõem, tomando como ponto de partida uma situação bem
particular: o papel de Isabel Gondim, a literata e veterana do magistério norte-riograndense. (2001, p. 13-14)

Na opinião de Cascudo (1976), Isabel Gondim era a única mulher que tinha
coragem de concorrer na produção intelectual ao lado dos homens, ciosos do privilégio
antigo. Escreveu livros como Reflexões às minhas alunas, que trata de orientação ao sexo
feminino, e a Lyra singela, livro de poesias. Comprovando o seu mérito de escritora, desde 29
de julho de 1928 tornava-se sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande
do Norte, única mulher admitida em seu grêmio, até o ano de sua morte, em 1933, por força
de seus grandes merecimentos.
Outras pesquisas sobre esta temática foram concluídas. A Dissertação de
Nogueira (2002), intitulada Dolores Cavalcanti: entre a docência e o jornalismo em CearáMirim/RN (1903-1930), analisa a contribuição dessa educadora, observando sua relação com a
educação e as práticas jornalísticas, durante as primeiras décadas do século XX. Nessa
análise, ela representa Dolores Cavalcanti como uma mulher de grande atuação no município
de Ceará-Mirim, numa época em que a sociedade valorizava a mulher voltada às atividades do
lar e com comportamentos discretos.
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Registro, ainda, a pesquisa de Morais (2000) sobre a escritora Sophia A. Lyra 8. A
exemplo da pesquisa realizada acerca da educadora Isabel Gondim, a referida professora
pretende analisar a produção textual de Sophia Lyra, escritora carioca, mas de raízes norterio-grandenses. Através do artigo Vida íntima das moças de ontem: um encontro com Sophia
Lyra (2000), cujo cenário é o Rio de Janeiro, na década de 1930, Morais vai configurando
aspectos da educação feminina. A importância dessa análise, segundo Morais (2000, p. 115),
“reside em seu aspecto histórico e memorialístico. A escritora vai tecendo sua novela e
criando um contexto de juventude, de amores que desabrocham, de sonhos futuros, de
conflitos e problemas existenciais específicos da configuração que constrói”. Aborda temas
que estão na ordem do dia entre as mulheres que questionam sua condição na sociedade,
como a suposta inferioridade feminina.
Outra mulher de destaque no cenário educacional norte-rio-grandense é Francisca
Nolasco Fernandes, mais conhecida como Dona Chicuta (1908-1995). Ela foi a primeira
mulher a dirigir a Escola Normal de Natal, nomeada em 30 de setembro de 1952 e exerceu a
docência durante trinta e cinco anos. Segundo Morais (2002), através dos registros
memorialístico da professora evidenciados em seu livro Menina feia e amarelinha é possível
reconstituir a história da Escola Normal de Natal durante as décadas de 1950 e 1960, além de
fornecer subsídios para uma melhor compreensão do papel da mulher na sociedade, segundo
valores e interdependências historicamente constituídos.
Ampliando o espaço geográfico encontro outros campos de atuação da mulher.
Tomo como exemplo, a Tese do doutorado de Machado (2001). Denominada Práticas de
escrita de mulheres do Seridó Paraibano (1960-1980), o autor discute a presença da
religiosidade na produção escrita de mulheres educadoras e escritoras no cotidiano das suas
relações sociais na região do Seridó Paraibano. Neste trabalho, o pesquisador propõe
8

Filha primogênita de Augusto Tavares de Lyra, político importante, historiador e professor, e de Sophia
Eugênia de Albuquerque Maranhão Tavares de Lyra (MORAIS, 2000, p. 109).
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evidenciar a experiência na produção escrita naquela região, ligada às práticas culturais e
religiosas dos sujeitos femininos. A prática da escrita feminina, dentro e fora da igreja,
representou uma transformação substancial na história da vida religiosa de algumas mulheres,
pautada na utopia de se construir uma sociedade verdadeiramente fraterna.
Buscar perfis de mulheres que representassem as brasileiras nas décadas de 1960 e
1970 foi o desafio proposto por Cavalcante (2002), em sua Tese de Doutorado intitulada
Faces de mulher no Brasil das décadas de 1960 e 1970. Extraindo essas representações de
fontes documentais e ficcionais, como os periódicos Veja, Claúdia e Realidade e os romances
da autora paulista Lygia Fagundes Telles, a pesquisadora contribuiu para a configuração da
história da mulher durante o período analisado. Na construção desta configuração de um
período da história, a autora pôde perceber diversas imagens de mulher, diversos perfis, cujos
anseios e opiniões variavam de acordo com fatores como raça, classe social, nível cultural e
idade.
Assim como esses trabalhos, a pesquisa ora apresentada, propõe a dar sua parcela
de contribuição. Justifico a escolha em analisar a produção textual de Palmyra Wanderley
pela sua vasta atuação, num contexto desfavorável para que desenvolvesse tal prática. A
configuração da época limitava as mulheres quanto as suas opiniões, pois seu espaço era
reservado ao privado, ou seja, às atividades domésticas. Transgredir essas normas seria
considerada uma atitude ousada.
Pesquisadoras de outros estados brasileiros, tanto da área da história quanto da
educação, lançaram-se no desafio de reconstituir a História das mulheres.
Del Priore (1997) foi responsável pela organização do livro História das Mulheres
no Brasil. Essa publicação reúne textos de vinte pesquisadores conhecidos por seus trabalhos
na área abordada, nos permitindo compreender como nasceram, viveram e morreram as
mulheres, o mundo que as cercava, do Brasil Colonial aos nossos dias. Estudiosa dos assuntos
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femininos, ela analisou a história da mulher no Brasil-Colônia. Mergulhando no passado
conseguiu levantar dados que comprovassem, por exemplo, que a divisão dos papéis
femininos começou naquele período.
A pesquisadora Soihet (2000), no trabalho A pedagogia da conquista do espaço
público pelas mulheres e a militância feminista de Bertha Lutz, revela o início dos
movimentos pela participação das mulheres no espaço público. As reivindicações por
educação, por direitos políticos e civis, a exemplo do voto feminino, são relatados pela
historiadora, a partir das táticas de atuação organizada e persistente de Bertha Lutz.
Louro (1997) tem proporcionado contribuições a esta história perdida. Seu foco de
atenção está direcionado à atuação da mulher, no campo educacional. No artigo Mulheres na
sala de aula, a pesquisadora discute questões relativas à educação feminina e à entrada das
mulheres no exercício do magistério, objeto de diversas disputas e polêmicas. Nesta
oportunidade, ela aponta uma personagem feminina importante na História da Educação do
Rio Grande do Sul. Trata-se de Ana Aurora do Amaral, uma mulher que poderia simbolizar o
que, para muitas pessoas, ficou consagrado como a imagem ideal de professora.
Ainda sobre o percurso profissional feminino no campo da educação, é válido
salientar o trabalho Almeida (1998), publicado sob o título, Mulher e Educação: a paixão
pelo possível. A autora faz um relato do caminho construído pelas mulheres na atividade
docente no estado de São Paulo, desde os fins do século XIX.
A necessidade de buscar essa “outra história”, ou seja, revelar a participação das
mulheres durante os processos históricos, é também imprescindível na educação e no
jornalismo. Le Goff chama a atenção para a reflexão quanto aos silêncios da história:

Falar dos silêncios da historiografia tradicional não basta; penso que é preciso ir
mais longe; questionar a documentação histórica sobre as lacunas, interrogar-se
sobre os esquecimentos, os hiatos, os espaços brancos da história. Devemos fazer o
inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a história a partir dos documentos e das
ausências de documentos. (1994, p. 109)
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As mulheres fazem parte da sociedade, embora por séculos tenham sido tratadas
com desatenção por aqueles que escrevem a História. Os homens enquanto transmissores
tradicionais da cultura da sociedade, incluindo os registros históricos, veicularam aquilo que
consideravam e julgavam mais importantes. Por isso “as mulheres permaneceram à margem
das principais relações do desenvolvimento histórico” (HAHNER, 1981, p. 14).
Compreender o mundo através das práticas femininas — e essa é uma das tarefas
da história das mulheres — não significa desconstruir os discursos e as práticas masculinas.
Significa identificar, em cada momento histórico, os mecanismos dos papéis e funções
exercidos por homens e mulheres. Trata-se de uma história relacional que pretende,
Desvendar as intrincadas relações entre a mulher, a sociedade e o fato, mostrando
como o ser social que ela é articula-se com o fato social que ela mesma fabrica e do
qual é integrante. Trata-se, igualmente, de um desafio no sentido de fazer uma
história total da mulher. (DEL PRIORE, 1998, p. 235)

O interesse em manter a efervescência, o diálogo e o debate no campo da
historiografia da educação, resultou na publicação da Revista Brasileira de História da
Educação (RBHE), onde são disponibilizados espaços aos investigadores da área para a
produção de artigos, privilegiando o campo da história da educação, no Brasil. Ao observar
suas publicações, verifico a abertura e a crescente preocupação dos pesquisadores em inserir
no seu campo de análise, aspectos relacionados à história da educação feminina.
Reconstituir o passado da educação, através de novos objetos, novas fontes e
novas abordagens, tornou-se foco de discussão entre os pesquisadores da área. Por que não
fazer a História da Educação levando em conta os sexos? Lopes e Galvão (2001), no livro
História da Educação, dedicam um espaço sobre a temática.
Outras pesquisas revelam diferentes campos de atuação da mulher. Duarte (2002)
debruçou-se sobre a mulher literata, poetisa, escritora e jornalista. Autora de inúmeros artigos
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sobre o assunto, ela é responsável pela Coleção Mulher e Literatura, onde são publicados
ensaios de pesquisadores, cujos trabalhos estejam vinculados à temática.
Uma das contribuições de Duarte à História das mulheres encontra-se na pesquisa
Nísia Floresta: vida e obra (1995). Ela reconstituiu a trajetória dessa mulher na sociedade em
busca dos seus direitos, além de destacar a sua produção literária. Publicou, ainda, com
Macêdo (2001), Literatura feminina do Rio Grande do Norte: de Nísia Floresta a Zila
Mamede, uma antologia das mulheres literatas norte-rio-grandenses, na qual a escritora
Palmyra Wanderley está presente.
Estabelecer o elo entre a educação e o jornalismo, sendo este último uma extensão
de práticas pedagógicas, foi o desafio proposto por Rocha Neto (2002). Em sua Dissertação
Jornal das Moças (1926-1932): educadoras em manchete, ele investiga o periódico
feminino9, enfatizando a presença de três professoras que fizeram o jornal acontecer:
Georgina Pires, Dolores Diniz e Júlia Medeiros. Ao rastrear a prática de escrita jornalística
dessas mulheres, bem como seus percursos pedagógicos na imprensa de Caicó e seus papéis
sociais, o pesquisador contribuiu com a história e memória da educação no Brasil.
Trazendo a imprensa como eixo norteador para analisar e reconstituir práticas
educativas de professores e professoras, destaco a pesquisa de Ribeiro (2003), intitulada
Revista Pedagogium10: um olhar sobre a educação no Rio Grande do Norte (década de
1920). Dentre as produções escritas da Revista Pedagogium, o Celibato Feminino Pedagógico
é um dos temas em questão, revelando a intenção de ampliar esse debate no meio intelectual
da época.

9

O Jornal das Moças era uma publicação feminina que circulou na cidade de Caíco/RN, entre os anos de 1926 e
1932. Tinha formato de tablóide, com 28 cm de largura por 38 cm de altura, com aproximadamente cinco
colunas em cada página e impresso em papel jornal com folhas soltas, dobradas em forma de caderno. Publicava
curiosidades da cidade, crônicas, artigos literários, colunismo social, matéria de interesse da comunidade e uma
página exclusiva de anúncios (ROCHA NETO, 2002).
10
Impresso oficial da Associação de professores do Rio Grande do Norte – APRN.
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Reconstruir a educação feminina no Rio Grande do Norte, na década de 1920,
através dos romances Flor do Sertão (1928) e Gizinha (1930), de Polycarpo Feitosa,
pseudônimo de Antônio José de Melo e Souza, governador do Rio Grande do Norte por duas
vezes, foi a pesquisa empreendida por Dias (2003). Consultando as fontes para o seu trabalho,
ela traz à tona temas relacionados ao voto feminino, ao celibato pedagógico e as importantes
contribuições de Antônio de Souza como político e literato do estado do Rio Grande do Norte.
Identifica ainda algumas instituições de ensino que ministravam o aprendizado às mulheres,
dentre elas a Escola Normal, Escola Doméstica e Escola de Comércio Feminino, todas em
Natal.
Essas produções são apenas algumas referências que demonstram a preocupação
no campo da historiografia em reconstruir o verdadeiro papel da mulher na sociedade. Tal
inovação na pesquisa historiográfica contrapõe-se à perspectiva da narrativa histórica
tradicional, que durante muito tempo reservou pouco espaço para a mulher, principalmente no
cenário público.
Será que as mulheres foram de fato meras espectadoras dos acontecimentos
históricos? Será que não produziram, não contribuíram para a construção da sociedade?
Foram simplesmente sombras tênues da sociedade ou de seus maridos? E se não foram, de
que maneira, então, elas atuaram? Qual a contribuição que Palmyra Wanderley deixou tanto
para a educação, quanto para o jornalismo norte-rio-grandense? Instigada na tentativa de
responder a esta última indagação, é que me proponho a desenvolver este estudo.
Diante dos questionamentos acima colocados, percebo que há muito por contar
sobre a participação da mulher na História, desvelando suas ações que quase não aparecem na
escrita historiográfica, deixando a impressão de que não participavam dos grandes nem dos
pequenos acontecimentos da humanidade.
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A escritora inglesa Virgínia Woolf (1985) destaca em seu ensaio Um teto todo
seu, a ausência da mulher na historiografia do século XIX. Ela sugere, no ensaio, que fosse
acrescentado um suplemento à história, de modo que as mulheres pudessem ali aparecer, pois,
freqüentemente elas são percebidas de relance na vida dos grandes homens, despachadas logo
para o segundo plano, ocultando, às vezes, um piscar de olhos, um riso ou uma lágrima.
Referindo-se a essa passagem, Scott (1992, p. 75) registra que “Virgínia Woolf
reflete sobre as inadequações da história existente, uma história que necessita ser reescrita,
porque em determinados momentos parece um pouco estranha, como se fosse irreal,
desequilibrada, ou seja, carente, insuficiente, incompleta”.
Através desta análise, verifico a lacuna existente dentro da própria historiografia,
acarretando considerações que permeiam desde o esquecimento até a diminuição da
importância sobre a compreensão histórica da participação da mulher na sociedade:

As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a dominação,
por reais que sejam, não bastam para contar a sua história. Elas estão presentes aqui
e além. Elas são diferentes. Elas se afirmam por outras palavras, outros gestos. [...]
Elas traçam um caminho que é preciso reencontrar. Uma história outra. Uma outra
história. (PERROT, 1988, p. 212)

Trazer à tona essas vozes femininas na história, capturá-las do silêncio que as
envolvem é o que faz da história das mulheres algo tão necessário. Mas, como reconstruir
pedaços dessa história? Este é sem dúvida, o grande questionamento para aqueles que aceitam
o desafio da pesquisa. Apesar das dificuldades inerentes ao trabalho do pesquisador, lanço-me
a esta inquietação. Enfim, está lançado mais um desafio.
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PARTE II
PALMYRA GUIMARÃES WANDERLEY
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Palmyra Guimarães Wanderley
Fonte: revista A mulher potiguar: cinco séculos de presença.
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Palmyra Wanderley entre familiares
Acervo da senhora Cinira Wanderley Raymond.
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Era baixinha, não devia ter mais que 1,50m, gorda,
embora não gostasse de ser, loira, cabelos encaracolados,
olhos muito azuis, pele muito branca, de face corada.
Muito sofisticada e católica; devota a Deus, mas não era
carola. Não demonstrava muito os sentimentos que tinha,
pois era hábito da família. Reservada, não falava dela
mesma. Mas em certos assuntos era espontânea.
(WANDERLEY, 30/11/2002)
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1 - Quem é Palmyra Guimarães Wanderley?

E

sta é a representação de Palmyra Wanderley, através do olhar de seu
sobrinho Jayme Carmelo Wanderley. Pertencente à família Wanderley,

um grupo privilegiado socialmente, ela nasceu na cidade de Natal, no dia 06 de agosto de
1899, conforme consta em sua Certidão de Nascimento. Embora os biógrafos de Palmyra
Wanderley afirmarem que a data do seu nascimento é 1894, encontrei no 1º Ofício de Notas11
sua Certidão de Nascimento confirmando a data de 1899 como sendo a data oficial do seu
nascimento. O detalhe a observar é que ela mesma, Palmyra Wanderley foi a declarante do
seu registro em 30 de agosto de 1937, quando estava com a idade de 38 anos. Resta,
entretanto a indagação: Qual seria a data real do seu nascimento? Por que Palmyra Wanderley
depois de adulta foi fazer o registro do seu nascimento?
Era filha do desembargador Celestino Carlos Wanderley e de Ana de Freitas
Guimarães Wanderley, neta de Luiz Carlos Lins Wanderley, primeiro médico norte-riograndense, formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, no ano de 1857.
Faleceu no dia 19 de novembro de 1978, pobre e esquecida, na mesma cidade em
que nasceu, vítima de insuficiência cardio-respiratória e vascular. Quanto à idade de sua
morte, deparei-me com duas informações. A primeira, encontrada nos livros, que trazem sua
biografia, registra 85 anos. Enquanto que, a segunda informação adquirida no 4º Ofício de
Notas, através da sua Certidão de Óbito, revela que a poetisa faleceu aos 75 anos.

11

O 1º Ofício de Notas encontra-se na rua Mossoró, 332/340, no bairro da Cidade Alta, em Natal.

44

Certidão de Nascimento (2ª via).
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Certidão de Nascimento (original).
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Certidão de Óbito (2ª via).

Numa entrevista concedida ao jornalista Franklin Jorge, publicada no jornal
Diário de Natal de 29 de maio de 1993, Wanda Wanderley Mussi, prima de Palmyra, conta
do choque e da decepção que Palmyra sentiu, quando uma tarde, no Banco do Rio Grande do
Norte, ouviu do gerente que não possuía mais um centavo. O seu marido, Raimundo França,
Diretor Regional dos Correios e Telégrafos do Rio Grande do Norte, havia destruído todo o
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patrimônio que ela herdou de seus pais. A partir desse acontecimento, a escritora começou a
sofrer de arteriosclerose cerebral, padecendo da doença cinco anos antes de morrer:
Quando adoeceu, ninguém mais a visitava. Muitos amigos, alguns de anos e anos,
diziam que não a visitavam para não sofrer. Queriam lembrá-la como a
conheceram, no apogeu da beleza e do prestígio. Quando ela mais precisava do
carinho dos amigos, foi abandonada por todos. [...] Ainda hoje me lembro do tom
daquelas vozes capciosas que se desculpavam e fugiam do dever de confortar uma
amiga do sofrimento. (MUSSI apud ROQUE, 1993, p. 8)

A imprensa local registrou em suas páginas, a morte de Palmyra Wanderley, bem
como seu velório e sepultamento. O jornalista e cronista Berilo Wanderley, em sua coluna
diária Revista da Cidade, publicada no jornal Tribuna do Norte, relembra dos momentos em
que esteve com a poetisa e faz a seguinte homenagem:

Com as releituras, descobri na poesia de Palmyra uma suavidade e pureza que me
reportaram a uma admiração portuguesa. A poesia de Palmyra é simples como era
sua dona. Retirou-se cedo da vida, nunca mais publicou livros, além dos dois
primeiros da mocidade, Esmeraldas (1918) e Roseira Brava (1929). (23/11/1978, p.
8)

Outro jornal local, Diário de Natal, registra o velório e o sepultamento de Palmyra
Wanderley. Ao final da matéria jornalística, o repórter evidencia a lacuna deixada pela poetisa
no cenário literário norte-rio-grandense:

Foi sepultada às 10 horas de ontem, no jazido da família Wanderley, no cemitério
do Alecrim, depois de ter sido velada, na Capela do hospital São Lucas, onde foi
rezada a missa de corpo presente. Integrante da Academia Norte-Rio-Grandense de
Letras e irmã do poeta Jayme Guimarães Wanderley, a morte de Palmyra
Wanderley consternou toda a população intelectual do Estado. (21/11/1978, p. 12)
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Velório de Palmyra Wanderley
Fonte: jornal Diário de Natal (21/11/1978, p. 12).

Palmyra Wanderley teve nove irmãos: Francisca Carolina (Irmã Marta), Eponina,
Jayme, Maria Carmem, Olavo, Lauro, Rosilda (Irmã Rosali), Renato e o Cônego Luís
Wanderley. Foi a terceira filha do casal vindo depois de Eponina (1892-1914), que morreu
prematuramente aos 22 anos, tuberculosa. Em maio de 1966, quando o escritor Walter
Wanderley esteve em sua casa para colher informações sobre sua família, Palmyra disse que
Eponina era a mais inteligente e culta de todas as irmãs, considerada a melhor aluna do
Colégio da Imaculada Conceição. Contou, ainda, que foi com a irmã que aprendeu a fazer
versos e que o primeiro discurso que fez, havia sido escrito por ela.
Palmyra Wanderley iniciou seus estudos de primeiras letras no ano de 1902, no
Colégio da Imaculada Conceição. Segundo o historiador Cascudo (1999), nesse período Natal
contava com duas escolas responsáveis pela educação feminina: o Colégio da Imaculada
Conceição e o Nossa Senhora das Neves. “Para as filhas de grupos sociais privilegiados, o
ensino da leitura, da escrita e das noções básicas da matemática eram geralmente
complementados pelo aprendizado do piano e do francês que, na maior parte dos casos, era
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ministrado em suas próprias casa por professoras particulares, ou em escolas religiosas”
(LOURO, 1997, p. 446).
Inserida nesse contexto histórico, a educação de Palmyra foi conduzida dentro
desses moldes. Estudou no Colégio da Imaculada Conceição até o ano de 1909, ficando
matriculada nessa instituição de ensino até os dez anos, de acordo com o livro de matrícula da
instituição. Vasculhei nos arquivos do colégio, os anos subseqüentes, na tentativa de buscar
outros registros sobre a educação escolar da escritora. Porém, nada foi encontrado. O possível
esclarecimento quanto à sua educação, após o período do Colégio da Imaculada Conceição,
veio durante a entrevista com Jayme Carmelo Wanderley, em novembro de 2002. Segundo
ele, no início do século XX, “sua tia e as outras irmãs foram estudar na cidade do Recife, no
Colégio das Damas Cristãs12, enquanto que seu pai, juntamente com os outros irmãos foram
estudar numa escola, cuja educação era voltada para os meninos”. Jayme Wanderley acredita
que Palmyra e os seus irmãos foram para Recife em 1910 e estudaram naquela cidade até
meados de 1914.
“Antes de casar-se com Raimundo França, Palmyra Wanderley era noiva do
advogado, deputado estadual, jornalista e desportista Moysés Soares de Araújo” (ROQUE,
1993, p. 9). Em 1924, a poetisa escreve uma crônica em sua memória, intitulada Páginas de
saudades, publicada em A República onde narra o momento em que conheceu o seu noivo:

Tarde, muito tarde, encontrei-o no caminho da vida. Vinha de longe. [...] Um dia,
numa dourada manhã, nos encontramos na mesma estrada. Em busca de um sonho
lindo, volitando diante de mim, qual asa furta cor de trêfega borboleta, ia eu a
correr, vertiginosamente. Começava ele, a descida, em demanda de um grande
ideal. Sem retroceder, no entanto, e sem que eu tivesse tempo de galgar a colina,
nos avistávamos a distância. Paramos... Olhou-me... Olhei-o... Compreendemonos... Amamo-nos... E numa confidência de amigos, contou-me a sua história.
(WANDERLEY, 20/03/1924, p. 1)

12

O colégio de educação religiosa existe até hoje. Está localizado na avenida Rui Barbosa, do bairro
Espinheiros. Em janeiro de 2003, mantive contato com a instituição com o objetivo de obter informações sobre o
registro de Palmyra Wanderley no local. Infelizmente, não foi possível saber de fato se a escritora estudou no
colégio, pois os registros de matrículas existentes daquela época foram todos levados pela enchente que
aconteceu em 1975.
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Durante os anos de noivado, Palmyra Wanderley descrevia para as amigas o seu
quarto nupcial, todo forrado de cetim vermelho. Era sua cor predileta. Costumava usar uma
rosa vermelha nos cabelos. Moysés Soares chegou ainda a construir em 1922 para os dois um
sobradinho coroado por uma torre mourisca. Ficava na esquina da avenida Marechal Deodoro
da Fonseca com a rua João Pessoa. Hoje, no mesmo local, funciona o edifício Comercial
Cidade do Sol. Palmyra descreveu a casa da seguinte forma:

Erguida em torre, buscando o céu, como a esperança que se aninhará no coração;
toda florida mesmo em jardim de lírios brancos, de rosas lindas. Banhada em cheio
pelo sol nascente, fosse das primeiras a receber o beijo das manhãs e o bom dia da
aurora matutina. Ao lado, num recanto do jardim, numa gruta enfeitada de plantas
silvestres e conchas preciosas, um fio de água cristalina despencou, alongando-se
por entre os seus esconderijos, aumentando-lhe o encanto. Aqui e ali, os leques das
palmeiras desatassem seus laços verdes. Rijas colunas entrelaçadas de trepadeiras,
sustentando alpendres emaranhados de rosas bravas, fosse o descanso dos
passarinhos, cantando salmos ao meio dia. (Idem, ibidem)

Palacete, na avenida Marechal Deodoro da Fonseca com a rua João Pessoa
Fonte: livro Natal que eu vi, de Lauro Pinto.
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Segundo Cascudo (1974, p. 62), Moysés Soares era pequeno, a cabeleira rodeando
a nuca, a testa ampla, discursava sempre desajudado de notas, a braço solto, como se diz. “Foi
o primeiro norte-rio-grandense que me deu a noção da eloqüência e que me emocionou pela
ação verbal. Conseguia superar as dificuldades do físico, impondo admiração pela simples
presença duma frase fluente e clara”.

Moysés Soares
Acervo de Vandir Soares.

Desfrutando dos momentos em que esteve comprometida com o jornalista, a
poetisa produz o poema romântico Noturno, publicado no jornal A República do ano de 1921.
E assim, ela declara o seu amor:
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Noite. As estrelas pestanejando,
Tontas de sono, no azul nevoento,
As lamparinas vão se apagando,
Por um momento.
Tudo escurece... brilham depois,
Louras pupilas para nós dois.
E, assim fulgindo da treva deusa,
Dentre os escolhos, a resplendecer
A luz constante dos astros raros
Descerra os cílios dos olhos claros
Da altura imensa para nos ver.
É que, de longe, Nosso Senhor
Faz que as estrelas, beijos de Deus,
Faróis das noites abrindo em flor,
Lírios acesos no altar dos céus,
Mais lindas sejam,
Quando desejam,
Servir de guardas ao nosso amor.
Desfilam nuvens brancas, nevadas,
Ovelhas mansas, arrebanhadas,
Pascendo
Flores, bebendo
Luz
Nos áureos prados
Estrelejados,
Nas fontes de ouro dos céus azuis.
As nuvens param... marcham depois,
Sempre voltadas para nós dois.
Agora, a lua nos veio olhar
Pela janela do seu solar...
Toda de branco, no azul bordado,
A nívea deusa recordar assim,
A noiva formosa,
Pura, ditosa,
Que faz o manto do seu noivado
Da vida Láctea cor de marfim...
E enquanto, tímida, a cabeça esconde
Lá onde
A noite tem esplendor,
Enche-nos alma
Risonha e calma
Tanto fulgor!...
Que até parece
Que o luar cresce
No nosso amor...
As nuvens param... marcham depois,
Sempre voltadas para nós dois. (WANDERLEY, 29/01/1921, p. 1)

No ano em que se preparam para o casamento, Moysés Soares morre, vítima de
uma cirrose, em 06 de agosto de 1922. Já não bastasse a tragédia, coincidentemente seu
falecimento ocorre no mesmo dia em que Palmyra Wanderley completaria 23 anos.
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Durante seu depoimento, Jayme Wanderley revela que este momento foi doloroso
e difícil para sua tia, pois Moysés Soares morreu em seus braços “declamando e declamando,
trocando as preces finais para se declarar a ela”.

Sempre notei uma tristeza constante no seu semblante. Tia Palmyra era uma mulher
que não sorria. Ela fazia ar de sorriso, ela puxava o riso. Mas sorrir, sorrir não. Ela
não se dava esse direito. Acho que levava essa saudade muito pesada com ela. Até
hoje, não sei como minha tia conseguiu demorar tanto tempo aqui na terra. Por que
a saudade mata. (30/11/2002)

A morte do seu futuro esposo provocou enorme tristeza na poetisa. Mesmo um
ano após o falecimento de Moysés Soares, Palmyra continuava muito abalada e não conseguia
esconder a sua dor, logo observada pelos seus amigos. Procurando confortá-la diante da
situação que ocorreu em sua vida, Américo Falcão escreve o poema Seis de agosto, publicado
pela imprensa no ano de 1923, em homenagem ao seu 24o aniversário. Nesse texto, o escritor
enaltece Palmyra Wanderley e ao mesmo tempo revela os momentos de dor, saudade e
sofrimento que torturam o seu coração:

Hoje faz anos Dona Palmyra
Cultora eximia da poesia,
Vibrando acordes na meiga lira,
Um tempo augusto do ouro e safira,
Que é todo sonho, todo harmonia!...
Cantora excelsa glorificada,
Toda tortura sabe vencer...
Não teme as urzes da longa estrada,
Por onde marcha purificada
Pela saudade, pelo sofrer!
Dona Palmyra guarda a saudade,
No santuário do coração,
E a ela implora por piedade,
Doce conforto na humanidade
Como divina consolação!
Por isso os versos lhe fulgem da alma,
Como as estrelas fulgem no céu...
De luz bendita, serena e calma,
Luz redentora que Deus ensalma
E a terra atira como um troféu!
Que a virgem santa lhe deire a lira,
Longe das mágoas e do desgosto...
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Ouvi-me, bardos, que o riso inspira,
Hoje faz anos Doce Palmyra!
Bendito sejas oh! Mês de agosto! (A REPÚBLICA, 28/09/1923, p. 1)

Ao produzir esse poema, Américo Falcão deixa transparecer em determinados
momentos o sofrimento da poetisa. Em decorrência dessa triste experiência que aconteceu na
sua vida, a escritora busca na oração e na fé em Deus, o caminho para amenizar a dor e a
saudade que sentia. Desvelando seus momentos de angústia e evidenciando seu eu sofrido
Palmyra Wanderley desabafa através do poema Gritos da Alma:

Senhor! Senhor! Escuta-me os gemidos,
Dilacera-me o peito acerba dor;
Eu trago na alma os ideais partido,
Senhor! Senhor!
Meu sonho, que era dia, é noite escura,
E a escuridão da noite é meu amor...
Saudade, que é tormento, me tortura,
Senhor! Senhor!
Outrora, as ilusões todas floridas,
Um laranjal desabrochando em flor...
Hoje um jardim, de flores ressequidas
Senhor! Senhor!
O meu sonho de noiva amortalhado
No carola, embutida deste amor
Eu tenho o coração, despedaçado,
Senhor! Senhor!
Subo ao calvário pela mesma estrada
Que subi ao Tabor...
Cheguei ao cimo, estou crucificada,
Senhor! Senhor!
A mente em sangue, o pensamento em chagas,
Pela coroa de espinhos do amargor...
Do sofrimento vão quebrando as vagas,
Senhor! Senhor!
Desfaleço na Cruz, foge-me a crença,
Maior do que a razão é a minha dor;
Ajuda-me a vencer, que a noite é densa,
Senhor! Senhor! (WANDERLEY, 16/03/1924, p. 1)

Durante os anos de 1923 e 1924, os escritos encontrados no jornal A República,
produzidos por Palmyra Wanderley são caracterizados por um discurso sofrido e melancólico,
a exemplo deste outro poema, denominado Senhor dos passos:
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Senhor, caminho nos teus passos... penso
Seguiu, contigo, do calvário a estrada
Levas, o amor, na cruz – martírio imenso!
E eu minha alma na dor, crucificada
Tiveste, como tive a mirra e o incenso
Hoje a fronte de espinho engrinaldada
Teu mal nos traz um benefício intenso
Vivo no meu penar purificada
Teu corpo santo, em chagas
De um bem perdido, a mágoa, me alanceia
No coração que a dor mata aos pedaços
Enfim, tens o Tabor! E eu reconheço
Por merecer a pena que padeço
Vou, novamente, percorrer teus passos. (05/10/1923, p. 1)

Posso compreender, então, que nesse momento a poetisa buscava recuperar-se de
um golpe trágico, que certamente marcou a sua vida.
Já na maturidade, aos 46 anos, Palmyra Wanderley decide casar-se com
Raimundo França, “não antes de dizer a ele que jamais seria bem vindo à família ou a casa de
seus familiares, principalmente, pela cor de sua pele e pela sua origem” (WANDERLEY,
30/11/2002). Esta decisão acaba enfraquecendo sua relação com os familiares que mesmo
Não tendo sido renegada completamente pelos familiares, Palmyra manteve um
relacionamento à distância com eles. Seu marido sim, foi renegado. O clima de
indiferença era tanto, que se ela fosse até a casa de minha avó, tudo bem, mas se ela
não fosse, continuaria tudo do mesmo jeito. (Idem)

Wanda Wanderley Mussi, durante entrevista, reforça a idéia de que a cor da pele
do diretor dos Correios e Telégrafos foi um dos fatores que motivaram a família de Palmyra
Wanderley a não aprovar o seu casamento com Raimundo França.
Um dos motivos era por que Raimundo tinha a pele morena e possuía feições
grosseiras. Os parentes sempre diziam: um mulato. Palmyra, que era apaixonada
por ele pedia aos familiares: Não digam isso. Raimundo é um homem bom e
caridoso. (29/11/2001)

O outro motivo estava relacionado ao seu comportamento. Raimundo França
ficou famoso em Natal, pela sua ingenuidade. Como não sabia negar um pedido a ninguém,
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muita gente de má fé pedia sua ajuda financeira, na intenção de não devolver-lhe o dinheiro.
Devido a essa conduta, Raimundo acabou destruindo o patrimônio que Palmyra Wanderley
havia herdado de seus pais. Eles não tiveram filhos. “O namoro entre eles foi muito longo,
durou vários anos. Nesse período, ela costumava esperá-lo sair do trabalho, ficando horas
sentada em frente ao prédio dos Correios”, disse-me Ielva Monteiro em sua residência, no
bairro do Alecrim, durante uma entrevista.

Aniversário do prefeito Djalma Maranhão. Palmyra Wanderley sentada à frente do prefeito.
Seu marido, Raimundo França, é o último homem sentado da esquerda para direita.
Acervo da escritora Anna Maria Cascudo Barreto.

Para Jayme Wanderley, “a vida de sua tia pode ser dividida em dois momentos:
antes e após o enlace com Raimundo França”. Na sua opinião

Até hoje não sei direito por que razão minha tia casou-se com Raimundo França.
Penso que a única razão tenha sido para não ficar solteira. Talvez, o espírito do
casamento e o peso da aliança fossem mais forte do que seu sentimento de tristeza e
saudade de Moysés Soares. (30/11/2002)
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Ainda sobre o casamento ele lembra:

Houve um certo abalo na família depois que minha tia casou-se com Raimundo. A
nossa família era muito conservadora. Minha avó (D. Ana) era mais dura com
relação ao casamento. Meu pai contou que Raimundo chegou a pedir, ao meu avô
(Dr. Celestino), a mão de Palmyra em casamento nove vezes e todas elas foram
negadas. (Idem)

A festa de casamento foi organizada para 400 convidados, no entanto,
comparecem apenas cinco pessoas:

No casamento só estavam meu avô (Celestino Wanderley), e dois irmãos de
Palmyra, entre eles meu pai, além de mais três convidados. Minha avó (Anna
Guimarães) havia comunicado a todas as mulheres da sociedade que aquela que
comparecesse ao casamento, estava fora do ciclo social. (Idem)

Após a discreta cerimônia religiosa, ausente de muitos dos familiares, Palmyra
Wanderley providencia o contrato civil. Numa carta-convite endereçada a sua madrinha Alice,
percebo que, a exemplo do casamento religioso, o civil também transcorreu num clima de
discrição, como desejava a escritora:
Lembro ao ilustre casal o compromisso tomado, por mim, com os distintos
padrinhos. Peço toda reserva, pois o ato será o mais simples possível, tendo apenas
a presença das testemunhas, juiz e escrivão, evitando assim, movimento, que
despertará curiosidade e curiosos. (WANDERLEY, [1945?])

A cerimônia aconteceu às quatro horas da tarde, em sua própria residência,
localizada na rua Fontes Galvão13, Cidade Alta. A preocupação de Palmyra Wanderley, em
destacar a simplicidade do ato, era tanta que deixou transbordar para além do texto, uma nota
relativa ao traje para a ocasião e os hábitos da época. Estavam dispensados “chapéus”, “luvas”
, “véu”, “automóvel” e “presentes”. A singeleza do acontecimento deixou-me com a seguinte
indagação: desprendimento ou comodidade?

13

Os entrevistados não souberam dizer qual o número da casa que Palmyra Wanderley morou.
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Carta-convite de Palmyra Wanderley endereçada à Alice.

Impressões e questionamentos à parte, Palmyra Wanderley permaneceu casada
com Raimundo França até o último dia de sua vida, mesmo não suportando a desilusão de
saber que ele foi o responsável por tê-la deixado na miséria. Wanda Wanderley Mussi lembra
que, “ele vendeu todos os bens da esposa para não ter seus títulos bancários executados.
Inclusive várias casas localizadas na Cidade Alta e um sítio próximo a Natal, repleto de
árvores frutíferas”.
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Um final triste e trágico que em nada corresponde ao seu passado. Antes, adulada
e requestada, Palmyra, em sua época, foi uma espécie de Prima Donna. “O poeta Otoniel
Menezes, fiel a uma tradição cavalheiresca, a chamou, com exagero provinciano, de Regina
poetarum” (ROQUE, 1993, p. 8).
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2 - Firmando seu nome no cenário norte-rio-grandense

P

almyra teve uma intensa vida social e era muito solicitada para as reuniões
e saraus literários que animavam as noites natalenses. Declamava versos,

pronunciava conferências sobre Auta de Souza e a condição feminina. Sua presença constante
nessas diversas solenidades cívico-culturais contribuíram para torná-la uma espécie de poetisa
oficial da cidade.
“Escrevia muito, cercada de porcelanas, cristais, espelhos e mármores. Escrevia
sentada num bureau colocado num ângulo da sala, na casa da rua Fontes Galvão, diante de
numerosas fotografias da família e dos amigos” (MUSSI apud ROQUE, 1993, p. 8). Ainda
em seu depoimento Wanda Mussi afirma que “praticamente tudo que cercava a poetisa
desapareceu com a sua morte: as fotografias e os objetos. A casa onde morou com o marido já
não existe mais”.
“Dedicando grande parte de sua vida à literatura e ao jornalismo, Palmyra
procurou conciliar suas práticas literárias com suas atividades jornalísticas” (CARVALHO,
2002, p. 2). Além de contribuir com suas poesias e crônicas nos periódicos norte-riograndenses, a poetisa chegou a escrever em jornais e revistas de outros estados como: A
Imprensa e A União, do Rio de Janeiro; Revista feminina e revista Moderna, de São Paulo;
Paladino do lar, da Bahia; Estrela, do Ceará e Era Nova, da Paraíba. Essas participações fora
do território potiguar demonstram o quanto a escritora era bem relacionada em outros estados.
Consolidou-se no cenário literário norte-rio-grandense através de seus livros:
Esmeraldas e Roseira Brava. A produção cultural em Natal, nas primeiras décadas do século
XX, sofreu modificações e um dos fatores que contribuiu para essas transformações se deu
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através do Decreto (Lei Estadual) nº. 145, de 06 de agosto de 1900, do então governo de
Alberto Maranhão, que mandava editar livros julgados úteis à cultura do estado:

Art. Único – É o governador autorizado a premiar livros de ciência e literatura
produzidos por filhos domiciliados do Rio Grande do Norte, ou naturais de outros
Estados, quando neste tenham fixa e definitiva a sua residência.
§ 1o – Este prêmio deverá consistir na publicação, à custa do Tesouro, daqueles dos
referidos livros que, mediante parecer escrito de uma comissão composta do Diretor
da Instrução Pública e dois homens de letras designados pelo Governador forem
considerados dignos desse oficial.
§ 2o – A exigência de naturalidade e domicílio será dispensada quando o livro verse
sobre assunto que diretamente entenda com a história e o desenvolvimento do
Estado. (p. 21)

A premiação a qual se refere à lei consolidava-se no movimento da publicação dos
livros produzidos pelos escritores locais. Pode-se dizer que através dessa lei buscou-se
divulgar mais intensamente a produção cultural dos norte-rio-grandenses.
Os governos seguintes mantiveram a lei em vigor, incentivando a atividade
intelectual da província. Dessa forma, iniciou-se todo um processo de valorização da cultura
local, possibilitando a publicação dos livros de alguns intelectuais potiguares, entre eles:
Terra Natal (1914), de Ferreira Itajubá, Alma em versos (1919), de Carolina Wanderley e a
coletânea Poetas do Rio Grande do Norte (1923), de Ezequiel Wanderley.
Palmyra Wanderley, assim como seus conterrâneos, resolve também reunir suas
produções literárias, que receberam parecer favorável da comissão julgadora. Mediante a
premiação concedida pela referida comissão, o Governo do Estado custeia, em 1918, a
publicação em versos do seu primeiro livro Esmeraldas.
A escritora, com 20 anos de idade, estréia no mundo literário, na primeira página
do jornal A República, de 06 de julho daquele ano. Essa matéria, que trazia uma foto da
poetisa foi produzida em duas colunas e os elogios à sua produção são evidentes:
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Quando Palmyra Wanderley apareceu na imprensa, logo os que lhe viram as
primeiras produções hão de ter vaticinado à estreante o sucesso cada vez mais
crescente que foi coroando sua vida artística. É que nos seus versos houve sempre a
mesma vibração sonora que ainda hoje, mais aperfeiçoada e mais cantante; torna
um delicioso encanto a leitura dessas rimas privilegiadas que iluminam as páginas
do seu livro Esmeraldas onde foram reunidas com mais extremoso carinho
publicações esparsas, felizmente agora conservadas para satisfação dos que adoram
as letras.

A escolha do nome Esmeraldas tem uma relação muito interessante com o
momento de seu noivado com o jornalista Moysés Soares. Perguntei ao seu sobrinho Jayme
Wanderley, durante a entrevista, sobre o livro e ele me contou que

Moysés Soares foi pedir a mão de minha tia em casamento para meu avô. Meu pai
dizia que ele chegou meio encabulado e com muito formalismo fez o pedido. Para
formalizar o momento, ele presenteou Palmyra com um anel que havia pertencido à
sua avó. Era um anel muito bonito e tinha em cima uma pedra de esmeralda.
(30/11/2002)

Jayme Wanderley acredita que o lançamento do livro aconteceu no Teatro
Alberto Maranhão. “Tenho a ligeira impressão que o lançamento ocorreu no teatro, uma vez
que as recepções, festas de carnaval, casamentos aconteciam naquele espaço, na época. E com
certeza Palmyra estava usando o anel no dia do lançamento”.
Esmeraldas é um livro composto de trovas, sonetos e outros poemas. “Palmyra
elege como tema a reflexão sobre seu eu sofrido e sentimental. Aponta, na verdade, para a
falta de perspectiva feminina, seu universo reduzido à casa paterna e às emoções domésticas”
(DUARTE; MACÊDO, 2001, p. 207).
De acordo com Wanderley (1965, p. 145), “o seu aparecimento na poesia foi um
dos acontecimentos mais notáveis da província. O lançamento daquele livro consolidou sua
notoriedade no ambiente literário da época”.
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Acervo particular de Eduardo Boanerges Wanderley.
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Roseira Brava, seu segundo livro de poesias, publicado em 192914, “consagrou-a
como uma das maiores expressões da poesia feminina, tendo seu lançamento no Recife e
apresentação na Academia Pernambucana de Letras” (Idem, ibidem).
Antes mesmo da publicação do livro, Palmyra esteve algumas vezes na capital
pernambucana participando de eventos literários e divulgando seus poemas, conforme registra
o jornal A República:

Palmyra Wanderley em Recife - Recife, 10 – Palmyra Wanderley será recebida
hoje, às 20 horas, na Academia Pernambucana, devendo então ler versos inéditos
do seu livro “Roseira Brava”. Ainda este mês, o Centro Norte-riograndense
recebela-á festivamente. (11/12/1927, p. 1)

A imprensa pernambucana abriu espaço para divulgar o evento. O Jornal do
Recife, chegou a publicar quase que diariamente notas sobre o livro Roseira Brava. Para que
os natalenses soubessem da repercussão em torno da obra de sua ilustre conterrânea, o jornal
A República transcrevia todas as informações em suas páginas:

Roseira Brava, o novo poema de Palmyra Wanderley – Está anunciada para os
primeiros dias de março vindouro a publicação do novo livro de Palmyra
Wanderley, uma das expressões mais verdadeiras e brilhantes da moderna geração
literária brasileira. Roseira Brava é um instantâneo esplendido do espírito da
poetisa rio-grandense, que dia a dia cresce em vibratilidade e harmonia, dando na
música inteiramente inédita aos seus poemas. (02/03/1929, p. 2)

A Revista da Cidade, em Recife, encarregou-se de sua publicação. A recepção
favorável de seu livro confirma a importância dessa poetisa no contexto em que viveu. Cito
alguns exemplos de sua boa aceitação pela crítica literária naquele momento. Desta forma,
escreveram:

14

A segunda edição, ampliada, desse livro, lamentavelmente contém diversos equívocos, como poemas que
tiveram seus nomes trocados, omissão de trechos em prosa e de dedicatórias, alteração na seqüência dos poemas
e sérios erros tipográficos. (DUARTE; MACÊDO, 2001, p. 208)
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Afonso Bezerra
Palmyra Wanderley realizou o milagre de escrever versos livres de todo
aquele rigorismo, antes mesmo de se generalizar o movimento modernista;
sem sacrificar em nada a expressão estética que caracterizava a verdadeira
poesia, seja qual for a sua forma (WANDERLEY, 1965, p. 212).
Rodrigues de Carvalho
Não sou dos que acham em todos os poetas, mas no Roseira Brava encontro
tudo quanto nos pode impressionar em matéria de versos (Ibidem., p. 214).
Múcio Leão
Ela idolatra à terra: Natal. Tem um grande culto pela natureza. É digna de ser
lida e admirada. Roseira Brava é mais um documento da consciência e da
inteligência de mulher em nosso meio (Idem, ibidem).
Aurélio Pinheiro
Lendo Roseira Brava, relembro frases de Edgar Poe. Tem sonetos lindos,
camonianos. Deliciosa espontaneidade que é a inconfundível afirmação do
seu talento. Penso que Tagore assinaria os seus versos; abençoando a doce
mão que os escreveu (Idem, ibidem).
Luís da Câmara Cascudo
Palmyra Wanderley alarmou, com Roseira Brava, o rebanho passadista, dos
remanescentes. Mentalidade alta, a primeira inteligência no campo literário
do meu Estado. Jorge Fernandes e Palmyra Wanderley são os dois casos
típicos mais brilhantes que eu conheço (Ibidem., p. 215).

Roseira Brava conquistou em 1930, uma Menção Honrosa da Academia
Brasileira de Letras. Este título contribuiu para aumentar sua importância no cenário poético
do Rio Grande do Norte. O trecho do parecer da comissão julgadora que conferiu a Menção
Honrosa, ao livro, foi proferido por Ademar Tavares, Olegário Mariano e Luís Carlos
Guimarães, na sessão de 1o de abril de 1930:

A Academia faz um trabalho de perfeita justiça distinguindo com Menção Honrosa
a Roseira Brava de Palmyra Wanderley para quem tem a comissão os seus
melhores louvores e em quem reconhece uma das vozes mais harmoniosas que nos
vem do Norte do Brasil. A poetisa da Rainha do Potengi, da cidade oblata sempre
num gesto de elevação, das moitas tristes, das serenatas, dos cajueiros amorosos,
das dunas brancas coloca-se galhardamente para receber a Menção Honrosa que a
comissão resolveu dar ao seu livro. (Idem, ibidem)

66

A festa de lançamento, em Natal, do Roseira Brava “marcou época”. A princípio
não se previa um baile, apenas uma espécie de “hora da poesia” que seria realizado no Teatro
Carlos Gomes15. No entanto, a repercussão foi tamanha que para homenagear Palmyra
Wanderley,

A festa findou sendo realizada no Aeroclube16com programa dividido em musical e
dançante. Aí, primeiramente, Palmyra recebeu uma corbeille e louvores em forma
de poemas e números de canto. Depois os convidados invadiram a pista de dança e
ficaram lá até o sol raiar. (ONOFRE JÚNIOR, 1984, p. 28)

A imprensa local, em particular a revista Cigarra, destacou o evento em que se
fez presente a sociedade natalense:

A elegância da mulher potiguar esteve bem representada, como disse, depois, o
cronista social da revista Cigarra. Interessante é que, [...] nota-se o predomínio do
tipo vestido “saco”, em grande moda há vinte anos atrás. Outra curiosidade: colares
de pérolas que iam bater na cintura. (Idem, ibidem)

Representando um projeto mais amadurecido da autora, Roseira Brava traz, na
maioria de seus poemas, um retrato lírico da cidade de Natal, destacando seus bairros, praias,
o rio, a lagoa, morros, costumes e cantigas, a exemplo do poema intitulado Alecrim:

É o bairro do samba, da folia,
Das adivinhações e da magia,
Das promessas de fitas
Dos fandangos, dos leilões...
E das velhas latadas de maracujá,
Das modinhas antigas,
Cantadas nos terreiros lá de cima...
[...]

15

O Teatro Carlos Gomes começou a ser construído na Ribeira, em 1898, no governo de Ferreira Chaves.
Inaugurou-se na noite de 24 de março de 1904, durante o governo de Alberto Maranhão. Hoje é conhecido como
Teatro Alberto Maranhão. Neste ano, em 2004, comemora-se o Centenário do teatro com diversas programações
culturais.
16
O Aeroclube do Rio Grande do Norte foi fundado no dia 29 de dezembro de 1928 por Juvenal Lamartine de
Faria.
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Alecrim é o bairro operário
A tecer noite e dia
É a aranha operosa
Que faz a teia e fia
Assim é a dor trabalha sempre sem descansar
Tecelã, tecelã, pára um momento.
Tu não te cansas de fiar, Maria? ...
E não se cansa de trabalhar,
A fiandeira do sofrimento.
[...]
É o bairro da lida, da função,
É o bairro da feira domingueira
Numa algazarra louca!
Vestida de algodão, numa sujeira
Arrastando tamanco, entre barracas,
Dando empurrão,
A tocar berimbau e realejo de boca,
Mascando alho, dizendo palavrão. (WANDERLEY, 1965, p. 172)

Os seus sentimentos poéticos, entretanto, não se encerraram apenas com a
exaltação de sua cidade. Estréia com poesias que tratam da questão humana e social, como o
poema O Natal da criança pobre:
Papai Noel, quem será?
Diz consigo a pobrezinha,
Todo dia a imaginar...
E a mãe triste, coitadinha!
Não sabe explicar.
E a criança desolada
Pergunta à mãe tristemente
E mais tristonha se fica:
Porque o papai Noel
Só gosta de gente rica?
E vendo nus seus pezinhos,
Compreendeu, de repente,
Que não tinha sapatinhos
Para enchê-los de presente.
E as crianças de seu bairro,
Se calçam, alguns, fazem pena;
São tão velhos, tão rasgados,
Tão sujos e esburacados.
Que não podiam guardar
Um só bombom de Natal.
Mas, o Menino Jesus
Lá no céu já separou
Uns sapatinhos de prata,
Que a lua foi quem fiou,
Para o filhinho do pobre
Que na terra não ganhou. (Ibidem, p. 36-37)
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Segundo Freire (1999, p. 96), “Palmyra Wanderley não era somente a prendada
moça que lia romances e poesias e se aventurava a fáceis rimas, sobre batidos motivos e
românticos devaneios próprios da idade e da intelectual que era”.
O modelo feminino esperado pela sociedade da época estava relacionado com a
ingenuidade, discrição e fragilidade, atributos desejáveis para a moça que um dia seria esposa
e mãe. Louro (1997, p. 447) afirma que “esse ideal feminino implicava o recato e o pudor, a
busca constante de uma perfeição moral, a aceitação de sacrifícios, a ação educadora dos
filhos e das filhas”.
A escritora, no entanto, surpreendeu a todos com o poema Exaltação, lembrando
em seus versos as poesias de carne e osso de Gilka Machado17, que no Rio de Janeiro na
década de 1920, ficou conhecida por seus escritos eróticos:

Porque eu te quero bem, eu desejo ser tua;
Tua, toda tua, inteiramente tua;
Na completa renúncia do meu ser...
Porque eu te quero bem, quero que sejas meu,
Todo meu e só meu e unicamente meu,
Na grande exaltação de te querer
Porque eu te quero bem é que, numa ânsia louca,
Sofro a condenação de querer e esperar...
Até que a sementeira amadureça
E os beijos quentes que tu tens na boca,
Rebentem em minha boca, a saciar
Porque eu te quero bem
É que eu sinto a secura
De ti que és meu arroio adormecido
E a sede deste amor sinto aumentar
Porque eu te quero bem é suave a tortura
Da luz que me caustica, sem queimar
Ó sombra que me exalta e me estonteia!
Ó fonte de água doce que me amarga,
Meu fruto proibido e desejado,
Meu vinho que entontece, sem provar!

17

Gilka da Costa Melo Machado nasceu a 12 de março de 1893, no Rio de Janeiro. Produziu versos
considerados escandalosos no começo do século XX, por seu marcante erotismo. Publicou seu primeiro livro de
poesia, Cristais Partidos, em 1915. Em 1933, Gilka foi eleita "a maior poetisa do Brasil", por concurso da
revista O Malho, do Rio de Janeiro. Foram lançadas, nas décadas seguintes, suas obras poéticas Sublimação
(1938), Meu Rosto (1947), Velha Poesia (1968). Suas Poesias Completas foram editadas em 1978, com reedição
em 1991. Gilka Machado morreu na mesma cidade em que nasceu no dia 11 de dezembro de 1980.
(MACHADO, 1991, p. 7-8)
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Porque eu te quero bem
É que a minha alma estua
Na contida expansão de quem deseja e quer...
Porque eu te quero bem, eu desejo ser tua;
Tua, toda tua, unicamente tua
Na imolação divina de me dar,
Pela glória maior de ser mulher. (Ibidem, p. 174 -175)

O jurista e professor universitário Mário Moacyr Porto, sucessor de Palmyra
Wanderley na Academia Norte-rio-grandense de Letras indaga em seu discurso de posse, em
1980 que significado teria para ela, tanto em sua obra quanto em sua vida, o poema
Exaltação. Seria uma inquietação íntima a queimá-la por dentro ou um exercício poético para
chocar a sociedade daquela época?
Quaisquer que sejam os motivos, ela procurou através de suas poesias fluir a sua
vitalidade de mulher e buscar seu espaço na sociedade. “No governo de Juvenal Lamartine
subia as escadas do Palácio como se estivesse entrando em casa” disse-me durante seu
depoimento Cinira Wanderley Raymond, levando-nos a acreditar na tamanha intimidade que
possuía com personalidades ilustres da província.
Palmyra Wanderley escreveu peças teatrais e operetas. A opereta Festa das cores,
representada em 1924, foi encenada diversas vezes, no Teatro Carlos Gomes. As primeiras
exibições, segundo Pires (1952), aconteceram nos dias 11 e 12 de outubro. A imprensa
registra o acontecimento com a seguinte nota:

Foi sob todos os aspectos uma festa verdadeiramente deslumbrante a que tivemos a
fortuna de assistir no Teatro Carlos Gomes, nas noites de sábado e domingo, com a
representação da magnífica opereta Festa das cores, original de Palmyra
Wanderley. A opereta compõe-se de 2 atos — A Glorificação da esperança e a
Coroação da cor verde; duas lindas apoteoses A Esperança e a Paz; e 2 quadros
vivos — A Morte da borboleta dourada e Os Esponsais da rosa da ilusão com o
colibri do amor. (A REPÚBLICA, 14/10/1924, p. 2)

Devido ao sucesso, a opereta voltou à cena no dia 9 de novembro. Dessa vez, sua
exibição foi dedicada ao governador José Augusto, que a ela compareceu. O jornal A
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República divulga, na seção Artes e Artistas, antecipadamente o acontecimento na edição do
06 de novembro de 1924:

Está definitivamente assentado que, no dia 9 deste, irá em terceira recita, no Teatro
Carlos Gomes, a aplaudida opereta Festa das cores. Esta é uma agradável notícia
para aqueles que admiram a brilhante poetisa potiguar dona Palmyra Wanderley,
que, nessa obra-prima, reafirma o prestígio em que é justamente havida pelos
amigos das boas letras. Todos, pois, ao Carlos Gomes. (p. 1)

Palmyra Wanderley também possuía afinidades com a música. Compôs hinos
patrióticos e religiosos, além de modinhas populares. De acordo com Saraiva (1962, p. 130),
“a canção de sua autoria, Palma da Ressurreição, musicada em Paris pelo maestro Valdemar
de Almeida, chegou a participar de um concurso realizado na Argentina”.
Como pude perceber a sua participação na vida cultural da cidade foi bastante
notável, seja no universo das letras, seja através da sua atividade jornalística. Tanto que,
comprovando a sua importância ainda hoje, encontram-se homenagens póstumas à poetisa e
jornalista em uma instituição particular de ensino e em um logradouro público. A biblioteca
do Centro de Educação Integrada (CEI), situada na rua Romualdo Galvão, nº 2200, e a rua
Palmyra Wanderley, no bairro das Quintas.

Sala de leitura da
Biblioteca Palmyra
Wanderley, no
Centro de Educação
Integrada (CEI).
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Segundo Melo (1974), Palmyra deixou inúmeros trabalhos inéditos como Neblina
na vidraça (versos), Minha canção auriverde (versos), Panorama histórico (prosa e verso),
Ecos do bicentenário (prosa), Espelho partido (versos), A dama do século (conferência), O
sonho da menina sem sonho (teatro), Madame Laiseus (conferência), Vidro de muitas cores
(crônica), entre outros.
Para Gurgel (2001, p. 53), “mesmo carregando um sobrenome famoso e uma
beleza física que causava admiração, Palmyra Wanderley criou por seu talento, o próprio
espaço”. Foi sócia fundadora da Academia Norte-rio-grandense de Letras, em 14 de
novembro de 1936, ocupando a Cadeira número vinte, cuja patrona é Auta de Souza, ficando
ao lado de escritores e escritoras como: Henrique Castriciano, Isabel Gondim, Nísia Floresta,
Carolina Wanderley e Luís Carlos Wanderley.
Quando Palmyra Wanderley despontou no meio literário de sua época não era
propriamente uma desconhecida. Sua colaboração na imprensa já era bastante significativa,
tanto que foi uma das pioneiras no jornalismo potiguar ao idealizar, produzir e dirigir a
primeira revista feminina que circulou em Natal, entre os anos de 1914 e 1915, intitulada Vialáctea.
No entanto, antes de se tornar uma colaboradora – escrevendo suas crônicas,
artigos e poesias – nas páginas dessas publicações, Palmyra Wanderley, em 1914, deu início a
sua prática jornalística quando tomou a iniciativa de produzir a revista feminina Via-Láctea.
Segundo Gurgel (2001, p. 53), “a poetisa não se acomodou quando a revista deixou de
circular e logo depois passou a contribuir com outras publicações da época”. A produção da
revista feminina, por sua vez, serviu de experiência e incentivo para que, posteriormente,
Palmyra Wanderley se consolidasse como assídua colaboradora nos periódicos potiguares.
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1ª edição (1929)
Cópia doada por Anna Maria Cascudo Barreto.

Dedicatória do livro.
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2ª edição (1965)
Acervo particular de Cinira Wanderley Raymond.
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Palmyra Wanderley na escadaria do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte,
juntamente com outros acadêmicos
Fonte: jornal Diário de Natal (08/12/2002, p. 7).
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3 - Via-Láctea: a nova estrela

A

o produzir, dirigir, editar e fazer circular a revista literária Via-Láctea
(1914 – 1915) em Natal, Palmyra Wanderley, na época aos vinte anos,

juntamente com sua prima Carolina Wanderley, não imaginava, decerto, que estivesse
contribuindo para a história do jornalismo no Estado. No entanto, quando resolveram
enveredar no campo jornalístico, realizando o anseio de uma geração de mulheres dispostas a
contribuir na formação intelectual e letrada de Natal, acabaram por consolidar um espaço nos
domínios do jornalismo.

Os jornais serviram como meio importante para a troca de idéias e informação entre
as classes letradas. No século XIX, e em direção ao século XX, proliferaram tanto
jornais efêmeros quanto duradouros. Vários brasileiros recorreram ao jornalismo
para a divulgação de uma vasta gama de crenças e atividades. (HAHNER, 1981, p.
51)

No primeiro número da revista que circulou em novembro de 1914, a redatora
Fanette, pseudônimo de Carolina Wanderley, revela aos seus leitores como surgiu a idéia da
revista:
Em Natal assola atualmente a febre dos jornais. Raro é o domingo que a voz dos
garotos não nos anuncia um novo jornal. Foi participando dessa influência da
época, que uma noite convidei a Myriam18, para fundarmos um jornal: seria
manuscrito e apenas sairia aos domingos que nós mesmas leríamos. (VIALÁCTEA, n. 1, nov. 1914, p. 4)

18

Apesar das pesquisadoras Constância Lima Duarte e Diva Cunha não identificarem o pseudônimo de Myriam
como utilizado por Palmyra Wanderley, indícios apontam esta relação, uma vez que “a execução do projeto”
pertence à Palmyra e Carolina Wanderley.
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A iniciativa, a princípio, tímida e sob forte influência da efervescência dos
jornais19, que cresciam e circulavam a todo momento pelas ruas da cidade, acaba ganhando
proporções mais audaciosas. Durante uma conversa com um amigo, Palmyra e Carolina
Wanderley falam do desejo em participar da época jornalesca e são apoiadas nessa
empreitada. Transcrevo parte do diálogo:

Encontramos com o major Ezequiel que, depois de falar-nos, saudosa e
entusiasticamente, de sua querida Macau, declinou o assunto da palestra até chegar
a mania em voga — os jornais.
Expomos o nosso plano:
- Sabe, major, vamos também fundar um jornalzinho [...] mas é manuscrito [...]
Estamos na época jornalesca, queremos participar dela.
O major parece ter sido inspirado naquele momento:
- Porque não publicam? Disse.
Há em vários Estados do Brasil, revistas escritas por senhoras. [...] Ainda há pouco
dias, vi no Ceará, uma bela revista, com muitas ilustrações. Publiquem; eu as
auxiliarei.
A primeira inspiração do major, foi porém acolhida calorosamente pela Myriam.
Convidou-me logo para por em prática [...] Eu temi a sua realização e calei-me.
Mudamos o rumo da conversa. (Idem, ibidem)

De jornal, a Via-Láctea passou à revista:
Já me esquecera da Via-Láctea, quando uma tarde soube da surpresa que minha
amiga resolvera transformá-la numa revista e publicá-la brevemente. Tinham-lhe
prometido encarregar-se da parte material; animaram-na e ela decidira mesmo ser
fundadora da primeira revista de senhoritas, na Capital. (Ibidem)

Surgia, então, uma revista impressa em papel tamanho oficio, de oito páginas,
com duas colunas em cada uma delas. Quase não apresenta seções fixas nem obedece a uma
diagramação rígida. Porém, já existe alguma preocupação com o discurso gráfico, tendo em
vista a variação e o tamanho do corpo (letra) em uma mesma página e a disposição dos textos
em busca de equilíbrio visual.

19

Nelson Werneck Sodré (1999), em seu livro História da imprensa no Brasil, apresenta em detalhes, o papel da
imprensa no Brasil durante este período.
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Nas oito edições não se encontram ilustrações de apoio para dinamizar a página.
No entanto, as editoras Palmyra e Carolina Wanderley colocaram molduras, em determinadas
páginas, com o objetivo de delimitar o espaço das matérias.

Artigo produzido por Palmyra Wanderley
Fonte: livro Via-Láctea: de Palmyra e Carolina Wanderley, das professoras Constância
Lima Duarte e Diva Maria Cunha Pereira de Macêdo.
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A revista literária era uma publicação mensal, comprometida com a educação e
interesse da mulher. Em outubro de 1914, nascia o primeiro veículo impresso feminino em
terras potiguares, configurando uma publicação inovadora, uma vez que muitos periódicos
eram manuscritos20. Segundo Prazeres (1996), os traços esmerados da esferográfica cediam o
lugar a uma diagramação mecanizada, possibilitada pelas máquinas rotativas, privilégio da
imprensa oficial e de alguns pasquins.
Para Gomes (1999, p. 63), “ao mesmo tempo em que os jornais noticiosos
cresciam, nas grandes cidades, organizando-se como empresas jornalísticas e incorporando
avanços tecnológicos como o telégrafo, telefone, e a fotografia através do sistema de
clicheria, as revistas culturais brotavam juntamente com os jornais literários, estudantis,
operários e os jornais femininos”.
No segundo número, datado de novembro de 1914, uma das redatoras relata no
editorial A primeira noite da Via-Láctea os momentos de grande satisfação e angústia vividos
por elas, enquanto aguardavam ansiosamente a chegada da revista:

Desde às seis horas, era a revista ansiosamente esperada. Mas como foi mau o
tipógrafo, nos fazendo esperar tanto [...] como passar aquelas horas intermináveis?
Falávamos dela incessantemente, como se nela estivesse absorvido o nosso mundo.
Era esta a melhor forma de preencher o tempo. A nossa impaciência chegava ao
auge. Não virá hoje; o tipógrafo nos enganou e far-nos-á passar por uma grande
decepção! Dizíamos [...] a dúvida já se estava metamorfoseando em desengano,
quando avistamos alguém pela praça 7 de Setembro. Não nos enganamos. Trazia a
Via-Láctea: fomos ao seu encontro [...] era ela a nossa revista desejada, a
concretização do nosso ideal, a realização do nosso sonho. (VIA-LÁCTEA, nov, p.
2)

20

Cito como exemplos os jornais femininos manuscritos A Esperança (1903), editado por Georgina Pires em
Ceará-Mirim, A Distração (1909), editado por Alzira Monteiro, Quininha Gurgel e Maria Bezerra; e A Infância
(1909), produzido por Tudinha Nóbrega, ambos na cidade de Caicó. De acordo com Gomes (1999), apesar de
pequenos e singelos, esses jornais representavam experiências significativas pelo espírito empreendedor de
mulheres que, de forma particular, superavam a timidez e a falta de recursos tecnológicos com a riqueza de
expressão literária e a forma singular de produzir jornais.
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Esse momento reflete o quanto essas mulheres depositavam suas expectativas
naquela revista, que representava todo um projeto de conquista como a participação da mulher
na produção literária e jornalística.
A primeira página da Via-Láctea permaneceu inalterada nos oito exemplares que
foram encontrados, estando na parte superior da revista, a data de publicação e o número da
edição. Logo abaixo, um cabeçalho para identificação formado pelo título em maiúsculas
arredondadas; seguido do subtítulo Religião, Arte, Ciência e Letras.

O subtítulo da Via-Láctea — Religião, Arte, Ciência e Letras — indica aos leitores,
de ontem e de hoje, as áreas de abrangência da revista. A ordem dos assuntos
parece mostrar também uma certa hierarquia entre os tópicos abordados. A
prioridade do tema “Religião”, abrindo o elenco de interesses, encontra justificativa
no fato de ser Natal dessa época uma pequena e provinciana cidade, onde a Igreja
exercia uma função significativa tanto no sentido de aglutinar pessoas, como de
promover atividades intelectuais, desde, é claro, que tivesse controle sobre elas.
Pedindo à Igreja a bênção inaugural, nossas corajosas jornalistas cumpriram uma
formalidade quase necessária, ao mesmo tempo que abriam caminhos por onde
escoar suas verdadeiras pretensões de discutir questões relativas à mulher e de pôr
em prática um projeto literário para elas próprias. (DUARTE; MACÊDO, 2003, p.
24 – 25)

Ainda, na primeira página encontro poemas de vários autores como Américo
Falcão, Olavo Bilac, Eugênio Leonel, Humberto Campos, Ponciano Campos, Abner de Britto
e Auta de Souza. Esses sonetos de abertura eram segregados do expediente, pois nele
constava também os nomes das responsáveis pela edição, que inicialmente era constituído por
oito moças da sociedade de Natal: Palmyra Wanderley, Carolina Wanderley, Stella
Gonçalves, Maria da Penha, Joanita Gurgel, Anilda Vieira, Dulce Avelino e Stellita Melo. A
partir do número cinco, que data de fevereiro de 1915, o grupo foi ampliado com a
participação de Cordélia Silva e Sinhazinha Wanderley.

80

Capa da revista
Fonte: livro Via-Láctea: de Palmyra e Carolina Wanderley, das professoras
Constância Lima Duarte e Diva Maria Cunha Pereira de Macêdo.
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Essas jovens tinham responsabilidades e atribuições diferentes. Mostrando
conhecer o funcionamento e distribuição das categorias dos jornalistas, elas se organizavam
em editoras, redatoras e colaboradoras. Palmyra e Carolina Wanderley eram as editoras e
redatoras. Elas revisavam e selecionavam o material que seria publicado na revista, bem como
produziam os principais textos. As demais jovens atuavam como colaboradoras.
Apesar de seus nomes estarem expostos na capa das revistas, os artigos e as
crônicas produzidos por elas eram, quase sempre, assinados com outros nomes, tais como
Fanette, Dinah da Costa, Marluce, Hilda, Nídia, Zanze, Myriam, Cecy, Ida Silvestre, Ângela
Marialva, Violante do Céu, Henriqueta, Jandyra, Stella Dulce, Selene, Crinaura, Ibrandine,
Lili, Jessy, entre outros. A jornalista Palmyra Wanderley assinava suas produções com os
seguintes pseudônimos21 Mirthô, Li Lá, Masako, Ângela Marialva, entre outros nomes.

O uso de pseudônimos foi um artifício muito utilizado pelas mulheres nos séculos
passados e nas primeiras décadas do século XX, para proteger e preservar a si e aos
familiares da exposição pública e da crítica dos conterrâneos. Invadir o campo
literário e jornalístico era uma atitude decididamente audaciosa para qualquer
mulher daquela época, por mais competente ou talentosa que fosse. (DUARTE;
MACÊDO, 2003, p. 22)

Uma das colaboradora, Dinah da Costa, na coluna Prosas ligeiras, da edição n. 4,
mostra-se temerosa e admite que “envolvida pela obscuridade do pseudônimo”, tem “rápidos
assomos de coragem”, permitindo “um forte impulso a pena”. Nesses fragmentos produzidos
pela colaboradora, percebo o conflito vivenciado por esta mulher quando ousa buscar nos
impressos um novo caminho de escrita. Com o surgimento dos jornais femininos, as mulheres
acabam conquistando um espaço que antes lhe era negado.

21

Após muitas leituras e pesquisas, Constância Duarte e Diva Cunha conseguiram identificar alguns
pseudônimos utilizados pelas redatoras e colaboradoras. São ao todo cerca de vinte e sete os pseudônimos, sendo
que muitos deles devem pertencer principalmente às mesmas poetisas, no caso, Palmyra e Carolina Wanderley
— mentoras do projeto, cabendo, portanto, às duas, a parte mais profícua do periódico. (Ibidem)
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Acostumada a escrever no refúgio do lar, agora ela se depara com a possibilidade
de uma escrita pública. Morais (2002) mostra que, convidada a participar dessa festa —
escrever para a redação de um jornal — para a qual não era convidada, a leitora treme e se
assusta.
Diante de tanta pressão e responsabilidade, o refúgio dos pseudônimos e
anonimatos parece ter sido uma maneira de minimizar os conflitos internos. Tais práticas
permanecem enquanto que

O equilíbrio elástico das tensões oscilava; somente a garantia do anonimato
equilibraria um pouco a situação. O que escreverei eu? Um questionamento que,
por si só, já conduzia ao conflito anterior. (MORAIS, 2002, p. 70)

Woolf (apud Morais, 2002, p. 70) lembra que “todas as mulheres vítimas do
conflito interno, como provam seus escritos, buscavam inutilmente esconder-se atrás de
nomes de homens”. Entretanto, o uso de pseudônimos era uma prática cultural da época. Não
eram apenas recursos utilizados pela leitora comum e pela escritora. Morais demonstra que

Os pseudônimos e o anonimato eram fartamente adotados também entre os
escritores e leitores. José de Alencar lançava sem assinatura no folhetim do Diário
do Rio de Janeiro o romance O Guarani. Machado de Assis era outro exemplo
disto; utilizava vários pseudônimos com os quais assinava suas crônicas nos
jornais: Gil, Job, Dr. Semana, Manasses, Eliazar, Lélio e outros. (Ibidem., p. 71)

Foi o que aconteceu com as redatoras da Via-Láctea. Diante da notícia dada por
Palmyra Wanderley (Myriam) que de fato a revista seria fundada e circularia pela capital, e
que precisaria de seu auxílio, Carolina Wanderley (Fanette) deixa transparecer a sua angústia
e agonia:
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Fiquei aterrada com a notícia!
Meu Deus! ... Eu escrever para uma revista?
Fiz um rigoroso exame nos meus recursos intelectuais... Que vácuo medonho! Nada
encontrei que me viesse em socorro!
Que fazer? Negar-me a colaborar na Via-Láctea, eu, que a tinha sonhado,
abandonar a minha amiga, que contava de certo o meu apoio, era causar-lhe um
vivo desgosto, praticando uma ingratidão.
Que situação difícil, a minha!
Ou desgotar um coração amigo, ou expor-me à crítica severa e exigente dos
literatos natalenses.
Era preciso decidir.
Pedi a Myriam que me dispensasse.
Eu não estava a altura de colaborar numa revista... Tinha a consciência da minha
incompetência.
[...]
Para não ser um estorvo à publicação da Via-Láctea, tudo esqueci: a minha
incompetência, a crítica dos natalenses... tudo esqueci, sim, para me lembrar
somente que devia satisfazer a Myriam. (VIA-LÁCTEA, n. 1, out, 1914, p. 4)

Diferentemente das diversas publicações produzidas para o público feminino,
principalmente, as editadas por homens que abordavam uma temática de entretenimento como
dicas de culinárias, correio sentimental, conselhos de beleza, a Via-Láctea tinha outros
propósitos. Sob o pseudônimo de Dinese, uma das colaboradoras revela a que veio a revista
Via-Láctea:

O assunto amoroso, que quase sempre torna-se piegas, não entra nas normas do
nosso programa. Se tivéssemos, por exemplo, uma página de Postais femininos,
como há em quase todas as revistas, onde nos lamentássemos, à vontade, da
ingratidão, do desprezo dos homens, teria razão o Jacinto para nos aconselhar a
revelar menos nossos segredos e nossas dúvidas aos marmanjos gulosos e a confiálos aos céus estrelados em noites claras de luar. (VIA-LÁCTEA, n. 4, jan, 1915, p.
2)

O cronista Jacinto, pseudônimo de Eloy de Souza22, a quem se refere Dinese,
“revoltou-se contra a Via-Láctea, desde o título até a última página” e “nada se salvou na sua

22

Irmão de Henrique Castriciano e da poetisa Auta de Souza, Eloy de Souza esteve engajado no cenário político,
jornalístico e literário do Rio Grande do Norte. Foi Deputado Federal e Senador da República. Colaborou nos
jornais A República (1899), Diário de Natal (1924) e o Democrata (1945), sob o pseudônimo de Jacinto Canela
de Ferro. Dentre suas produções destaco a conferência Costumes Locais, realizada no salão de honra do Palácio
do Governo, em 1909. Ocupou a cadeira número 15 da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, cujo patrono é
Pedro Velho. É criado em dezembro de 1958, o município Senador Eloy de Souza e, em 1963, a Faculdade de
Jornalismo Eloy de Souza que dez anos depois foi incorporada à UFRN. (SOUZA, 1999)
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reprovação”. Apesar de conquistar uma parcela da sociedade, a linha editorial da publicação,
provavelmente, incomodou alguns jornalistas e literatos da época.
Em sua seção Aparas, do jornal A República, Eloy de Souza revela sua opinião
sobre a revista, de quem se dizia “assíduo leitor”:

Tivesse eu a fortuna de ter nascido mulher e a maior fortuna maior ainda de redigir
a Via-Láctea, o meu maior empenho seria recomendar-me para fazer um excelente
casamento, escrevendo coisas interessantes sobre assuntos caseiros. [...]
Acho admirável a moça que escreve bem; mas a que escreve para tratar da melhor
maneira de conservar a roupa branca ou a saúde do galinheiro, acho deliciosa. Entre
as lamúrias de um soneto e a receita de um prato novo não há estômago de solteirão
capaz de relutâncias insensatas.
Seria com este anzol que eu, se fora moça e fizesse parte da redação da mimosa
revistinha, havia de pescar o marido que tivesse de fazer a minha felicidade.
(08/01/1915)

A franqueza do jornalista parece não ter agradado muito a colaboradora Dinese,
que “não pôde tolerar” seus conselhos.

É um desiludido, bem o prova! [...] Na sua opinião, devíamos fazer da Via-Láctea
reclamo para um bom casamento. [...] Ela não é um órgão de um partido de titias e
não nos ficaria lá muito a gosto trazer ao público uma exposição dos nossos
conhecimentos práticos, a fim de arranjarmos um bom marido. [...]
A Via-Láctea no seu parecer deveria chamar-se Revista Doméstica, Galinheiro ou
A Cozinheira. Seriam assim preenchidas suas páginas: Primeira: - um artigo
ponderado sobre a criação dos pintos ou a melhor alimentação para os patos.
Segunda: - alguma coisa sobre agricultura. Modo de cultivar batatas e outras
plantas de valor alimentício. Terceira: - dedicada à cozinha. Modo de preparar um
frango, receitas de bolo, pudins, doces, biscoitos, receitas de coisa saborosas que
somente pela sua leitura lhe despertasse um apetite voraz. [...]
Não nos julgue o Jacinto tão banais, a ponto de negarmos a excelência de seus
proveitosos conselhos, mas tenha paciência que não podemos segui-los. [...]
Seria para ele de melhor êxito, externar sua autorizada opinião às distintas alunas da
Escola menagère de onde sairão, para o futuro, perfeitas donas de casa, capazes de
lhe satisfazerem no seu grande amor aos bons pratos e aos galinheiros. (VIALÁCTEA, n. 4, jan, 1915, p. 3)

O discurso da época, respaldado na idéia de uma natureza feminina, que dotaria a
mulher biologicamente para desempenhar as funções da esfera da vida privada, ou seja, casar,
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gerar filhos, cuidar dos afazeres domésticos, do marido e dos filhos indica o modelo de
mulher que se espera naquela sociedade recém-urbanizada. Henrique Castriciano, apoiado
nessas teorias vigentes, inaugura em setembro de 1914 a Escola Doméstica de Natal que teve
muita repercussão no Estado.
De acordo com Dias (2002, p. 39),

O programa de estudos da escola, organizado pela diretora, Helene Bondoe,
compreendia as mais diversas áreas do conhecimento doméstico, dividindo-se em
cursos teóricos e práticos, desde as áreas da aprendizagem doméstica propriamente
dita, como: cozinha prática e teórica, curso de alimentação, de leiteria, lavagem de
roupa, conserto de roupa, economia doméstica, corte e feitio do vestuário,
jardinagem, horticultura etc, até a seção de áreas pouco conhecidas pela mulher do
período, como: química, botânica, física, anatomia, puericultura, higiene individual
e medicina prática.

Aula de Cultura Física
Fonte: Livro Scenários Norte-Riograndenses, de Amphilóquio Câmara.

O programa de estudos da Escola Doméstica de Natal é composto de acordo com
os currículos das escolas européias e ganha cada vez mais espaço na sociedade brasileira.
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à medida em que foi sendo conhecida e festejada pela imprensa local e
posteriormente pela imprensa nacional, a escola inspirada nos moldes da Escola
Menagère de Friburg, foi atraindo não apenas moças da elite local mas, de outros
estados da região nordeste e até do sul do país. (Idem, ibidem)

Observo que esse acontecimento, naquele momento específico, provoca
discussões sobre as questões relacionadas à educação feminina, gerando, inclusive, tensão e
conflito, a exemplo do comentário incisivo da redatora da revista Via-Láctea em resposta ao
cronista Jacinto que defende como modelo de mulher aquele recomendado pela Escola
Doméstica.
Prazeres (1996) observa uma certa uniformidade de intenções nos escritos
impressos na revista no tocante aos conceitos abordados pelas redatoras como a perspectiva
de estimular a mulher a adentrar no universo das letras, de instruí-la e de conscientizá-la dos
direitos que possui. É a oportunidade das mulheres de divulgarem seus escritos valorizando
suas vocações literárias, mas que aos poucos refletem, também, seus anseios, introduzindo
questões relacionadas à emancipação feminina.
Os textos produzidos na Via-Láctea estão escritos em prosa ou poesia. “Crônicas,
ensaios, notas, contos, editorial, ocupam mais da metade do espaço da revista; enquanto a
poesia, apesar do status privilegiado, ficou em segundo plano” (DUARTE; MACÊDO, 2003,
p. 27).
Identificar e analisar o material impresso não foi tarefa fácil, uma vez que está
repartido em conformidade com as colaborações que vão chegando as mãos das redatoras
Palmyra e Carolina Wanderley. No entanto, pude observar que em prosa, o aspecto
predominante abordado pela revista é a veiculação de conteúdos sobre a condição da mulher.
Palmyra Wanderley é responsável, em grande parte, por alguns deles. Preocupada com a
educação da mulher daquela época, na quinta edição da revista publica o texto intitulado A
emancipação da mulher e no sexto número escreve o artigo A educação da mulher. Ambos
assinados pelo pseudônimo Ângela Marialva. Este tema aparece na seção intitulada Prosas
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ligeiras, onde também são publicadas notas acerca de acontecimentos locais e breves
comentários sobre a Via-Láctea. Essa seção esteve presente na revista, da edição número um
ao número quatro, ocupando o espaço da última página.

A seção Prosas ligeiras, de responsabilidade de Dinah da Costa, compreendia um
conjunto de notas a respeito da vida cultural e social. Também nessa seção
divulgavam-se os novos lançamentos e respondiam-se às cartas, elogiosas ou
críticas, publicadas na imprensa local. (Ibidem., p. 29)

A partir da edição número sete foi criada a coluna Crônica do mês. Essa mudança,
possivelmente, buscava o aprimoramento da revista, resultado da experiência alcançada pelas
responsáveis e pela demanda do público leitor.

A coluna dedicada à publicação de cartas, é a que melhor exemplifica a imprecisão
existente entre literatura e jornalismo. Em alguns números, são realmente cartas
recebidas pela revista; em outros, são artifícios utilizados pelas escritoras para
discutir questões de seu interesse. (Ibidem., p. 31).

Exceto a seção e a coluna relatadas acima, os temas distribuíam-se em espaços
não fixos. Na segunda página da revista a exceção da edição número oito, há um texto
editorial contendo a opinião das editoras a respeito de assuntos como: arte, educação e
emancipação da mulher. Em algumas edições, essa produção textual dividia espaço com
poemas. Nas folhas restantes, encontro textos leves, de cunho literário, a exemplo de crônicas,
poemas, informes, cartas de leitoras e contos, que se espalhavam alternadamente, separados
por fios23.
No primeiro número estão incluídas as palavras de uma das editoras — não
identificada — que mostram o que significava publicar um periódico, especificamente,
naquele momento, ou seja, em 1914, dirigido ao público feminino de sua cidade:
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A mulher natalense tem sido, em todos os tempos, escravizada aos preconceitos —
verdadeiros entraves à sua marcha pela vida. Em geral, na estreiteza do meio
ambiente, quando não tenha de cumprir a nobre missão de esposa e mãe, existe
como se fosse planta de estufa. Uma relativa cultura tem-na disposto por diversos
misteres honrosos. Se o exercer com proficiência a melindrosa função de educadora
é um fato, ainda assim vemo-la circunscrita na esfera onde age e nenhum outro
constata a energia intelectual, que não raro é dotada, de sorte que pouco lhe valerá
possuir aptidões. (VIA-LÁCTEA, out, 1914. p. 2)

Ainda no mesmo texto, a autora ressalta as barreiras impostas pela sociedade, mas
salienta a importância da atitude e chama as mulheres à luta para driblar o preconceito da
época, encarando o público e assumindo novas responsabilidades:

Quantas vezes sucede ocultar-se um real talento sob a modéstia que o receio
justificável, porém desmedido torna excessiva!... Neste caso afigura-se-lhe difícil,
senão impossível, revelar louváveis inclinações e temo-la, então, prisioneira de uma
timidez exagerada, esquivando-se de ver com profundeza o que lhe fala a impressão
ou move-lhe os sentimentos, furtando-se de julgar, com desembaraço, causas de
interesse social; incapaz mesmo de em sociedade, adiantar, com acerto, uma
palavra sequer, à conversação, se pressente haver atraído a atenção.
Um gesto decisivo seria o avanço para a emancipação de seu espírito. Que a mulher
de amanhã o tenha mais esclarecido! Este gesto de agora o temos nós e a
fragilidade feminina pondo-se à prova em um novo gênero, há de empenhar-se na
conquista do êxito que a benevolência do público, por certo assegurar-lhe-á.
Alteiamos o olhar e hoje empreendemos a jornada literária. (Idem, ibidem)

Ao apresentar a publicação como um “humilde mensário”, essas mulheres
estavam, certamente, afirmando para o leitor que não encontrariam em suas páginas “nenhum
acepipe literário”, além de justificar “a imperfeita noção que tem da imprensa e da arte em
geral”. A modéstia dessas redatoras é observada nas páginas da Via-Láctea. Uma delas,
coloca-se como “improvisada publicadora das letras”, destacando que sua colaboração
registrada através da “pena inexperiente”, no decorrer da revista, quando possível, seria
“encoberta por discreta luz”. No entanto, o tom singelo e descompromissado adotado por elas,

23

De acordo com o Novo manual de redação da Folha de S. Paulo (1992, p. 143), “na edição de jornais e
revistas, o fio é um traço contínuo de diferentes espessuras usado em diagramação para separar textos ou
delimitar qualquer material gráfico”.
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sempre destacando a incompetência e incapacidade para escrever uma revista revela as táticas
que utilizavam para a conquista do espaço público.
Certamente as mulheres, sempre relegadas aos ofícios domésticos, eram
consideradas inofensivas porque incapazes. Nesta perspectiva a linguagem “sutil e
perfumada” poderia ser o melhor disfarce no ingresso dos domínios do jornalismo.
(SIQUEIRA, 1995, p. 91)

O desejo de reverter a dominação existente, em que a relação de poder de um sexo
se sobrepõe ao outro, fez com que a maioria das mulheres buscassem ferramentas mais tênues
para avançar nas conquistas sociais. Certeau (1994, p. 41) salienta que “as táticas tornam-se
necessárias para desvendar as sutilezas engendradas de forma criativa pelos dominados, com
vistas a reagir à opressão que sobre eles incidem”.
Soihet (2000) lembra que, enquanto algumas mulheres se rebelaram abertamente,
a maioria se valia de maneiras mais sutis na ânsia de subverter sua situação. Lançavam mão
de táticas que lhes permitiam reempregar os signos da dominação, marcando uma resistência.
Era pelo mecanismo de táticas que as redatoras e colaboradoras da revista
utilizavam-se de um discurso para chamar as leitoras. Tal discurso resvala nas práticas de
escrita, pois era necessário continuar conquistando, gradativamente, o direito de participar
desse espaço público, que por muito tempo lhe foi negado.
A revista para continuar circulando precisava de mais apoio das colaboradoras,
uma vez que boa parte das matérias publicadas eram produzidas por elas. Carolina Wanderley
(Fanette), ocupando a posição de redatora, e preocupada com a escassez de colaborações,
publica um texto direcionado às colaboradoras da Via-Láctea. Na verdade, um desabafo, em
que lamenta o pequeno envolvimento das colaboradoras e pede que elas não deixem terminar
o empreendimento:
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Vemos estampados na capa desta revista os nome de oito colaboradoras, isto sem
falar nas figuras obrigadas que são as redatoras. Quando aceitaram elas a inclusão de
seus nomes como colaboradoras, nenhuma força superior as moveu, ninguém as
obrigou; apenas as fez resolver a boa vontade de que dispunham para nos satisfazer.
Rabiscar alguma coisa quando pudessem, foi a consoladora promessa que nos deram.
E desde os primeiros números, temos visto que esta promessa não foi cumprida.
Umas, apenas escreveram uma vez, e fugiram depois da Via-Láctea, deixando um
rastro de luz na sua passagem que foi a impressão doce que nos ficou de seus escritos.
Outras, nem sequer estrearam. [...]
Expomos-lhes a dificuldade com que lutamos, principalmente nestes meses últimos e
nada demoveu os corações insensíveis das nossas colegas. [...] Ah! como é triste,
reflitam, deixar morrer a Via-Láctea a falta de vosso auxílio! [...]
Para que nos deixas terminar a publicação desta revista, a filha querida do nosso
sonho, agora, em pleno junho, tão doce e festivo, cercada de admiradores generosos
que não podem contudo dar-lhe a vida que vós tirais, porque exclusivamente da
intelectualidade feminina, sem nenhuma exceção, tem ela vivido e continuará a viver,
se não me fordes surdas. (VIA-LÁCTEA, n. 8, jun, 1915, p. 2)

Os esforços dispensados pela redatora, na tentativa de sensibilizar suas
companheiras a continuar na missão de divulgar e incentivar a educação das mulheres, parece
ter sido em vão. “Com o passar do tempo, as colaborações vão diminuindo, o que provoca a
suspensão temporária da revista no número oito” (DUARTE; MACÊDO, 2003, p. 23).
Assim, mesmo diante das dificuldades, principalmente pela ausência de
colaboradoras, as primas Palmyra e Carolina Wanderley conseguiram produzir um total de
oito números, circulando de outubro de 1914 a junho de 1915, deixando de sair apenas no mês
de abril. Entretanto, novas pesquisas realizadas na imprensa por Duarte e Macêdo (2003, p.
18) atestam que “mais alguns números — pelo menos quatro — foram publicados”.
Infelizmente, não tive acesso aos últimos exemplares que circularam posteriormente. O
material reunido e publicado na Via-Láctea, revela as vozes silenciadas pelo tempo, as
dificuldades e a trajetória dessas mulheres em busca de novos horizontes.
Apesar do pouco tempo de vida, a publicação possivelmente influenciará os
próximos veículos direcionados ao público feminino, como por exemplo, o Jornal das Moças

91

(1926-1932), em Caicó. A experiência jornalística vivenciada e adquirida no decorrer da
produção da revista, certamente, marcará e fortalecerá o início do caminho intelectual da
jornalista Palmyra Wanderley.

4 - O sucesso das assinaturas: o diálogo possível

A

publicação era distribuída nas bancas da cidade, como também as
assinaturas de seus exemplares. No primeiro número da revista, as

redatoras esclarecem aos leitores que “quem não devolver esta revista dentro de 5 dias, será
considerado assinante”. O número avulso valia 400 contos de réis. As assinaturas para o
interior, custavam 3 mil contos de réis, com duração de seis meses. Para a capital, valia mil e
quinhentos contos de réis e durariam três meses. Até a quarta edição, as correspondências
eram dirigidas à rua da Conceição, n. 19, na Cidade Alta. A partir do quinto número, elas
passaram a ser entregues na rua Vigário Bartolomeu, nº. 5, situada no mesmo bairro.
De acordo com Duarte e Macêdo (2003, p. 17), “a impressão da revista era
realizada na Tipografia Comercial J. Pinto & Cia, localizada na Ribeira. Cada número
apresentava uma cor de papel diferente: o primeiro número era verde; o segundo, azul; o
terceiro repetia o verde; o quarto, o azul; o quinto, rosa; o sexto, vermelho; o sétimo, também
vermelho; e o oitavo número, por sua vez, foi impresso em páginas amarelas”.
A Via-Láctea registra o sucesso das assinaturas através de suas colunas e seções.
A quantidade impressa já não era suficiente para a demanda solicitada, “a tiragem de trezentas
revistas, se fora maior, teria chegado a satisfazer todos os pedidos de compra e assinatura”.
Teve boa aceitação pelos leitores e sua repercussão foi registrada pela imprensa natalense e
paraibana daquela época. Na coluna Prosas Ligeiras, da edição número dois, datada de
novembro de 1914, Dinah da Costa, escreve:
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Ainda bem que hoje me compete por encargo, dar conta do movimento desta revista e
começo registrando os nomes dos jornais que noticiaram o seu aparecimento: A
República, Correio do Norte, A Evolução, A Avenida, O Espectador, Santelmo, desta
capital, e a Imprensa da Paraíba, todos uníssonos em aplaudir a idéia que abraçamos.
O Santelmo e Imprensa teceram-nos francos elogios. [...] Cumpre-me agradecer todas
as referências feitas à Via-Láctea pelos brilhantes órgãos da imprensa natalense e
paraibana. (VIA-LÁCTEA, p. 8)

Cartas foram enviadas à redação da revista, parabenizando as jovens redatoras
pela iniciativa de veicular o ideal feminino. Uma das colaboradoras, sob o pseudônimo de
Hilda, entusiasmada com a informação do aparecimento da primeira revista de senhoritas, na
capital, publica, em um espaço disponível da revista, uma carta a sua amiga Edith, em que
demonstra sua satisfação sobre a revista:

Nem sabes meu regozijo ao fazer-te esta; tenho uma esplendida notícia para dar-te!
Afirmou-me uma amiguinha o aparecimento de um novo astro no azulado céu da
terra potiguar! E sabes qual o nome dessa nova estrela? Via-Láctea! Assim será
chamada a revista feminina que surgirá em Natal! Sabes, minha cara, que há muito
lamentava a falta de um jornal de moças em nossa terra. É por isso que eu sinto um
grande entusiasmo por esse jornal que vai ser nosso também porque a nós é que
cumpre com o nosso esforço, com o nosso trabalho fazê-lo progredir a fim de que
ele vá dizer bem longe que a mulher rio-grandense também sonha e também
procura engrandecer a sua pátria. (VIA-LÁCTEA, n. 1, out, 1914, p. 3)

Henriqueta, demonstrando interesse ao ler a revista, resolve enviar uma carta à
redação. O texto foi endereçado à jornalista Palmyra Wanderley:
Recebi o primeiro número da Via-Láctea e exultei de contentamento por ver que,
em nossa terra, um punhado de gentis conterrâneas, animadas do mais belo e mais
nobilitante sentimento de entusiasmo por tudo que é grande e deslumbra, tocadas
por essa visão de arte que fascina e seduz, jogou a primeira pedra à face dos
preconceitos e das banalidades sociais que sopitam a ação da mulher no convívio da
intelectualidade norte-rio-grandense. (VIA-LÁCTEA, n. 2, nov, 1914, p. 7)
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A educadora Celina Guimarães Vianna24, ao tomar conhecimento da publicação,
por meio dos comentários nos jornais, mostra-se interessada e satisfeita com a circulação da
revista. A exemplo de Henriqueta, decide, então, da cidade de Mossoró, enviar uma carta.
Dessa vez, endereçada a redatora Carolina Wanderley:

O entusiasmo, que despertado pelo teu jornal, faz-me endereçar-te, hoje, estas
linhas. A falta de uma revista como a tua, era por todos, sensivelmente notada. E
bem sabes que toda a idéia nobre é acolhida com carinho e respeito. Se bem que já
muitos Rio-grandenses tenham pelos jornais, expandido os seus valorosos
pensamentos, nenhuma, porém, lembrou-se de ter uma revistinha bem sua que lhes
proporcionasse contentamento de dirigi-la e amoldá-la conforme os seus desejos. A
criação da Via-Láctea é pois, motivo de justo orgulho para todos os que nasceram
sob este céu onde cintila o grandioso Cruzeiro do Sul. (VIA-LÁCTEA, n. 3, dez,
1914, p. 6)

Alargavam-se as interações por meio da revista. A Via-láctea estreita e estabelece
o diálogo entre as mulheres. A conversa firmada entre as leitoras e colaboradoras da revista
era freqüente, uma vez que

Homenageando-se mutuamente, essas mulheres cultivam uma rede de
correspondência constante; um diálogo se estabelece entre as jornalistas
interessadas em se fazer ouvir igualmente em ouvir outras mulheres e divulgar-lhes
as idéias e os escritos. (SIQUEIRA, 1995, p. 99)

Firmar-se no mundo das letras e do jornalismo era um desafio sempre presente
para essas mulheres. Por esse motivo, essas escritoras e jornalistas primavam em criar e
desenvolver esse diálogo através da revista. Buscavam apoio de suas companheiras,
ressaltando as lutas no sentido de se apropriarem da escrita para conseguirem se impor.
Afirmando que a mulher tem princípios e idéias e também crê na conservação das
sociedades modernas pelas lutas pacíficas do pensamento, o diálogo prossegue com um tom

24

Primeira eleitora brasileira. Conquistou seu alistamento eleitoral em 25 de novembro de 1927. O deferimento
do Juiz Israel Ferreira Nunes, que concedeu o direito a voto de Celina Guimarães, baseou-se no artigo 77 da lei
de número 660, da Constituição de 1891, do Estado do Rio Grande do Norte. (ROCHA NETO, 2002, p. 41)
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de encorajamento tanto das redatoras quanto das colaboradoras da revista, revelando que as
dificuldades do meio são prementes, mas nada de desânimo nem descrenças nas promessas do
futuro. A Via-Láctea colherá os seus frutos desejados e para ela está reservado um lugar de
destaque nos anais da vida literária.
As redatoras recebem com afeição e satisfação o diálogo por meio da revista
estreitando cada vez mais os laços de interdependência com as leitoras. Configurada uma rede
de diálogo constante, a Via-Láctea consegue empolgar e provocar nas leitoras a necessidade
não só de ler, mas de escrever. Buscando o caminho da escrita jornalística, essas mulheres
percebem que suas vidas não se limitam apenas a ser mães de família, mas que também
podem conquistar e participar de atividades intelectuais.
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PARTE III
CONFIGURANDO O ESPAÇO
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Abrir um jornal do início do século. Páginas amarelecidas,
algumas marcadas pelas traças, outras tomadas de poeira,
sentimos o acúmulo do tempo no toque poroso dos dedos.
Perscrutamos por uma fresta a amplitude de uma época que
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ora nos parece próxima, ora longínqua. Nos textos
impressos por linotipo, as digitais que registram idéias, os
olhares de muitos homens e mulheres. (SILVA, 2000, p. 1)

1 - Um cenário moderno para Natal

Palmyra Wanderley entre amigas. Década de 1920
Acervo da senhora Cinira Wanderley Raymond.

O

final do século XIX e início do século XX, destacou-se, pelas
intervenções no espaço urbano das cidades. Diversas cidades brasileiras
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acompanharam o processo de desenvolvimento do capitalismo industrial, a exemplo das
cidades européias, entre elas Londres e Paris. No cenário parisiense, por exemplo, é possível
observar situações, símbolos característicos específicos da vida moderna:

Os novos bulevares permitiram ao tráfico fluir pelo centro da cidade e mover-se em
linha reta, de um extremo a outro — um empreendimento quixotesco e virtualmente
inimaginável, até então. Representavam apenas uma parte do amplo sistema de
planejamento urbano, que incluía mercados centrais, pontes, esgotos, fornecimento de
água, a Ópera e outros monumentos culturais, uma grande rede de parques. Os
bulevares criaram novas bases econômicas, sociais, estéticas. No nível da rua, elas
enfileiravam em frente a pequenos negócios e lojas de todos os tipos e, em cada
esquina, restaurantes com terraços e cafés nas calçadas. Esses cafés passaram a ser
vistos, em todo o mundo, como símbolos de la vie parisienne. As calçadas, como os
próprios bulevares, eram extravagantemente amplas, juncadas de bancos e
luxuriosamente arborizadas. Todas essas características ajudaram a transformar Paris
em um espetáculo particularmente sedutor, uma festa para os olhos e para os sentidos.
(BERMAN, 1986, p. 146-147)

Tais intervenções públicas e administrativas provocaram mudanças em seus
perfis e configurações físicas. Essas transformações também chegaram a cidade de Natal,
capital política e administrativa do Estado do Rio Grande do Norte.
Em meados de 1900, sob a segunda administração de Alberto Maranhão25,
segundo Mariz e Suassuna (2002, p. 229), “iniciou-se uma grande dinamização da
administração, com contratos e execuções de obra que se traduzem como uma verdadeira
revolução”.
Ao final do seu mandato, em 1914, a cidade contava com várias obras em
andamento e outras já realizadas. Natal possuía a Usina elétrica de oitizeiro e todas as

25

Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão nasceu em Macaíba, no dia 2 de outubro de 1872 e morreu em
Parati, no Rio de Janeiro, no dia 01 de fevereiro de 1944. Em 14 de junho de 1899, foi eleito governador do
Estado, no período de 1900 a 1904. No dia 24 de março de 1904, inaugurou o Teatro Carlos Gomes (hoje
Alberto Maranhão). Em 1908 voltava a assumir o governo do Estado. De sua passagem como governador,
especialmente da segunda vez, deixou um grande número de obras e benfeitorias públicas na capital, nas áreas de
serviços hídricos, energéticos e de transporte coletivo. (CARDOSO, 2000, P. 33)
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instalações dela decorrentes; iluminação de toda a cidade com luz elétrica26; substituição dos
bondes puxados por animais por bondes elétricos; abastecimento de água; rede telefônica e
forno para incineração de lixo. Tivemos ainda, a construção da balaustrada da avenida
Junqueira Aires, com 103 metros de extensão, 10 candelabros e belo relógio decorativo,
elétrico, tudo fabricação das oficinas Val D’Osne de Paris; Monumentos em bronze de Pedro
Velho e Augusto Severo em praças do mesmo nome. Reconstruiu o Teatro Carlos Gomes,
dando-lhe as feições atuais e adaptando-o para os grandes espetáculos, com acomodações e
salão para concertos e conferências. A população foi beneficiada com o Plano de avenidas
largas, que receberam o nome dos Presidentes do Brasil (as que ficavam no sentido horizontal
ao rio Potengi) e os nomes de rios para as que se localizam no sentido vertical, denominação
que vigora até os dias atuais, além da abertura de 10 avenidas suburbanas no prolongamento
do bairro Cidade Nova até o fim do perímetro do patrimônio municipal.

26

Até então a iluminação da cidade era com acetileno. A Empresa de Iluminação a Gás Acetileno, gerida pelo
farmacêutico Francisco Gomes Vale Miranda, inaugurou os serviços na noite de 29 de junho de 1905. Em
novembro do mesmo ano, o acetileno brilhava na Cidade Alta. Cada bico valia quinze velas e ficava a trinta
metros um poste do outro. Três dias antes e três dias depois da lua cheia, apagava-se a luz. A Empresa de
Iluminação transformou-se na Empresa de Melhoramentos do Natal, com a firma Vale Miranda & Domingos
Barros. O governador Alberto Maranhão fizera um empréstimo na França, primeiro e único, podendo contratar
as modificações da cidade. A empresa trouxe os bondes elétricos e a luz que se obtém torcendo o interruptor. Em
2 de outubro de 1911, os bondes correram com as lanças nos fios e as primeiras lâmpadas brilharam nas ruas e
residências da Ribeira e Cidade Alta. (CASCUDO, 1999, p. 301)
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Bonde circulando pela praça Augusto Severo.
Fonte: Livro Natal através do tempo II, de Carlos Lyra.

Fachada do Teatro Carlos Gomes
Fonte: Livro Natal através do tempo II, de Carlos Lyra.
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O mandato do seu sucessor, Ferreira Chaves, que governou o Estado, pela
segunda vez, de 1914 a 1920, coincidiu com a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial
(1914 – 1918). Durante os anos correspondentes à guerra, o Estado do Rio Grande do Norte
vivencia um surto algodoeiro. “Esse produto assumiu uma posição de grande destaque na
economia estadual, tornando-se o principal produto de exportação, com uma alta significação
na renda do Tesouro Estadual. A sua contribuição para o erário público oscila entre 50 e 70%”
(MARIZ; SUASSUNA, 2002, p. 232).
As notícias do conflito europeu chegam ao Brasil através das múltiplas edições
extras de jornais e revistas. Em Natal, A República é um dos jornais locais que transcreve as
principais informações sobre a guerra. Na revista Via-Láctea — que vem a público nesse
período — Palmyra Wanderley relata em seu texto, Ao correr da pena, a conversa com uma
amiga sobre o acontecimento:
Instintivamente nos achamos no campo da guerra, a discorrer sobre o assunto em
foco. Ela como sempre sentimental, deste sentimentalismo próprio dos latinos,
vivendo do coração, e para o coração, amava a França com todo ardor de sua alma
genuinamente brasileira. [...] Combati fortemente, e energicamente, o
sentimentalismo doentio da literatura francesa, exaltei a alemã com mais sólida,
mais prática, mais proveitosa. [...] E assim discorremos sobre a guerra,
terminaríamos inimigas se Gutenberg não nos fizesse mudar o rumo da conversação
nos levando a falar sobre a imprensa. (n. 8, jun, 1915)

Durante esse período, segundo Dias (2003, p. 56), “o país passou por um processo
de industrialização, pois estava difícil importar determinados produtos e a solução era
produzi-los no País”. Tal conjuntura contribuiu para o processo de modernização e progresso
que ganha um ritmo acelerado na década seguinte.
Na segunda década do século XX, a cidade de Natal compunha um cenário
moderno: um número maior de pessoas transitava em bondes elétricos, vestia-se com o que
existia de mais atual na moda francesa ou inglesa e freqüentava o teatro e o cinema.
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Segundo Morais (2001, p. 17), “em 1920, o Estado do Rio Grande do Norte
contava com 537.135 mil habitantes e a população de Natal, girava em torno de 30.696, ou
seja, 5.71% da população total”.
A história da cidade de Natal teve como cenário, a partir da segunda metade do
século XIX e início do século XX, a Cidade Alta, bairro exclusivamente familiar, onde
abrigava o grosso da população urbana. Nele estavam o Palácio do Governo, o Conselho
Municipal, o Royal Cinema, o Mercado Público, o Atheneu, a praça Sete de Setembro, a
Polícia Militar, a Catedral e o Superior Tribunal e a maior parte das igrejas. “A Ribeira ou
Cidade Baixa, como era chamada à época, conservou os grandes hotéis da época, as casas
comerciais, farmácias, clubes de danças, armarinhos e alfaiates” (CASCUDO, 1999, p. 155).

Palácio do Governo, na praça Sete de Setembro
Fonte: Livro Scenários Norte-Riograndenses, de Amphilóquio Câmara.
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Rua Dr. Barata, na Ribeira
Fonte: Livro Natal através do tempo II, de Carlos Lyra.

Araújo (1998, p. 134) afirma que “a Ribeira desenvolveu-se a partir do
movimento da estação da Estrada de Ferro e do Cais do Porto. Os armazéns de compra e
venda de açúcar e algodão para exportação trouxeram a instalação de limitadas indústrias,
escritórios de firmas inglesas e americanas, bancos, hotéis, casas residenciais e comerciais,
repartições públicas, estaleiros, cabarés, bares, redações de jornais, escolas, teatro Carlos
Gomes (hoje Alberto Maranhão) e o primeiro cinema da cidade, o Polytheama27”.
O crescimento da população exigia gradativamente transformações urbanas da
cidade. Desta forma, em Natal, projetos de modernização começavam a ser executados. Fezse necessário a formação de novos bairros: Cidade Nova, Alecrim e Rocas.

27

De acordo com Cascudo (1999, p. 318), “o Polytheama foi inaugurado em 8 de dezembro de 1911. Ele estava
localizado na praça Augusto Severo. Seu nome foi escolhido por eleição popular pelas páginas do jornal A
República”.
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A aglomeração e concentração excessiva da população geravam preocupações.
Por isso, o Conselho Municipal resolve através da Resolução 55, editada pela Intendência
Municipal da Capital criar o bairro Cidade Nova (formados pelos atuais Petrópolis e Tirol).
“Essa resolução, além de propor a expansão da cidade como alternativa à tendência de
concentração do centro urbano e as suas precárias condições de salubridade, apresentava o
modelo de avenidas retilíneas e arborizadas, conceitos urbanísticos em voga no período”
(DIAS, 2002, p. 13).
O bairro Cidade Nova, terceiro da cidade do Natal, inicialmente era formado pelas
avenidas Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Morais e Campos
Sales, em homenagem aos presidentes que tivera o país até aquele momento. Elas seriam
cortadas por seis ruas com os nomes dos principais rios do Rio Grande do Norte. São eles:
Seridó, Trairi, Potengi, Mipibu, Assu e Mossoró.
Para Lima (2001, p. 40), o plano da Cidade Nova

Trata-se simplesmente de um plano de expansão urbana com uma malha em xadrez,
que deixou a cidade existente intocada na sua forma histórica de crescimento
irregular. A esta cidade foi acrescentado um novo tecido regular, em xadrez, que
procurou, onde foi possível, se constituir como um prolongamento das vias
existentes. Além das ruas, avenidas e quarteirões que compõem a atual praça Pedro
Velho (ou praça Cívica) é único equipamento urbano que se distingue no espaço
indiferenciado na trama em xadrez. O plano da Cidade Nova estabeleceu um padrão
espacial para a cidade situada à margem direita do rio Potengi, constituído por um
conjunto de eixos viários paralelos e perpendiculares definidos no sentido norte-sul
e leste-oeste, respectivamente, e definiu a forma predominante de estruturação da
cidade do Natal.

Idealizado de acordo com a época, o processo de urbanização através da Cidade
Nova tinha um caráter modernizador. Trazia aspectos que buscavam a organização do espaço
da cidade, tão desejada pela elite local. Constituía-se por largas avenidas e ruas bem
arborizadas com lindos Chalets elegantes e confortáveis. Dias (2002) nos mostra que a
criação desse novo espaço urbano se constituiu em uma dupla solução para o desejo de autosegregação das classes dominantes. Por um lado, superaria o antigo desenho irregular
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originário da cidade colonial, onde as classes sociais conviviam, praticamente, no mesmo
espaço. Por outro lado, serviria como refúgio, onde as classes dominantes poderiam se
proteger do contato com as péssimas condições ambientais e das epidemias que se expandiam
pela cidade.
Na obra de Câmara (1923), Scenários Norte-Riograndenses, encontro a
representação urbana de Natal, nos anos vinte. Nessa perspectiva, o autor revela, além do
bairro Cidade Alta, o bairro do Alecrim formado pelo operariado, muito povoado onde se
encontra o cemitério público e o Grupo Escolar Frei Miguelinho; as Rocas, construído sobre
dunas, localizado próximo a Ribeira, habitado também, por operários e pescadores.
É portanto, nessa configuração, que Palmyra Wanderley se encontra, diante das
incessantes transformações e tensões que estavam se instalando na sociedade natalense. O
projeto de mudança perpassa, por exemplo, pelas construções de edifícios na cidade,
demonstrando beleza e suntuosidade, que deviam ser capazes de possibilitar uma atmosfera
que trilhava para uma era de progresso. Percebendo tais modificações, escreve em outubro de
1921, para sua coluna Sutilezas Femininas, do jornal A República, uma crônica em que
procura evidenciar a necessidade da modernização para a cidade de Natal, destacando o seu
papel de embelezamento:

E é de louvor que neste momento de letargia, que imobiliza Natal, onde tudo é
pessimismo e indiferença, ainda existam espíritos maiores que não deixam enervar
pelo ceticismo, cuidando não somente do bem estar daqueles que lhes são mais caros,
mas ainda do embelezamento de sua terra, construindo prédios de fina estética, no
dizer muito demasiadamente ricos para essa Natal tão pobre! Pobre, sim, pela
indiferença, quase pela ingratidão de seus filhos, mas soberanamente formosa pelas
mãos de Deus, que nela imprimiu o cunho distinto de uma beleza peregrina. E Natal
seria certamente a Rainha do Norte [...] se muitos dos seus filhos, mais amantes dos
seus encantos e do seu progresso, contribuíssem como alguns para o realce da
moldura de ouro da redoma luminosa dessa Natureza soberana. (CIÊNCIA E ARTE,
23/10/1921, p. 1)

Palmyra Wanderley nesse pequeno trecho refere-se a iniciativa positiva de
Januário Cicco ao construir prédios de fina estética, contribuindo ainda mais para o
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embelezamento e valorização de sua cidade. Mas, revela, sobretudo, o aspecto provinciano
presente em alguns dos seus conterrâneos, resistentes ainda, a algumas mudanças, mantendose fiéis aos apelos da tradição. Segundo Dias (2002, p. 15), “para o governo e a elite que o
apoiava, tornara-se prioritário promover a realização de obras capazes de garantir a elevação
do padrão de desenvolvimento da cidade do Natal”. No entanto, havia uma pequena oposição
em relação a essas reformas urbanas, porém, esse reduzido grupo opositor, não tinha forças
suficientes para mudar os planos de modernização da cidade e da sociedade.
“Neste período verifica-se a todo o momento, a tensão que se estabelecia entre o
tradicionalismo e o mundo moderno, os valores do velho mundo e o desejo das renovações
estéticas” (GALVÃO, 1996, p. 109). A escritora, refletindo sobre o posicionamento
tradicionalista, afirma que essa atitude forma uma barreira, impedindo que Natal pudesse
figurar como uma cidade mais moderna.
A imprensa local também procurava acompanhar os passos da modernidade,
disponibilizando de infra-estrutura material e intelectual para a divulgação de suas
informações, satisfazendo aos avanços do público, cada vez mais desejoso em estar atualizado
com os acontecimentos. Nos anúncios publicados pela imprensa, palavras como conforto,
moderna e elegante, enfatizam e revelam aspectos de renovação propostos pela modernidade:

Vende-se a casa em que reside o Dr. Patrisct, prédio de construção sólida e
moderna, muito elegante, em Petrópolis, o bairro mais aprazível de Natal. A tratar
com o Dr. Januário Cicco. (A REPÚBLICA, 05/11/1921, p. 3)

Ou ainda:

Aluga-se a casa pertencente ao Dr. Silvino Bezerra, no bairro do Alecrim, com todo
conforto de uma habitação moderna. A tratar com Major Irineu Pinheiro ou o Sr.
Odilon Pegado. (A REPÚBLICA, 11/11/1921, p. 3)
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A cidade começava a aderir as transformações da paisagem urbana local, que
surgia através das intervenções nas praças e jardins, edificações de prédios públicos e
reformas residenciais, representadas por uma arquitetura arrojada. Na opinião da jornalista
Palmyra Wanderley, as características atribuídas a essa habitação moderna para os patrões da
época estão assim configuradas:

Lá dentro, se destacavam, por cujos vitrais iluminados se advinham lírios e rosas, a
linha artística da arquitetura moderna caprichosamente ornamentada. [...] Na
harmoniosa policromia de certos vitrais iluminados, onde a luz batendo em cheio torna
mais fulgente o vermelho dos rubis, mais iluminado o amarelo dos topázios, mais
rutilante o verde das esmeraldas, derramando aqui e acolá, por onde se espalha o seu
reflexo cambiante, uma réstia colorida de pedraria acessa. Esses vitrais que a mim, me
parecem joalheria luminosa, são o requinte da arquitetura de um novo prédio do Dr.
Januário Cicco, onde ele pretende instalar definitivamente o seu gabinete e o seu lar. Aí
não há sombras senão para maior realce do seu contorno modelar, destacando mosaicos
relvados, engrinaldando de rosas rubras as paredes, luzentes e arabescos preciosos de
madeira em florões, emoldurando o quadrado das salas. (Op. cit., p. 1)

Na década de 1920, o Estado do Rio Grande do Norte conhece a administração de
dois políticos que em parte foram responsáveis pela solidificação das propostas de
modernização. Essas personalidades são o governador Juvenal Lamartine e o prefeito de Natal
Omar O’ Grady. Foi no ano de 1929 – durante a administração de seus governos – elaborado
o plano urbanístico do arquiteto italiano Giácomo Palumbo uma proposta inédita no
momento, principalmente pela sua concepção e ousadia. A partir desse projeto mudava o
traçado das vias públicas, ordenava o trânsito e melhorava as condições de habitação.
Numa época em que o automóvel era um veículo raro, traçaram-se largas áreas de
rolamento e os bairros do Tirol e Petrópolis tornavam-se endereços nobres. “A cidade abria-se
para o mar, protegida pela cadeia de dunas, numa muralha natural paralela à linha costeira,
batida pelos ventos alísios que tornam ameno o clima natalense” (MELO FILHO, 2000, p.
24).
Segundo Nunes (1996), o crescimento das cidades brasileiras no final do século
XIX e começo do século XX e, conseqüentemente, de sua população desencadeou a
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proliferação de doenças infecciosas e as dos aparelhos digestivo e respiratório, o que denotava
a presença de falta de recursos da população e da deficiência de saneamento básico. Em Natal,
no ano de 1924, no governo de José Augusto, Varela Santiago, quando assumiu a função de
Diretor Geral de Higiene, procurou se inteirar do movimento de sua repartição, e, ao mesmo
tempo, estudar muitos dos problemas sanitários que deviam ser, sem perda de tempo,
solucionados. Há nove dias como o novo diretor, Varela Santiago toma conhecimento de que

Não se acha em boas condições de limpeza e conservação a rede de esgotos, de águas
pluviais, da praça Augusto Severo, de um bom trecho da rua Senador José Bonifácio e
da avenida Tavares de Lira, onde se sentem emanações fétidas. Se bem que estas
emanações não trazem por si sós, agravo à saúde pública ainda assim, merecem toda a
atenção por se tratar de assunto geral de asseio da cidade. [...] Nas bocas de lobo da
avenida Tavares de Lira, importante artéria de nossa cidade, se lançam águas servidas
e até resíduos alimentares. É de se esperar que, doravante, estes fatos não se
reproduzam mais, mesmo porque a repartição de Higiene dispõe de pessoas
regulamentares para casos tais. (A REPÚBLICA, 13/02/1924, p. 1)

Situações como esta eram uma preocupação constante para os governantes dessa
época. Eles procuraram cuidar da rede de esgoto, do abastecimento de água e da higienização
da cidade. É o que registra o escritor Jayme Wanderley, no artigo Rainha das Urbs modernas,
durante o governo de Juvenal Lamartine:

A iniciativa do Sr. Presidente do Estado, cuidando com interesse das bases de
fundação para a rede de esgoto, procurando oferecer a população um abastecimento
de água que esteja de acordo com as nossas necessidades, trabalhando com zelo
infatigável para a solução dos problemas de higienização da cidade para que nela não
se prolifere o mundo nocivo dos infinitamente pequenos. (A REPÚBLICA,
14/03/1929 p. 1-2)

Além de solucionar os problemas de higienização, o governo procurou viabilizar
obras que contribuíssem efetivamente para a organização e o progresso da cidade de Natal.
Para isso, fez-se necessária a construção de edifícios públicos que satisfizessem as exigências
da burocracia e de prédios particulares que viessem remediar as dificuldades da população.
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As transformações, entretanto não acontecem apenas nas estruturas físicas da
cidade. Os hábitos e os costumes locais começam a se modificar refletindo na vida social das
pessoas. Um dos aspectos que contribuiu para a mudança de valores e de comportamento dos
jovens da cidade foi o fascínio produzido pelo cinema.
De acordo com Soares (1999, p. 135), “era evidente a fascinação das nossas
melindrosas pela moda das glamourosas estrelas exibidas nas telas, e o deslumbramento delas
pelos ídolos em evidência naquele momento”. Quanto aos rapazes, estes pareciam apresentar
um comportamento mais comedido em seus sentimentos pelas estrelas de tela muda. O
cinema surgia como um espaço mágico do sonho e da sedução permitindo que as moças e os
rapazes através das películas exibidas nas telas cinematográficas, interagissem com os últimos
acontecimentos do momento. A idéia seria estar presente e acompanhar de perto o que se
passava no mundo civilizado.
Em Natal, três casas de projeção divertiam a sociedade: o Cine-Teatro Carlos
Gomes e o Polytheama, ambos localizados na Ribeira, e o Royal Cinema, no bairro da Cidade
Alta. Simbolizando algo de moderno, com o passar dos anos suas instalações ficavam mais
inovadoras, exibindo filmes de maior sucesso, aumentando o número de freqüentadores:

O cinema tem tido um desenvolvimento notável nesta capital. Não somente quanto
aos filmes, mas quanto à freqüência [..]. Em Natal fitas das grandes consagrações
são exibidas. As maiores fábricas, pelo renome e pelo cuidado com que produzem,
estão dando às nossas telas o que há de mais admirável e de mais sensacional. E
tanto o Cine Carlos Gomes, como o Royal e o Polytheama, estão dando provas de
que o que nos faltavam eram trabalhos dignos de uma platéia culta e exigente.
(BARBOSA, 1928, p. 35)

O advento do cinema, como mostra no fragmento acima, representa para a maior
parte da população natalense uma vitória para a província. A cinematografia contribui para a
evolução da cidade e, em toda parte, tem sido a grande alavanca de um progresso que se
acreditava cada vez mais impulsionador. Muitas vezes, o cinema acabava suplantando o
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teatro, pela sua maneira cômoda de instruir. Na cidade acontecia um verdadeiro movimento
em torno das telas.

O homem moderno que vive nos centros adiantados, e que passa a semana inteira na
luta terrível e cotidiana pelo ganha pão fatal, escolhe o domingo para assistir ao
cinema e espera-o ansiosamente, na certeza deliciosa de gozar uma boa e salutar
distração. (DIÁRIO DE NATAL, 28/05/1929, p. 1)

O cinema está sempre na ordem do dia das diversões mais apreciadas. As sessões
dos cinemas eram estabelecidas pelas sessões da tarde, as chamadas matinées, destinadas às
crianças e as sessões noturnas, chamadas soirées, em que o público era outro, mais elegante e
educado.

A

juventude,

sobretudo,

era

a

grande

enamorada

das

representações

cinematográficas. Moços e moças sabiam a nomenclatura interminável dos atores e atrizes de
Hollywood e costumavam repetir seus feitos heróicos expostos nas telas, além de discutir os
seus papéis neste ou naquele filme, que mais impressionava. E, assim, esses jovens discutiam,
por toda parte, deixando-se contaminar pelas criações do cinema.

Fachada do cinema Polytheama, na Ribeira
Fonte: livro Natal através do tempo I, de Carlos Lyra.
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Fachada do Royal Cinema, na Cidade Alta
Fonte: livro Natal através do tempo I, de Carlos Lyra.

2 - O culto ao corpo

P

almyra Wanderley, assim como os demais jovens de sua época freqüentava
as sessões de cinema. Em certa ocasião, após assistir uma dessas projeções,

resolve pronunciar-se a respeito do que havia sido exibido fazendo a seguinte crítica:

Há dias, o Royal Cinema proporcionou aos seus freqüentadores, sensações novas,
exibindo uma película custosa, o encontro de Carpentier e Dempsey os grandes
jogadores de boxe disputaram naquele instante, a fama mundial. A felicidade
decidiu por Dempsey. Contra gosto dos franceses, Carpentier foi derrotado. Não sei
se aos outros espectadores teria agradado tanto aquela luta selvagem, como a mim
desagradou. Salvo alguma centelha de patriotismo justificando a vaidade que
motivou o encontro áspero e violento entre os dois sportmen, o boxe, em si, não me
parece mais do que o resultado da má compreensão da cultura física. (CULTURA
FÍSICA, 13/11/1921, p. 2)
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Percebo a preocupação da escritora em relação ao papel que estava veiculado ao
corpo, naquele momento. Reflete sobre a visão errônea que estava sendo transmitida acerca da
cultura física. Ela defende a cultura do corpo quando esta contribui para o aperfeiçoamento
dos homens, tornando-os combatentes, disciplinados, persistentes, justos e bons. Na sua
concepção, a cultura física deve ser compreendida dentro desses preceitos básicos, tendo por
ideal o patriotismo:

A força de um país está na grandeza moral do seu povo; e um povo é tanto maior
quanto mais lúcida for a sua mentalidade. O homem porém não é apenas espírito é
corpo também; e o corpo precisa ser adestrado, educado, desenvolvido, porque isso
importa sua força, a sua saúde, a sua inteligência e a sua moral. Mas, não será de
um esporte como o boxe que aculteando sentimentos inferiores degrada o homem
que se lhe deve esperar o aperfeiçoamento das raças, a base de todo o progresso, o
verdadeiro monumento da civilização. (Idem, ibidem)

Nessa época praticamente todos os aspectos da vida cotidiana estavam
relacionados ao patriotismo. Portanto, o ideário de Ordem e Progresso, assim como, as ações
de heroísmo, se afirmavam no contexto vigente. É dentro desse pensamento que Palmyra
Wanderley valorizava o físico.
Mas, não é apenas o culto ao corpo masculino que surge neste momento.
Mudanças acontecem em termos de comportamento feminino e a moda é, para alguns, o
indício de avanço das mulheres em busca de sua emancipação. A elite social estava
vivenciando as inovações e cultuando o modismo que se incorporou aos hábitos das
natalenses.
Segundo França (1925, p.2), “a inquietação pela moda era cada vez mais intensa e
mais frívola. Quando o primeiro vestido de tricoline28 volteou pelo amplo cenário da avenida
Rio Branco talvez não fosse o primeiro, tal foi a maneira rápida por que multiplicou. A moda
era o maior triunfo feminino”.
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A mulher dos anos 20 começava a desfrutar os bons tempos de liberdade. Livre do
espartilho, ela já podia se permitir a ousadia de mostrar as pernas, o colo e usar maquiagem. O
referencial vinha das atrizes sedutoras e glamourosas de Hollywood e tomava conta de quase
todo o mundo: boca carmim, grandes decotes, deixando as costas descobertas e saias curtas,
mostrando pernas e joelhos, para escândalo dos conservadores.
Mas não foram apenas as saias que subiram e encurtaram o tamanho nesse
período. Os cabelos deixaram de ter as longas madeixas e passaram a diminuir cada vez mais.
A nova moda invadiu os salões de beleza, e enlouqueceu as cabeças de senhoras e senhoritas,
mas acabou gerando conflito, entre alguns dos namorados e maridos, que não apreciavam a
nova moda. O jornal Diário de Natal relatou em suas páginas o caso de uma senhora que
desobedecendo às ordens do marido resolve cortar os cabelos à la garçonne. O ato teve suas
conseqüências:

Em represália, o marido mandou chamar o barbeiro, e quando este chegou,
ordenou-lhe que cortasse à escovinha os cabelos da esposa.
— Não, replicou o barbeiro, isso é um disparate!
— Não, senhor barbeiro, quem assim quer sou eu! E foi-lhe feita a vontade.
Hoje, a madame abomina a tal moda à la garçonne. Lição severa, mas muito a
tempo. (31/10/1924, p. 2)

Palmyra Wanderley relata um conflito semelhante no artigo Entre o amor e a
moda. Ela discorre sobre a difícil decisão de uma jovem recém-casada, chamada Regina, que
precisa resolver se segue os passos da moda, ou seja, cortar os cabelos bem curtos, ou
permanecer com seus longos cachos negros para continuar casada. A oposição e proibição do
marido representavam para a jovem algo muito mais do que o simples fato de não estar na
moda: ela teria que abrir mão de sua liberdade de escolha. As represálias e ameaças de
Cláudio, seu marido, deixaram-na apreensiva:

28

De acordo com a Enciclopédia Britânica do Brasil, o tricoline é um tecido de algodão e seda, fino, apertado,
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A proibição não me ofende, o que me ofende é a ameaça. Cláudio tornou-se
ameaçador. É terrível quando ameaça! [...] Fui ontem sentenciada, caso desobedeça
às ordens do meu ilustre senhor, a não me sentar mais ao seu lado em horas de
refeição, nem tão pouco aparecer durante esse tempo, até que novamente volte a
minha vasta cabeleira preta. Isso me revolta ao mesmo tempo em que me confesso
amá-lo ainda e cada vez mais. (DIÁRIO DE NATAL, 08/04/1925, p. 2)

Apesar de sentir-se ameaçada e ofendida, Regina não se deixa enganar pelos seus
sentimentos e, paradoxalmente, parece estar mais envolvida pelo seu marido. A jornalista
Palmyra Wanderley — que parece ter acompanhado a trajetória do conflito — revela, então,
o desfecho do acontecimento:

Dias depois, entro sem me anunciar na casa de Regina. É a hora da merenda. Vou
surpreendê-los, no terraço, bem juntinhos. [...] Sobre os ombros admiravelmente
modelados de Regina caía em ondas negras a régia cabeleira enfeitada de cravos.
Riam-se como duas crianças. [...] Lembravam assim um casal de pombos arrolhando
num pombal de rosas. [...] Recuei... Não devia perturbar aquele idílio encantador. [...]
Na rua, em meio do caminho pensei: Que coisa pode haver no céu e na terra melhor e
mais forte do que o amor?! (Idem, ibidem)

Através desde episódio registrado no texto de Palmyra Wanderley, percebe-se a
dimensão de como uma questão relacionada à moda — os cabelos curtos — interfere na vida
das pessoas e, principalmente, na das mulheres e sua condição em sociedade.
A teoria de que os cabelos curtos eram mais elegantes, cômodos e higiênicos
foram refurtadas com veemência por aqueles que não a aceitavam. Um artigo produzido por
um jornalista carioca e transcrito no Diário de Natal revela muito bem, o sentimento de
reprovação da maioria dos homens. Para o jornalista não existe elegância na moda dos cabelos
curtos:

Não sei com pode ser elegante uma moda que faz de uma nobre cabeça de mulher
uma forma de cuscuzeiro, ou então a transforma numa cabeça de andrógino, que só
pode seduzir a indivíduos anormais. (30/10/1924, p. 2)

espécie de popelina.
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Quanto à idéia de comodidade, defendida pelas mulheres, o jornalista é enfático:

Não acredito nisso. Essas criaturas não têm noção de comodidade. Não pode ter
noção de comodidade quem usa sapatos de salto alto, meia de seda e saia curta,
quando faz frio, pelica, quando faz calor, passa dias sem comer para emagrecer e
acaba morrendo de tuberculose galopante. (Idem, ibidem)

A propósito da moda asseada, que proporcionaria mais facilidade na limpeza da
cabeça, ele alega que esta justificativa é uma balela, lembrando que se de fato o fosse, as
mulheres deveriam raspar a cabeça com máquina zero, como os sentenciados das
penitenciárias. Ele garante, ainda, ter observado, em lugares públicos, que muitas senhoras e
senhoritas de cabelos cortados têm caspas. Por isso, o jornalista enfatiza que

Uma senhora limpa acha sempre tempo para lavar os seus belos cabelos. As sujas não
os lavam, nem compridos nem cortados. Creio que essa moda de cabelos cortados tem
outras origens, outros motivos e outros fins, que não vale a pena desenvolver aqui. E
mais ainda: para Schopenhauer, a mulher era um animal de cabelos longos e idéias
curtas; hoje as mulheres são apenas animais de cabelos curtos e idéias mais curtas
ainda. (Idem, ibidem)

A polêmica quanto à moda dos cabelos curtos era apenas mais um dos aspectos
que revela mudanças no comportamento, em uma época onde as transformações aconteciam
constantemente. Inserido nesse contexto, o culto ao corpo ganhava espaço através do lema
moderno, e a idéia de um corpo belo e saudável abria novas perspectivas cotidianas para seu
uso. Proliferavam-se aqui os primeiros concursos de beleza:

Reuniu-se ontem, pela manhã, na sala de trabalhos do jornal A República, a
comissão julgadora do Concurso de Beleza promovido pelo Jornal do Comércio,
sob a presidência do Dr. Manuel Onofre. Figuravam como juízes os Srs. Murilo La
Greca, Hostilio Dantas, João Alves, Israel Nazareno, João Estevam e João Galvão
de Miranda. (A REPÚBLICA, 13/10/1926, p. 1)

O corpo de jurados era composto por personalidades conhecidas do meio social e
intelectual local, mas contou também com a participação do pintor pernambucano
impressionista Murilo La Greca, que nesse período estava em Natal, inaugurando no palacete

116

da Prefeitura a exposição dos seus quadros em homenagem ao presidente José Augusto. As
participantes do concurso eram julgadas a partir de dois critérios: frente e perfil. O primeiro
lugar ficou com a senhorita Elza Botelho, recebendo como nota geral 9.83; a segunda posição
foi para Anatilde Marinho, com a média de 8.94 e o terceiro lugar ficou com Maria Barro,
com a nota 8.05.
Três anos depois, em março de 1929, A República promove o concurso para
eleger a primeira Miss Rio Grande do Norte. A etapa inicial contava com a participação de
milhares de votos enviados pelo público e na última fase por um júri selecionado. Esse
concurso, que mobilizou toda a sociedade natalense, gerou enorme polêmica sobre a questão
da beleza física feminina e também, quanto à importância desse tipo de evento. Para a
promoção desses concursos de beleza, muitos apresentavam seus argumentos nos impressos
que circulavam na imprensa natalense da época:

O homem do século, escravizado à máquina que ele mesmo criou, lançou sem
pressentir, um universo empolgado pela concepção mecânica da vida, em que não há
espaço nem horizontes iluminados. [...] O culto da beleza feminina é sem dúvida, um
dos elementos dessa reação. Em toda a América ele possui o seu trono. Como se já não
bastasse a preocupação pela ginástica e esporte, criar um tipo humano refinado,
significando o mais apurado esforço criador da hereditariedade a serviço das ciências
modernas, esforçam-se seus educadores e estetas no sentido, de mediante concursos
anuais onde se faz representar, nos Estados Unidos, a aristocracia do sangue americano,
promover um sentimento coletivo de estímulo à beleza feminina, que é motivo de
orgulho para qualquer país moderno revelando seu idealismo orgânico. (DANTAS,
1929, p. 9)

Sintonizada com as discussões que se proliferavam constantemente acerca dos
concursos de beleza, Palmyra Wanderley resolve produzir uma crônica revelando seu
posicionamento a respeito do assunto. O tom do seu discurso caracteriza-se pela crítica a esse
tipo de evento. Na sua opinião enaltecer apenas a beleza feminina representava um retrocesso
diante das conquistas que estavam começando a se concretizar:
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Lamento apenas, e com sinceridade, a maneira por que nós mulheres, vamos
concorrer nesses concursos de beleza, provando que, ainda hoje, em plena
florescência da emancipação intelectual e civil da mulher, nos julgamos e somos
julgados criaturas inúteis, apenas, formosas. Figuras decorativas, só a beleza nos
ficou. E de que nos tem ela servido? Enquanto a mulher foi exclusivamente
considerada objeto de beleza, não passou de simples ornamento de salão, de
mostruário de jóias e de sedas, de um ser ignorante e ignorado, de uma criatura
desprezível, de uma escrava humilhada, envergonhada de si mesma. E agora, que ela
vai se libertando pela inteligência e conquistando pela instrução, a sociedade irá
coroa-la apenas com a coroa da beleza. [...] Dirão talvez que falo em defesa da
fealdade; não é o fato em defesa da mulher. [...] E gozo serenamente, com a falange
numerosa das feias, o sabor indefinido e a encantadora sensação de me saber
generosamente feia. (CONCURSO DE BELEZA, 30/04/1922, p. 1)

A idéia de liberdade inerente ao discurso de modernidade para as mulheres através
dos concursos constituiu-se na realidade um pensamento ilusório. Esse paradigma restringia
às mulheres apenas a condição de ornamento social, só que dessa vez com uma maior ênfase
no âmbito do domínio público, como afirmou Palmyra Wanderley. A cronista admite, ainda,
que prefere ser identificada como uma mulher feia refletindo o pensamento daquele momento,
que tachava de feias ou frustradas as mulheres empenhadas na luta pelos seus direitos, porque
contrariava o ideal feminino, constantemente reatualizado, pela beleza, meiguice e delicadeza.

3 - As campanhas feministas

A

emancipação civil que Palmyra Wanderley faz referência em sua crônica
está relacionada com as campanhas feministas pelos direitos políticos das

mulheres – que começavam a se intensificar no Brasil a partir de 1922 – conduzidas pela
Federação Brasileira para o Progresso Feminino, sob a orientação da líder Berta Lutz.
De acordo com Teles (1993, p. 45), “além de dar mais impulso a luta da mulher
pela conquista do voto, a federação tinha por objetivo promover a educação feminina e elevar
seu nível de instrução; obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino;
assegurar à mulher direitos políticos e prepará-la para o exercício inteligente desses direitos”.
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Em janeiro de 1921, o então deputado federal Juvenal Lamartine29 proferiu
parecer à concessão do direito de voto às mulheres na Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara. Entretanto, naquele ano, a composição da Comissão foi em sua maioria contrária ao
reconhecimento do voto feminino, pois os seus mentores julgaram mais apropriado aguardar
melhor oportunidade para a continuidade da discussão. Por outro lado, a posição defendida
pelo deputado norte-rio-grandense sinalizava o início de um novo tempo que se aproximava,
com reflexos posteriores do pequeno estado nordestino no âmbito nacional.
A luta das feministas pelo direito ao voto político da mulher, adquiriu novo
impulso com a candidatura e eleição do senador Juvenal Lamartine para Governador do Rio
Grande do Norte. Soihet (2000, p. 103) afirma que “Lamartine foi um dos primeiros políticos
conquistados para a causa feminista, manifestado em sua plataforma de governo, divulgada
em abril de 1927”. Dessa forma, conseguiu antes de ocupar o governo, adicionar na
Legislação do Estado do Rio Grande do Norte um dispositivo estabelecendo igualdades de
direitos políticos para os dois sexos. Registraram-se vinte alistamentos eleitorais femininos.
Afora o nome da educadora mossoroense Celina Guimarães Viana, primeira
eleitora do Brasil, até o presente momento, não consegui informações a respeito do nome das
outras eleitoras. Palmyra Wanderley mesmo solidária na luta das mulheres pelo direito ao
voto, provavelmente não se alistou, se levarmos em consideração sua ausência na fotografia
abaixo.

29

Juvenal Lamartine de Faria nasceu no município de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte, em 09 de
agosto de 1874. Faleceu em Natal no dia 18 de março de 1956. Era político, advogado, escritor e jornalista. Foi
um homem movido por grandes ambições sociais, algumas das quais se constituíram como divisores de época.
Pioneiro também da aviação civil, Juvenal Lamartine fundou em 1928 o Aeroclube de Natal. Sócio-fundador da
Academia Norte-rio-grandense de Letras, fundador da cadeira n. 6 dessa instituição acadêmica, foi o terceiro
presidente da ANL, tendo sido reeleito várias vezes, no período de 1943 a 1949. (CARDOSO, 2000, p. 455 –
456)
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Grupo de eleitoras
Fonte: revista Cigarra.

Em entrevista concedida à imprensa, sobre a concessão ao sufrágio feminino, o
senador Juvenal Lamartine assim declarou:

O Rio Grande do Norte, que sabe assim cultuar a mulher, vai fazer agora a justiça
que se tem negado, reconheceu dando-lhe o direito de tomar parte ativa na direção
dos negócios públicos do país. [...] Desde que ingressei na vida pública que me
interessei pela colaboração da mulher na política. [...] A campanha está ganha. Os
generais da vitória são essas ilustres senhoras que constituem a Federação
Brasileira para o Progresso Feminino. Eu pouco fiz. Apenas não me desinteressei
do grande movimento já vencedor em quase todos os países cultos do mundo, e me
esforcei para que o meu Estado os acompanhasse nessa reparação de direitos que
devemos a mulher. (A REPÚBLICA, 18/11/1927, p. 1)

O Rio Grande do Norte tornou-se o primeiro Estado da Federação a garantir o
sufrágio feminino, cinco anos antes em relação à extensão desse direito a todo o país. “Essa
medida passou a ser largamente utilizada para propagandear a modernidade do território
potiguar, o qual, através de um povo culto e consciente do seu nível de civilidade, dava esse
dignificante exemplo ao país” (SOARES, 1999, p. 106).
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A iniciativa inovadora proposta pelo senador Lamartine rendeu-lhe homenagens.
Em dezembro de 1927, senhoras e senhoritas norte-rio-grandenses, promoveram uma grande
manifestação no Teatro Carlos Gomes para homenagear o defensor dos direitos políticos da
mulher brasileira. Palmyra Wanderley participou desse evento, fazendo parte da comissão
organizadora assinando os convites, juntamente com outras senhoras ilustres da sociedade
natalense.
No apogeu do prestígio e conhecida no meio literário e social de sua época,
Palmyra Wanderley recebe o convite para proferir o discurso de saudação a Juvenal
Lamartine ao Governo do Estado. A jornalista aproveita a ocasião para falar a respeito do
voto feminino:
Saudando, neste momento o Presidente eleito do Estado em nome da mulher norterio-grandense, pago apenas uma dívida de gratidão aquele que se tornou no Brasil o
mais brilhante propugnador dos direitos políticos da mulher. [...] Batendo
brilhantemente pelo direito do voto feminino no Brasil e contribuindo fortemente
para que o Rio Grande do Norte seja porta bandeira desse movimento de reação
social, a maneira dos países mais cultos do mundo, numa visão preconcebida de
ressurreição nacional, bastaria para o nosso reconhecimento a convicção de que
V.Ex. antes de pensar nas glórias do poder, pensou na mulher norte-rio-grandense.
E quis fazer da nossa fragilidade a maior força do governo. (A REPÚBLICA,
03/01/1928, p. 1)

Em seu discurso, Palmyra Wanderley apóia a iniciativa do governador Juvenal
Lamartine, reconhecendo a importância desse acontecimento tanto para o Estado do Rio
Grande do Norte, quanto para o contexto nacional da época, privilegiada no que diz respeito
às lutas e propostas de mudanças.
Através dos escritos de Palmyra Wanderley, percebo não apenas sua prática
jornalística e literária, mas a sua interação, reflexão e análise dos acontecimentos que se
desenrolavam nas duas primeiras décadas do século XX. Aproveitando-se do seu prestígio
social, pôde participar e acompanhar mais de perto as mudanças que surgiam na sociedade: o
embelezamento da cidade; construção de novos prédios, ampliação e alargamento das ruas, a
efervescência dos cinemas que ditava a moda e modificava os hábitos dos jovens. Nesse
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contexto surgem novas formas de comportamentos sociais que determinam normas e perfis
para os novos agentes sociais e, em especial, para a mulher.
Palmyra Wanderley, enquanto formadora de opinião, trouxe discussões
relacionadas ao cotidiano, como por exemplo, o culto ao corpo e as campanhas feministas,
sempre mostrando seu posicionamento acerca dos acontecimentos. Posicionamentos esses que
não são passivos, uma vez que os textos produzidos por Palmyra Wanderley sofrem
influências pertinentes às configurações sociais de sua época.

4 - Educação da mulher

É

nesse instante em que inovadoras exigências da crescente urbanização e do
desenvolvimento que sucederam em Natal e nas principais cidades

brasileiras, que surgem mais efetivamente a presença feminina na esfera pública das ruas e
dos acontecimentos da vida social. As mulheres ganham mais visibilidade pelas suas atitudes
no espaço natalense. “Fazendo compras, ou trabalhando, vendendo doces, em se tratando das
menos favorecidas, ou ainda, nas classes privilegiadas, participando de associações femininas
e de sociedades beneficentes” (DIAS, 2002, p. 26).
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A Aliança Feminina, formada por uma sociedade de senhoras da capital, era uma
dessas associações que, segundo Dias (2003), tinha por objetivo organizar as forças femininas
no Rio Grande do Norte e apoiar a influência da mulher na família e na sociedade para o
predomínio dos princípios cristãos. A escritora Palmyra Wanderley ocupava o cargo de
secretária da entidade, juntamente com Alzenira O’Grady Paiva. Tinha como presidente Ignes
Barreto, vice-presidente, Ignes Tinoco e tesoureira, Carmem Barreto. Orientada pela Diocese
de Natal, a Aliança Feminina promovia conferências e campanhas, amplamentes divulgadas
na imprensa, que buscavam orientar e alertar as mulheres sobre o seu papel na sociedade,
preservando determinados valores, entre eles a moral e os bons costumes.
Das campanhas lançadas pela Aliança Feminina, cito como exemplo A cruzada da
pureza e da dignidade. Divulgada em 1921, no jornal A República, esta campanha tinha como
objetivo alertar as mulheres sobre os perigos das mudanças que estavam ocorrendo na moda e
no comportamento feminino. Cito também a conferência sobre a moda e o dever das mulheres
realizada por D. Antônio Cabral, em novembro do mesmo ano, além da palestra A mulher na
sociedade realizada em março de 1922 e que teve como orador o padre Manoel Baretto.
Nesse movimento pela pureza e dignidade da mulher, segundo Ribeiro (2003), as
orientações apontam no sentido de se rejeitar o moderno e imoral, passando a dar preferência
aos modelos de mulheres com espírito santificado e patriótico. Como, o exemplo de amor à
Pátria, personificado por Joana D’Arc, lembrada como heroína e santa pela jornalista e poetisa
Palmyra Wanderley.
Joana D’Arc conduzia a espada como um ornamento de guerra, mas
defendia-se erguendo o estandarte resplandecente, fulgurando no ar como
uma flâmula, destinada a acender o patriotismo no coração dos soldados
amigos. Perdoava o inimigo, exortava-os para o bem, derramava sobre os
corpos inanimados dos vencidos a lágrima da piedade. (A REPÚBLICA,
14/08/1921, p. 1-2).
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Esse era o ideal de mulher presente nas primeiras décadas do século XX. Nessa
perspectiva diversas entidades femininas foram instituídas, a exemplo da Aliança Feminina
que era responsável pelo Curso Comercial Feminino que funcionava na própria sede da
Aliança, situada à rua Coronel Bonifácio, nº 23, hoje denominada Santo Antônio, na Cidade
Alta, em frente à Igreja Santo Antônio. O Curso Comercial Feminino funcionava na parte
inferior do prédio. As senhoras da capital, entre elas Palmyra Wanderley, ao assumir a
responsabilidade de manter o Curso Comercial Feminino tinham o compromisso de torná-lo
um estabelecimento idôneo e recomendável:

A Aliança Feminina que assumiu a responsabilidade da Escola pôs-se em plena
atividade para regulamentá-la. [...] O ensino do Curso Comercial Feminino,
ministrado conforme os últimos progressos das ciências pedagógicas e por mestres
competentes e de vocação decidida para o magistério, tem objetivado o seu ideal,
habilitando a mocidade potiguar para a vida prática, se vier a precisar de ganhá-lo.
(A REPÚBLICA, 25/03/1924, p. 1)

“O curso era destinado a ministrar às suas alunas a instrução teórica e prática
indispensável ao exercício de vários misteres do comércio e da indústria compatíveis com o
sexo” (DIAS, 2003, p. 94).
As disciplinas oferecidas pelo curso eram francês, inglês, aritmética, álgebra,
direito usual, português, geografia, datilografia, história do Brasil e moral e cívica. As datas e
os horários dos exames desse estabelecimento de ensino profissional direcionado às mulheres
eram amplamente divulgados pela imprensa. Os nomes dos professores examinadores também
eram publicados.
Palmyra Wanderley, apesar de não ter passado pela Escola Normal, ou seja, não
ter tido a formação de professora incorporada ao seu currículo, contribuiu para a educação das
mulheres. No jornal Diário de Natal, datado do dia 06 de novembro de 1924, encontro o
registro de sua participação na comissão examinadora da matéria de história do Brasil, para a
turma do 1º ano, juntamente com as demais professoras Izabel Bairds e Marietta Ferreira.
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Palmyra Wanderley participava das solenidades da entrega dos diplomas às alunas. Em uma
dessas ocasiões, por algum motivo ela não esteve presente, conforme registra o jornal Diário
de Natal:
... pouco depois, subiram ao palco o Governador do Estado e o exmo e revmo. Sr.
Bispo, acampanhados dos professores da escola, mlle. Júlia Sérive (diretora),
senhorinhas Marietta Ferreira e Luttgardes Guerra, mrs. Izabel Bairds, drs. José
Ferreira de Souza (paraninfos) e Oscar Wanderley, monsenhor Alves Landim e
padre José de Calazans, faltando os professores, senhorinha Palmyra Wanderley e
Cícero Aranha. (25/11/1924, p. 1 – 2)

Fundada em 1919, por Moysés Soares, na época deputado estadual, juntamente
com o bispo D. Antônio Cabral, essa escola recebia ajuda financeira do Governo do Estado,
para que a Aliança Feminina estabelecesse uma aproximação mais direta com as operárias da
Fábrica de Tecidos Natal. De propriedade do Sr. Juvino Barreto30, essa fábrica foi inaugurada
em 21 de julho de 1888, sendo construída na rua da Cruz, atual Câmara Cascudo, onde hoje
funciona a Caixa Econômica Federal, na Ribeira. “A Fábrica de Tecidos Natal empregou,
inicialmente, um total de oitenta operários” (CARDOSO, 2000, p. 457).
A aproximação com as trabalhadoras da fábrica se estreitou com o
funcionamento da Casa de Proteção às Moças Solteiras, que também estava sob a
responsabilidade da Aliança Feminina, que por sua vez mantinha a Escola Primária Noturna,
exclusivamente para as operárias. À frente da Aliança, Palmyra Wanderley promovia
atividades lítero-musical em benefício da Casa de Proteção às Moças Solteiras.
Em março de 1921, realizou conferência no salão de Honra do Palácio do
Governo em benefício da Casa. Em seu discurso, Palmyra Wanderley salienta a ação benéfica
da Aliança Feminina em dar proteção à mulher operária e as classes proletárias:
30

Juvino César Paes Barreto foi pioneiro no processo de industrialização no Rio Grande do Norte. Nasceu em
Pernambuco, no dia 2 de fevereiro de 1847. Conheceu o Rio Grande do Norte, ainda jovem, quando
comercializava no interior do estado, produtos adquiridos no Guarapes (Macaíba). Foi beneficiado por duas leis
de números 732 e 733 de incentivo à industrialização, datadas, respectivamente, de 09/08/1875 e 09/12/1876.
Através dessas leis e de empréstimo garantido por seu próprio patrimônio, Juvino Barreto conseguiu recursos
para trazer ao estado uma moderna fábrica de fiação, com Know-how britânico. (CARDOSO, 2000, p. 457)
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Atribuindo ao isolamento da operária a causa principal dos seus sofrimentos e
misérias e considerando que a fome e a ignorância são as grandes inimigas da
virtude, a Aliança Feminina cria por toda parte onde irradia a claridade de sua luz,
escolas noturnas, casa de proteção às moças solteiras, sindicatos mistos e
separados, patronatos produtores, casas de pensão, a fim de combater o grande
número de infelizes que são muitas vezes, a troco de uma migalha que lhes mate a
fome e de um conselho amigo que lhes conforte a alma. (p. 7)

As mulheres operárias carregavam o estigma, na maioria das vezes, da
fragilidade, do sofrimento e da infelicidade. Aos olhos da sociedade elas se mostravam
desprotegidas emocionalmente e susceptíveis, podendo, inclusive, ser presa fácil da ambição
masculina. É nesse contexto que surge a Casa de Proteção. Amparar, proteger e orientar as
operárias natalenses sobre os perigos que o ambiente das fábricas representava era uma das
atribuições da instituição.
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Acervo da Biblioteca Manoel Rodrigues de Melo.

Segundo Rago (1997, p. 585), “no discurso de diversos setores sociais, destacase a ameaça à honra feminina representada pelo mundo do trabalho”. Nas denúncias dos
operários militantes, dos médicos higienistas, dos juristas, dos jornalistas, das feministas, a
fábrica é descrita como antro da perdição, bordel ou lupanar, enquanto a trabalhadora é vista
como uma figura totalmente indefesa e passiva.
O trabalho fora do âmbito familiar afastava a mulher das suas obrigações de
esposa e mãe. Sob esta ótica, a instituição familiar estaria fortemente comprometida, pois

as crianças cresceriam mais soltas, sem constante vigilância das mães. As mulheres
deixariam de ser mães dedicadas e esposas carinhosas, se trabalhassem fora do lar;
além do que um bom número delas deixaria de se interessar pelo casamento e pela
maternidade. (Idem, ibidem)
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Em sua conferência, Palmyra Wanderley se mostra preocupada com a possível
desorganização da família, e, como conseqüência, a ruína social que o trabalho fora do lar
poderia causar, lembrando que, das seis grandes reclamações da classe operária, uma se refere
à proibição do trabalho às casadas.

A mulher, assim, desviada dos deveres domésticos, deixava de ser a vergôntea
florida do lar, o sol que ilumina e não ofusca, atalaia que, dormindo, vela, orvalho
vivificante, providência da casa, conselho, prudência sua, abelha da colméia do lar,
onde a sua falta faz os cântaros vazios, a labareda morta, deserta a casa, em
abandono os filhos, a ventura extinta; diminuindo o afeto que, nascendo quase
sempre, da convivência mútua das alegrias e das dores cotidianas. (Op. cit., p. 9)

E complementa:

Compelidas pela miséria ao trabalho das fábricas, essas consumidoras das energias
vitaes; quando não seja pelas tarefas diárias que lhes amortecem o braço, será pelas
vigílias prolongadas que lhes apagando o fulgor da mocidade, as subtraem aos
deveres de esposa e mãe, na brevidade do tempo, nunca demasiado para os
trabalhos fabris e quase sempre escasso para os trabalhos domésticos. (Idem,
ibidem)

Palmyra Wanderley, no entanto, questiona como extinguir a vida operária da
mulher se em muitos casos ela se impõe para evitar a mendicidade dos filhos a quem falta o
amparo digno. A Aliança Feminina seria, então, o amparo material e moral para essas
mulheres, casadas ou solteiras. Como “intrépidas combatentes dos erros individuais”, as
senhoras da Aliança Feminina

laboram na conquista dos verdadeiros direitos femininos, tornam-se companheiras
dos humildes, madrinhas dos desditosos e, principalmente, mães adotivas das
operárias, coligando-as em associações de socorros mútuos, confortando-as com a
palavra, desviando-as dos perigos e, mais do que tudo, conduzindo-as pelo caminho
da instrução à perfeita compreensão dos seus deveres; traçando assim o rastro da
felicidade no penoso moirejar de todos os dias. (Idem, ibidem)
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As trabalhadoras recebiam regularmente visitas da Aliança Feminina, que
patrocinavam sessões recreativas aos domingos proporcionando um convívio salutar das
operárias entre si. A Casa de Proteção oferecia a um custo equivalente ao salário das
trabalhadoras, além da educação formal e religiosa, moradia e alimentação.
De acordo com Câmara (1923, p. 164), “em 1923, na Escola de Comércio
Feminino haviam sido matriculadas 48 alunas e na Escola Primária Noturna para as operárias
o número de matrículas era de 90 alunas”.
No dia 1º de maio de 1924, em Natal, foi aberta mais uma Escola de Comércio
Feminino. A escola ficou sob a responsabilidade das beneméritas irmãs Dorotéias, do Colégio
da Imaculada Conceição. A escola diferenciava-se da outra, mantida pela Aliança, pois
funcionava em regime de externato, dando oportunidade de matrícula às moças que residiam
no interior do estado, podendo receber os conhecimentos indispensáveis à vida prática. “As
filhas dos sertanejos aprendem ao lado da pintura, da música e das humanidades ensinadas no
Colégio da Imaculada, o essencial de escrituração mercantil, datilografia, direito usual e
direito comercial” (A REPÚBLICA, 26/04/1924, p. 1).
Além do ensino da docência, através das Escolas Normais e do ensino
profissionalizante, a exemplo das Escolas de Comércio Feminino, as mulheres norte-riograndenses também tiveram acesso a outro tipo de ensino, que colaborava para regrar o
comportamento feminino, orientando e incentivando a mulher a casarem, serem mães,
cuidarem dos filhos e se responsabilizarem pelos cuidados da casa.
Os casamentos aconteciam sob a influência da Igreja e do discurso moralista da
época. A mentalidade vigente apelava para o sexo dentro do casamento e sacramentado pelo
rito católico, inculcando um ideal de pureza para o casal que era facilmente transgredido pelos
homens, mas impensável de ser rompido pelas mulheres. Palmyra Wanderley, sob o
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pseudônimo de Mirthô, exemplifica bem o ritual matrimonial, em sua coluna Instantâneos ao
narrar o enlace de dois jovens da sociedade natalense:

Casamento Religioso - A menina Eurydice Villar, toda de branco-anjo da
felicidade, segura a rosa das alianças. Na corola de uma flor, que dura tão pouco,
dois destinos ligados para sempre.
Monsenhor Landim abençoa as duas almas que se fundem, sob o olhar de Deus.
-Dr. Nizário Gurgel leva gosto em se casar com a senhorita Umbelina Fernandes?
-Senhorita Umbelina Fernandes leva gosto em se casar com o Dr. Nizário Gurgel?
A emoção velou-lhe um pouco a voz. O coração, mais do que os lábios, respondeu
aquilo que valia no momento a felicidade dos dois. - Sim.
Sob um dossel de flores de laranjeiras e nuvens de gaze. Os noivos desposados se
ajoelham para a benção. Ricas almofadas. (DIÁRIO DE NATAL, 29/07/1926, p. 1)

Casar-se era o maior desejo de uma jovem. Com o matrimônio, as moças teriam a
oportunidade de sair da casa dos pais e construir seu próprio espaço privado. Almeida (1998,
p. 178) explica que “o casamento sempre foi o destino natural para as mulheres e a solterice
ou era mal vista ou causava pena. Não se casar era motivo de infelicidade para a jovem e sua
família”. Esta era a preocupação das senhoritas presentes no casamento dos jovens Nizário
Gurgel e Umbelina Fernandes. Palmyra Wanderley relata o tumulto provocado pelas moças,
no momento da distribuição do ramalhete:

Que alvoroço! Santo Deus!
Todas de uma vez só:
- Uma flor!
- Um botão!
- Uma folha!
- Um pedacinho de fita!
- Um fio de canutilho, ao menos!
A noiva, sorrindo no meio daquela alegria feminina, envolvida em rendas caras e
sedas custosas, distribui felicidades.
Maria de Lourdes Fernandes prende no corpete do seu vestido champagne uma
flor em botão.
- Bom sinal. Espera, apenas, um ano.
Leonízia Queiroz que ia enlaçar na renda lame do seu vestido róseo um cacho
alvo, vê com tristeza que desapareceu. Perversidade da senhorinha Joannita
Gurgel! Foi ela quem escondeu. Sabem quem é? Aquela que está ali conversando
e rindo com a sra. Collares Moreira. Alegra! Viva! É a irmã do noivo, Dinorah é
a irmã do noivo.
Alguém, nos bicos dos pés, corta com tesourinha afiada um botão de laranjeira do
diadema nupcial.
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- Quem foi?
- Não sei. A kodack nem pôde apanhar. Foi tão ligeira! Tão esperta.
- É receita para casar depressa não?
- Se é?!
- Faz favor de morder este ramo?
- Pois não!
Dr. Nizário trincou nos dentes um botão de laranjeira.
- Para quem?
- Para o dr. Adauto Câmara. (Op., cit, p. 1)

Antes, porém, de chegar ao casamento era necessário uma formação esmerada para
desempenhar o papel de esposa. Com as transformações urbanas que buscavam transpor as
barreiras do obsoleto e atrasado, a elite do estado, e seus dirigentes percebiam a necessidade
de parecer sintonizados com o que havia de mais novo em relação à educação feminina. E é
nesse contexto que é fundada a Escola Doméstica de Natal.
“A inauguração da Escola Doméstica aconteceu em 1º de setembro de 1914, numa
cerimônia solene, realizada no salão do prédio, localizado na Ribeira, sob a presidência do
governador de Estado, com a presença da diretora, das professoras suíças Helena Bondoc e
Jeanne Negulesco, o representante do bispo diocesano e altas autoridades da educação local”
(DIAS, 2002, P.38).

Prédio da Escola Doméstica de Natal, na Ribeira
Fonte: Livro Scenários Norte-Riograndenses, de Amphilóquio Câmara.
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Em consonância com os currículos das escolas da Europa, o programa da Escola
Doméstica era constituído com o que existe de mais moderno, na área do conhecimento
médico-higienista:
As alunas da Escola Doméstica eram instruídas com base no estudo do
desenvolvimento saudável das crianças, assim como, as formas mais adequadas e
modernas de tratá-las. Os cuidados afetivos, a alimentação, a prevenção e o trato de
doenças e a higiene dos pequenos passavam pelas novas descobertas e conceitos
científicos, ensinados, pioneiramente, nos bancos escolares da Escola Doméstica de
Natal. (Ibidem., p. 39)

Em seu editorial, intitulado A educação da mulher, Palmyra Wanderley acha, no
entanto, um pouco exagerada a idéia de que apenas as “escolas de donas de casa”,
conseguiriam educar a mulher dentro dos preceitos moralistas, instrutivos e, principalmente,
maternais. É que para ela, as “escolas de ensino caseiro” formam verdadeiras donas de casa,
mas por si só não podem formar verdadeiras mães, uma vez que

Existe grande diferença entre ser dona e ser mãe. Para ser dona de casa é necessário
estudar a ciência do governo doméstico, pequenina enciclopédia, desde à cozinha, à
lavagem, ao engomado, à costura, à horticultura, à economia, a tudo que minora as
dificuldades da vida, a tudo que se chama a vida prática. (VIA-LÁCTEA, n. 6, mar,
1915)

Mesmo duvidando da capacidade da Escola Doméstica em formar verdadeiras
mães, a jornalista entende que a instituição era a única recomendável em ensinar a mulher a
governar uma casa, fazer feliz o marido e educar os filhos.
A Escola Doméstica de Natal, enquanto instituição voltada para a educação das
mulheres, funcionou para aquela sociedade, naquele momento, como um agente regulador do
comportamento feminino que lembrava a mulher a todo o momento que seu papel na
sociedade se restringia ao bom funcionamento das atividades do lar. Apesar da sociedade
apoiar a idéia de que a mulher só nasceu para o ambiente doméstico, não foi o suficiente para
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impedir que outras vozes surgissem e questionassem se realmente ela deveria apenas
submeter-se a tais atividades.
Moldada pelo funcionamento de escolas para moças na Suíça, a Escola Doméstica
era organizada sob métodos modernos e aperfeiçoados para a formação de donas de casa. Sua
inauguração gerou ampla cobertura dos jornais locais, além de criar uma atmosfera de
expectativa e curiosidade por parte da sociedade natalense, uma vez que era pioneira nesse
gênero no país e primeira em toda a América do Sul no ensino doméstico.
A força da sua instalação encontrava legitimidade até no pensamento científico da
época. A medicina distinguia as características femininas, fundamentadas nos aspectos
biológicos, ou seja, a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as
intelectuais, assim com a subordinação da sexualidade e a vocação para a maternidade.

A filosofia considerava que a inferioridade da razão entre as mulheres era fato
incontestável, cabendo a elas apenas cultivá-la na medida necessária ao
cumprimento de seus deveres naturais: obedecer ao marido e cuidar dos filhos. Em
oposição, o homem somaria à sua força física uma natureza autoritária,
empreendedora, racional, e uma sexualidade sem freios.(SOIHET, jan. 2004, p. 15)

O pressuposto da inferioridade biológica e intelectual da mulher levou o
positivismo, a entender como um processo natural o firmamento dos homens na esfera do
poder, baseados na diferença natural entre os sexos. Segundo Almeida (1999, p. 41), “essa
diferença justificava a subordinação e a opressão feminina e seu alijamento da esfera pública,
em que essas relações se ancoravam”.
Para os positivistas a conduta moral era o que havia de superior nas mulheres. Para
defenderem a superioridade moral feminina era necessário afastá-las do mundo sujo e
degradante do trabalho e da política e, seguramente, educá-las apenas somente para o lar, o
marido e os filhos.
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A mulher não saberia afastar-se de seu real domínio daquele em que ela reina como
soberana absoluta, em que governa como senhora de sua família. O bem que ela
pode e deve fazer se resume no influxo abençoado que exerce sobre o sentimento,
sobre os espíritos e sobre a moralidade dos indivíduos sujeito à sua graciosa
soberania. (DIÁRIO DE NATAL, 26/11/1926, p. 1)

Em plena efervescência das discussões sobre a educação e emancipação feminina
— possivelmente em decorrência, ainda, da instalação da Escola Doméstica — Palmyra
Wanderley, sob o pseudônimo de Ângela Marialva, escreve um artigo intitulado A
emancipação da mulher, em que faz um dignóstico sobre o futuro de um lar onde sua
governante, a mulher, absorvesse o tempo nas catas da profissão de presidente da República,
governadora de Estado, jurista ou diplomata:

Uma anarquia completa. A casa entregue a direção dos criados, os filhos da mesma
forma. O esposo ao regressar ao lar fatigado das labutas diárias, esperando o prêmio
de seus esforços ao lado da esposa atenciosa, previdente, meiga, desvelada, fiel, e
coroar os sacrifícios de seus deveres com afeição intensa, com zelo, com a
delicadeza extrema; só encontraria desolação em tudo, desarmonia em tudo e
procuraria fugir deste recinto pernicioso se seguindo a desunião no lar, a
degradação da família, o divórcio, a desmoralização da sociedade e a ruína do
século. (VIA-LÁCTEA, n. 5, 1915. p. 2-3)

Para conduzir esse lar, no qual a figura feminina deveria estar sempre presente, era
necessário à mulher uma fortaleza moral superior ao homem. Equiparar o direito político,
social da mulher ao homem, na opinião de Palmyra Wanderley seria desprestigiá-la no valor
moral, destroná-la do reinado doméstico, uma vez que o homem foi criado para as conquistas
do mundo e a mulher para as conquistas do lar. Ou seja, “o homem impõe, a mulher
aconselha” (Ibidem., p. 2).
Talvez para não parecer aos olhos dos seus leitores e, principalmente, das suas
leitoras como uma barrista do progresso feminista e da mulher intelectual, Palmyra
Wanderley tenta explicar que combate a mulher emancipada completamente porque pugna
pelos interesses do seu sexo e vê bem claro os prejuízos desta causa infundada. Mas revela
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que admira a mulher instruída e vê a necessidade que há na cultura de seu espírito influindo
em tudo, pois

Sem o estudo que eleva a alma, máxima potência da formação do caráter, a mulher
não será nunca como deve ser, capaz de infundir um sentimento patriótico de
praticar uma ação de valor superior. [...] O estudo da literatura e da cultura das
belas artes aperfeiçoa-lhe o gosto por tudo que deslumbra, por tudo que fascina na
tela da natureza. (Ibidem., p. 3)

Por ser escritora e jornalista, Palmyra Wanderley se mostra preocupada com a
relação das mulheres com os livros. No editorial, intitulado Ao correr da pena, ela ironiza a
concepção, que aponta os livros como algo prejudicial às mulheres e procura, naquele
momento, orientar e aconselhar suas leitoras sobre a importância da prática de leitura dos
bons livros, indispensáveis para a formação intelectual e moral da mulher:

A propósito de leituras, lembro-me de ter ouvido a opinião de alguém sobre livros e
mulheres, dizendo que estes lhes são prejudiciais e que não foram feitos para nós.
Elas devem se resignar ao cumprimento de seus deveres de esposa e mãe. Ri-me
ante este preconceito retrógrado. Os livros só nos podem fazer bem, quando bons
são os melhores mestres dos perfeitos sentimentos. Temos uma inteligência que
solidamente devemos cultiva-la (VIA-LÁCTEA, n. 8. jun, 1915, p. 2).

Em seu texto, Palmyra Wanderley deixa vestígios de como se desenrolava a
educação das mulheres, numa sociedade onde os livros e a busca pela leitura deveria ser
apenas privilégio dos homens. Morais (1998, p. 74) enfatiza que “controlar as leituras ao
alcance das mulheres era uma extensão das prerrogativas masculinas na vã ilusão de controlar
seus sonhos e fantasias. O acesso aos livros de literatura era limitado e não passava, muitas
vezes, do livro de oração. Dessa forma, era recomendado às mulheres a prática de leituras
amenas e delicadas”.
A instrução feminina defendida por Palmyra Wanderley é aquela mantida dentro
de certos limites, ou seja, que não ameaçasse os lares, a família e o homem. Revelou-se
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desejável a partir do instante em que a mulher passou a ser vista, na sociedade, como a
principal guardiã da família e da pátria, conforme pregava o discurso positivista.
O conflito e a tensão ideológica estiveram presentes, inclusive, nas páginas da
revista Via-Láctea. Carolina Wanderley, sob o pseudônimo de Martha Dolores, rebate em seu
artigo Pelo feminismo, as idéias defendidas por sua prima Palmyra Wanderley sobre a
educação feminina, que segundo ela, são defendidas com ardor e segurança. A professora
Carolina Wanderley não discorda que esteja confiada somente a mulher a árdua missão de
proporcionar a felicidade doméstica, de aperfeiçoar inteligências e formar corações, mas
acredita que ela poder ir mais além, pois nem todas as mulheres nasceram com as mesmas
tendências.

Elas variam como tudo o mais no mundo. Nem todas se resignam a agir somente no
círculo que a sociedade lhes impôs. Muitas existem, incapazes por natureza de
dirigir bem uma casa, de confeccionar qualquer trabalho manual próprio de seu
sexo, que olham com desprezo um figurino, a quem não interessam as criações da
moda, julgando trivialidades o que para outras constitui um mundo de atrativos.
Nas investigações e descobertas das ciências, nas artes, na política, na literatura,
encontram, porém, tudo o que lhes satisfaça as aspirações. Desejam seguir uma
carreira, trabalham com afan para a realização deste projeto. [...] Dessem-lhe todos
os direitos iguais aos do homem, educassem-na de forma a torná-la apta a exercer
um cargo, para que a chamassem a sua tendência e a forma de governo dos países,
conseguiria chegar a tão sonhada perfeição. (VIA-LÁCTEA, n. 6, mar, 1915, p. 5)

Ela mostra ainda que o ideal seria a mulher escolher seu próprio caminho de
acordo com suas conveniências. Caso essa mulher não tivesse inclinações para a vida
doméstica, como Carolina Wanderley mostrou, ela se dedicaria e viveria apenas para a sua
profissão, sem causar nenhum prejuízo a casa porque não a teria sob a sua responsabilidade.
Mas se tivesse aptidão para cumprir uma dupla missão, ou seja, ser funcionária pública e dona
de casa ao mesmo tempo, ela desempenharia com perfeição, sem que uma impossibilitasse o
desenvolvimento da outra.
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As oscilações e divergências de pensamento, em relação à educação feminina,
colocam em xeque o título absoluto de rainha do lar. Percebe-se que valores e idéias
caminham e convivem juntas no mesmo espaço social. Através das práticas de escrita de
Palmyra Wanderley, pode-se visualizar o equilíbrio das tensões que é estabelecido devido à
complexidade que envolve a questão educacional da mulher.
Nos seus textos, encontro resquícios que denunciam a sua preocupação com a
condição feminina, em consonância com os valores da época, valores esses, que fazem parte
da configuração na qual ela estava datada e situada. O período em análise — 1914 a 1920 —
configura-se como um momento rico no que diz respeito à educação feminina.
Mesmo considerada pela sociedade com um ser frágil e compatível apenas para
os trabalhos domésticos, a mulher buscou novos espaços, transpôs barreiras, lutou por mais
instrução e conquistou o direito de votar e ser votada. Palmyra Wanderley foi uma dessas
mulheres. Esteve presente no campo literário, colaborou nos principais jornais e periódicos do
estado, dirigiu e produziu uma revista feminina, atuou em uma instituição de ensino
profissionalizante para mulheres e defendeu as trabalhadoras da Fábrica de Tecidos Natal.
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Considerações finais

I

nvestigar o passado da mulher norte-rio-grandense não é uma tarefa fácil.
Durante o percurso deste trabalho, a minha busca nos arquivos em

determinados momentos tornou-se angustiante. A má conservação de algumas coleções do
jornal Diário de Natal e, principalmente, do jornal A República, do período estudado,
dificultaram, às vezes, o meu acesso às fontes. No entanto, paradoxalmente, à medida que
encontrava pistas que remetiam à produção da escritora e jornalista Palmyra Wanderley, todo
e qualquer obstáculo estava superado.
Quando ouvimos falar de Palmyra Wanderley, rapidamente associamos seu nome
à poesia, o que é bastante natural. Essa mocinha de “franjinha na testa”, conforme descreve
Manoel Onofre júnior, no Breviário da Cidade do Natal (1984), ocupou durante anos o posto
de poetisa oficial da cidade. Conquistou o seu espaço no ambiente literário potiguar ao
publicar seus livros que aclamados pela crítica da época, renderam-lhe um lugar na Academia
Norte-rio-grandense de Letras.
No entanto, pouco se sabe sobre a jornalista Palmyra Wanderley. Onde está a
Palmyra articulista? A cronista? Sobre o que escreveu essa mulher nos jornais? Que
contribuição deixou na imprensa norte-rio-grandense? Esses questionamentos

me

impulsionaram a buscar nos arquivos disponíveis e silenciados, escritos produzidos por
Palmyra Wanderley.
Foram nessas idas e vindas ao Arquivo Público do Estado, Biblioteca Central Zila
Mamede, Hemeroteca do Curso de Comunicação Social e Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Norte, além do Centro de Documentação Cultural Solar João Galvão de
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Medeiros, que resultaram grande parte a trajetória desse trabalho. Inserida nesse ambiente,
onde pequenos tesouros da história permanecem escondidos, pude investigar e desvelar uma
parte da contribuição de Palmyra Wanderley à História da Educação, em particular a
educação da mulher, através dos seus escritos registrados na revista Via-Láctea e nos jornais
pesquisados.
Essa mulher mostrou-se arrojada quando em 1914 produziu e dirigiu a revista
feminina Via-Láctea. Um dos grandes méritos dessa revista foi o de abrir espaço para que as
mulheres norte-rio-grandenses pudessem divulgar seus escritos, além de propagandear a
importância do papel da educação na formação das moças. No entanto, o desenvolvimento da
imprensa escrita por mulheres apresenta o conflito a as tensões do período. Ao mesmo tempo
em que Palmyra Wanderley se revela “avançada” ao fazer circular a revista Via-Láctea,
lançando-se à esfera pública, ela foi cúmplice do discurso moderno conservador que reservava
para a mulher uma educação voltada para o lar.
Com um pensamento diferente daquele defendido em 1915, sobre a emancipação
feminina, em que apontava o movimento feminista e o desejo das mulheres de seguir uma
profissão ser um atentado à moralidade e às leis naturais, Palmyra Wanderley, ao meu ver,
mais amadurecida, passou a defender o voto feminino, chegando, inclusive, a promover
manifestação no Teatro Carlos Gomes para homenagear aqueles que impulsionaram os
direitos políticos da mulher.
O nome de Palmyra Wanderley esteve presente na imprensa e na literatura. Mas
muito me angustiava o fato de não ter encontrado nos documentos oficiais seu nome entre as
professoras diplomadas, uma vez que a formação na Escola Normal era algo natural naquela
época. Sua prima e grande amiga Carolina Wanderley, por exemplo, diplomou-se em 1911 e
foi professora do Grupo Escolar Frei Miguelinho em Natal, onde trabalhou até a
aposentadoria. Por isso é que inúmeras vezes durante o decorrer da pesquisa, eu sempre
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indagava: Por que será que Palmyra Wanderley não foi professora? Durante as entrevistas
com seus familiares, questionava sobre o assunto, mas todos desconheciam a relação de
Palmyra Wanderley com o magistério.
Assim, após muito procurar nos jornais, deparo-me com a informação de que
Palmyra Wanderley participou de uma banca examinadora no Curso Comercial Feminino.
Esse registro representa, a meu ver, apenas um pequeno indício da relação maior dessa
escritora no campo educacional. Acredito que há muito o que encontrar. Essa descoberta,
certamente, abre caminhos para que num momento posterior, outras pesquisas sejam
conduzidas.
Entendo que um tema não se esgota ao término uma pesquisa. Portanto, esta é,
apenas, uma etapa que concluo. A produção jornalística dessa escritora é imensa e ainda
inédita, pois muitos dos seus artigos e crônicas permanecem escondidos nos arquivos. Sobre o
que escreveu, por exemplo, Palmyra Wanderley em publicações de outros estados? Esse
questionamento ainda ficará sem resposta. Cabe, no futuro, desvelar seus textos produzidos
em outras décadas, ou seja, numa outra configuração.
Contudo, para este momento, ela deixou uma contribuição na imprensa que
merece esta configuração que ora finalizo. Analisar os escritos de Palmyra Wanderley
registrados na revista Via-Láctea, no jornal A República e Diário de Natal, do período
investigado, possibilitou compreender aspectos da educação feminina em Natal, além de
configurar acontecimentos que se desenrolavam na sociedade de sua época. Sua atuação na
Escola de Comércio Feminino e na Aliança Feminina evidencia sua contribuição à
historiografia da educação norte-rio-grandense, particularmente, a história da educação da
mulher, configurando a sua presença na história cotidiana.

.
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