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RESUMO 

 

O livro Roseira brava, de Palmyra Wanderley, foi publicado pela primeira vez em 
1929. Em seus versos, a autora apresenta tendências nas quais se destacam 
características tardias do Romantismo, mas também deixa antever traços da estética 
modernista. Para analisar seus versos, primeiramente, contextualizou-se o espaço 
social e biográfico da escritora, visto que são elementos necessários à compreensão 
dos significados evocados no texto literário. Além disso, foram pesquisadas as 
tendências românticas e modernas a fim de analisar a obra da poetisa em questão 
sob a ótica da teoria do Pós-Romantismo, segundo Antônio Candido, em 
contraponto com os aspectos presentes no movimento modernista. O roteiro 
metodológico deste estudo, cujo objetivo maior é analisar a obra da escritora 
inserida na historiografia literária do Rio Grande do Norte, privilegia os poemas a 
partir das principais temáticas sugeridas no texto: a religiosidade presente em seus 
versos, que, muitas vezes, dialoga com o profano; o sentimentalismo presente no 
amor romântico; a visibilidade luzidia de Natal, “cidade cheia de panoramas”, 
revelada em mais de 15 poemas; e a leitura da paisagem natural do Rio Grande do 
Norte, revestida de cores sensuais e elementos afetivos. Com base nesses roteiros 
temáticos e metodológicos, empreende-se uma leitura dessa poética sincrética que 
se situa numa espécie de entre-lugar – entre a tradição e a modernidade – e sugere 
a confluência de diferentes estéticas, como Classicismo, Romantismo, 
Parnasianismo e Modernismo. 

 

Palavras-chave: Palmyra Wanderley. Lírica. Pós-Romantismo. Modernismo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Published for the very first time in 1929, Roseira Brava, by Brazilian writer Palmira 
Wanderley, manages to depict delayed characteristics of the Romantic period while 
conveying traces of the Modernist movement. To analyze the writer’s verses, 
research on her biographic and social background was conducted, as it is believed 
that such contextualization is vital to understanding the nuances in her literary piece. 
Moreover, both romantic and modernist trends were thoroughly researched with the 
purpose to further analyze the poet’s work in light of Antônio Candido’s post-
romanticism theory compared against the characteristics of the Modernist movement. 
The methodological approach for this study, whose main purpose is to analyze 
Palmira’s work within the literary historiography of the state of Rio Grande do Norte, 
highlights poems which bring the recurrent themes portrayed in said piece: 
religiousness, which, in some poems, dialogues with the profane; sentimentalism as 
part of romantic love; the city of Natal’s shiny appearance, “a city full of panoramas”, 
depicted in over 15 poems; and the state’s natural landscapes described with 
elements of sensuality and affection. Based upon this methodological approach, a 
polarized analysis of a piece inserted in contrasting positions - in between tradition 
and modernity - is suggested, where Classicism, Romanticism, Parnassianism, and 
Modernism come together. 

 

Key words: Palmyra Wanderley. Lyric. Society. Delayed Romanticism. 
Modernism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

Publicado por primera vez en 1929, Roseira Brava, de la escritora brasileña Palmira 
Wanderley, representa características tardías de la época romántica, y a la misma 
vez mostrando las huellas del movimiento modernista. Para analizar los versos de la 
escritora, se llevó a cabo una investigación sobre sus antecedentes biográficos y 
sociales, ya que se cree que dicha contextualización es vital para entender las raíces 
de su obra literaria. Por otra parte, las tendencias tanto románticas como 
modernistas fueron investigadas cuidadosamente con el fin de analizar más a fondo 
la obra de la poeta a la luz de la teoría post-romanticismo de Antônio Candido 
comparada con las características del movimiento modernista. El enfoque 
metodológico de este estudio, cuyo objetivo principal es analizar la obra de Palmira 
en el contexto literario del estado de Rio Grande do Norte, destaca poemas que 
traen los temas recurrentes representados en dicha pieza: la religiosidad, que, en 
algunos poemas, conversa con lo profano; sentimentalismo como parte del amor 
romántico; la brillante aparición de la ciudad de Natal, “una ciudad llena de 
panoramas”,representada en más de 15 poemas; y los paisajes naturales del estado 
descritos con elementos de la sensualidad y afecto. Sobre la base de este enfoque 
metodológico, es sugerido un análisis polarizado de una pieza insertada en un 
contraste de posiciones – en entre tradición y modernidad – donde el Clasicismo, el 
Romanticismo, el Parnasianismo y el Modernismo se unen. 
 
Palabras clave: Palmyra Wanderley. Lírica. Sociedad. Romanticismo tardio. 
Modernismo. 
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ROSEIRA BRAVA: PÓS-ROMANTISMO E MODERNIDADE 

NA POÉTICA DE PALMYRA WANDERLEY 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Poetisa considerada, antigamente, modernista. 
Palmyra Wanderley (1965) 

 

O maior poeta feminino do Nordeste. 
Tristão de Atayde (1930) 

 

 

A Natal do início do século XX queria ser Paris. Essa percepção é sugerida 

pelo menos por uma elite intelectual, política e abastada, que dominava a cena 

cultural daquela pequena cidade na esquina do Brasil, como afirma Gurgel (2009) 

em seu estudo sobre a Belle Époque em Natal. Para esse autor, a Belle Époque 

delimita-se, na capital potiguar, pelo período de 1914 a 1930. Essas manifestações, 

embora atrasadas, devem muito aos poderes das oligarquias de Pedro Velho e 

Alberto Maranhão, que acentuaram o esplendor dessa modernidade importada, 

principalmente, de Recife, do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Algumas figurações dessa modernidade são sugeridas na leitura de Gurgel 

(2009), que contrapõe os “hábitos culturais” modernos e os gestos da tradição, no 

cotidiano urbano em mutação, como podem ser aferidos no seguinte trecho: 

 

Com a ciência ganhando terreno em relação à filosofia, no campo do 
interesse intelectual, buscava-se incorporar também ao cotidiano da 
pequenina capital transformações que, embora em velocidade reduzida, 
apontavam de alguma forma na direção da modernidade. Máquinas a vapor, 
Positivismo, eletricidade, monismo, uso de vacinas, darwinismo social, 
intervenções urbanas para a melhoria das grandes cidades, conquistas 
aeronáuticas, crítica taineana, fim da metafísica, cinematógrafo, animavam 
as discussões dos jovens que compunham a elite política e intelectual da 
República no início do Século XX, ocupavam a cena cultural da pequenina 
capital. E, a despeito dos hábitos culturais arraigados – o jerimum com leite 
e carne assada, as conversas nos cantões, as serenatas em noite de lua 
cheia – o período torna-se aos poucos glamurizado pela elegância e uma 
visível joie de vivre das elites, alegre importação de Paris, via Rio de 
Janeiro, Recife e São Paulo (GURGEL, 2009, p. 32). 
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Essas mudanças de cunho social e ideológico contribuíram para o surgimento 

de uma nova cidade, impulsionada pelos avanços científicos, tecnológicos e 

filosóficos. Embora ainda prevaleçam “o jerimum com leite e a carne assada”, novos 

hábitos culturais, consolidados pela vida republicana nessa cidade com pouco mais 

de treze mil habitantes, vêm trazer uma vida social festiva com a presença do 

cinematógrafo e dos cafés que avançavam pelas calçadas da Avenida Tavares Lyra.  

O espaço urbano, aos poucos, vai se aformoseando, com o gosto dos 

natalenses pela Art nouveau. A vida intelectual da cidade também se agita com a 

presença de jovens acadêmicos que passam a integrar essa nova postura 

conectada com a modernidade. Nesse panorama, dois nomes destacam-se no 

âmbito da Literatura dita moderna, segundo o discurso da crítica: Palmyra 

Wanderley e Jorge Fernandes. A poetisa foi consagrada em plenos anos 1920, com 

a publicação do seu segundo livro de poemas, Roseira brava, o qual teve edição 

esgotada em pouco tempo, enquanto o autor do Livro de poemas, Jorge Fernandes, 

somente veio a ser reconhecido a posteriori. 

Dessa forma, a cena moderna, em Natal, conviveu com a tradição, isto é, o 

moderno e o antigo disputavam os espaços intelectuais. Para Araújo (1995), a Natal 

da década de 1920 convivia com os costumes provincianos e, ao mesmo tempo, 

deslumbrava-se diante do automóvel, do aeroplano, da luz elétrica, que acenavam 

para a mudança do conceito urbano e, consequentemente, da vida cultural da 

cidade. 

 

Pode-se afirmar que os novos elementos culturais, relacionados à 
modernidade chegaram a Natal, reforçados por dois fatores que muito 
contribuíram para as mudanças ocorridas na década de 20: a intensificação 
do comércio do algodão com o mercado inglês e a inauguração da aviação 
comercial que, facilitada pela posição geográfica da cidade, foi a grande 
novidade da pacata Natal dos anos 20 (ARAÚJO, 1995, p. 26). 

 

Esse contexto histórico, social e cultural, no qual as formas da modernidade e 

os gestos da tradição dialogam, recorta o pano de fundo desta pesquisa, que possui 

a poetisa norte-rio-grandense Palmyra Wanderley como principal objeto de estudo. A 

referida autora nasceu no final de século XIX, em Natal, oriunda de uma família de 

intelectuais, e teve o auge de sua produção literária nos primeiros trinta anos do 

século XX. Palmyra publicou dois livros de poemas: Esmeraldas, em 1917, e 
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Roseira brava, em 1929. Além de poetisa1, foi jornalista pioneira, teatróloga, 

musicista e educadora. No exercício dessas atividades artísticas e culturais, a 

escritora foi reconhecida como uma figura encantadora dos salões da Belle Époque 

natalense. 

Neste estudo de Roseira brava, serão observados os aspectos ditos 

modernistas, como a utilização do verso livre, o uso das onomatopeias, as temáticas 

do cotidiano assim como aqueles aspectos que traduzem uma aproximação com a 

tradição, como a preferência pelo soneto, pela métrica harmônica e pela rima bem-

feita, principalmente no que diz respeito a um romantismo tardio, traduzido no “culto 

à natureza”, na “religiosidade”, no “nacionalismo” e no “sentimentalismo”. Tais 

aspectos díspares fazem com que os versos de Palmyra possam ser situados em 

uma tradição pós-romântica e, ao mesmo tempo, já apontarem para uma tendência 

modernista, trazida por um movimento de vanguarda que eclodiu no Modernismo.  

A partir dessa perspectiva, esta pesquisa divide-se em três partes: na 

primeira, situamos o contexto biográfico da autora e o contexto histórico-sócio-

cultural em que viveu em Natal, apresentando a trajetória literária da poetisa, que 

culminou com a publicação de seu livro Roseira brava; na segunda, apresentamos a 

teoria, que tem como base o olhar da crítica dialética, que observa a obra literária 

como desveladora do mundo, especificamente esse mundo contextualizado na Natal 

dos primeiros trinta anos do século XX.  

Como aporte teórico de nossa análise, buscou-se apoio na crítica integrativa 

defendida por Candido (1967). Através dessa crítica, pretende-se analisar o vínculo 

entre a obra e o ambiente, sem deixar de considerar o fato estético, ou seja, a crítica 

social não pode deixar de relevar o elemento interno, como aponta o autor de 

Literatura e Sociedade: “Sabemos, ainda, que o externo (no caso o social) importa, 

não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um 

certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (CANDIDO, 

1967, p. 4). 

Nesse sentido, para o crítico paulista, há dois momentos decisivos na 

literatura brasileira, os quais, segundo ele, “mudam os rumos e vitalizam toda a 

inteligência”. São eles o Romantismo e o Modernismo. Sobre isso, afirma o referido 

                                                
1 Nesta pesquisa, apesar de se concordar com a ideia de que poesia não tem sexo e de que o 
substantivo “poeta” tenha assumido, pelo uso, a categoria de ser comum de dois gêneros, optou-se 
pela forma “poetisa”, por se acreditar que essa escolha em nada diminui o valor da obra de Palmyra 
Wanderley. 
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teórico: “Ambos representam fases culminantes de particularismo literário na 

dialética do local e do cosmopolita; ambos se inspiram, não obstante, no modelo 

europeu” (CANDIDO, 1967, p. 132). Essa dialética oscilante entre as cores locais e o 

universal é percebida, diferentemente, pelo Romantismo e pela primeira fase do 

Modernismo brasileiros. Se, no primeiro, houve um “esforço vigoroso de afirmação 

nacional” na construção de uma consciência literária brasileira, no segundo, os 

mesmos elementos idealizados no Romantismo (como o elemento indígena e a 

paisagem tropical) assumem uma posição superior: 

 

O nosso modernismo importa essencialmente, em sua fase heroica, na 
liberação de uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são 
trazidos triunfalmente à tona da consciência literária. Este Sentimento de 
triunfo, que assinala o fim da posição de inferioridade no diálogo secular 
com Portugal e já nem o leva mais em conta, define a originalidade própria 
do Modernismo na dialética do geral e do particular (CANDIDO, 1967, p. 
140-141). 

 

Ao perceber esse movimento, na obra de Palmyra, procurou-se compreender 

como tais elementos locais inovadores e a própria manutenção de uma tradição 

acontecem, especialmente, configurada no que se pode denominar de Pós-

Romantismo. Acredita-se que a compreensão desses fenômenos contribui para os 

arquivos da crítica e da historiografia literária do Rio Grande do Norte. Ainda na 

segunda parte, para a problematização que virá a seguir, reflete-se sobre os 

conceitos de tradição e modernidade presentes nos textos de Bornheim (2002). Para 

as questões do Romantismo e do Modernismo, busca-se apoio na farta literatura 

sobre essa temática, mas, principalmente, em Guinsburg (2002), Saliba (2003) e 

Candido (2002).  

Na terceira parte, problematiza-se o lugar de Roseira brava na literatura do 

Rio Grande do Norte, partindo das temáticas recorrentes nessa obra: a religiosidade, 

o amor romântico, a cidade Natal, a natureza revestida da cor sensual. Para a 

elucidação da ocorrência de tais temáticas na tessitura do verso de Palmyra 

Wanderley, dentro da perspectiva da tradição pós-romântica e do Modernismo, 

apoia-se no conceito de romantismo para além da estética literária de determinado 

tempo, defendido por Nunes (2002) no ensaio “A visão Romântica”, o qual, por uma 

questão metodológica, divide o conceito de Romantismo em duas categorias: a 

primeira, psicológica, mais ligada à sensibilidade; e a segunda, histórica e datada, 

que diz respeito ao movimento artístico-literário do século XIX.  
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Nesse sentido, a análise literária que se faz não traduz apenas uma 

discussão dos diversos temas que lá ocorrem, mas também a problematização da 

maneira como tais temáticas se configuram no texto enquanto objeto de arte, isto é, 

na linguagem literária, pois é o texto literário a matéria da pesquisa. Ao priorizar as 

discussões temáticas em detrimento das questões textuais (escolha vocabular, 

arranjos estéticos, estilo etc.), a pesquisa restringe-se a outras esferas (história, 

sociologia, antropologia, psicologia etc.). Importa, sim, para a crítica dialética, o 

diálogo produtivo com essas outras esferas. No entanto, os elementos internos à 

obra literária devem conduzir esse diálogo para que, no arcabouço do texto, tais 

elementos do mundo externo tornem-se internos à obra, fazendo parte de sua 

estruturação. Em outras palavras, os aspectos externos não devem ser vistos a 

priori, mas revelados na tessitura do texto, onde haja uma unidade de sentido entre 

a forma e o seu conteúdo. Desse modo, esse movimento que parte do texto para as 

outras esferas (social, histórica etc.) e volta para o texto, buscando, na arquitetura 

textual, os sentidos emanados, passa a iluminá-lo. Portanto, parafraseando Candido 

(1989), ler infatigavelmente o objeto a ser analisado é “regra de ouro do analista”. 

Em seu livro Na sala de Aula, o crítico mostra como tais elementos externos podem 

iluminar a obra, conforme pode ser visto no parágrafo final da análise que o autor 

realiza da “Lira 77”, de Tomás Antônio Gonzaga: 

 

A análise da estrutura mostrou que a Lira 77 repousa num jogo de simetrias, 
modulações verbais e tensões, configurando uma pungente dialética 
temporal, onde passado, presente e futuro, bem como espaço e tempo, 
interagem para definir o teor do discurso. E vimos que foi preciso completá-
la pela situação do texto no contexto, inclusive dos dados biográficos, para 
se perceber a natureza da alegoria e, com ela, a complexidade do 
significado (CANDIDO, 1990, p. 37). 

 

Nesse ensaio, denominado “Uma aldeia falsa”, Antônio Candido faz uma 

análise dos elementos estruturais, trazendo o contexto e a própria biografia de 

Gonzaga para essa tessitura, a fim de clarear e alcançar “a complexidade do 

significado”. Esse é, portanto, o movimento metodológico desta investigação. 

Para complementar, foi necessária ainda a elucidação das temáticas do 

Romantismo tardio ou do Pós-Romantismo, da religiosidade e do erotismo, que se 

buscou em Eliade (1979), Paz (1994), Bataille (2014), entre outros. 
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Serviu também ao nosso estudo investigatório e interpretativo o suporte 

teórico dos textos sobre o Modernismo no Brasil e no Rio Grande do Norte, 

conforme Candido (1967), Teles (1987) e Araújo (1995). 

Sobre a Natal do primeiro quarto de século, buscou-se apoio nos textos de 

Cascudo (1980), Souza (2008), Arrais, Andrade e Marinho (2008), além de outros 

que constam em nossas referências. 

Enfim, o objetivo principal desta pesquisa é investigar, na poética de Palmyra 

Wanderley, mais especificamente em Roseira brava, registros que possam situar a 

referida poética no entrecruzamento da tradição e da modernidade nos primeiros 

trinta anos da cena literária do início do século XX no Rio Grande do Norte. A 

intenção foi se perceber a autora como nome de transição do Modernismo potiguar, 

pois, além da face voltada para o passado, Palmyra apresenta outra em que corteja 

o futuro. São, portanto, justamente esses olhares díspares que se analisam na obra 

da poetisa, a fim de situá-la ou não como escritora do Modernismo em nosso estado. 

 Esta investigação não encontrou uma fortuna crítica considerável 

numericamente sobre a obra de Palmyra Wanderley. Além de comentários breves 

sobre a vida e a obra da escritora nos textos que tratam da história literária de Natal, 

deparou-se apenas com poucos trabalhos acadêmicos a respeito de sua obra: a 

dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, 

intitulada “Palmyra Wanderley e a Educação da Mulher no Cenário Norte-rio-

grandense”, de Carvalho (2004), um artigo de Diva Cunha, “Um passeio em Natal 

pelos olhos de Palmira” (CUNHA, 1994, p. 55-67), publicado no livro organizado por 

Constância Duarte, Mulher e literatura do RN, e o ensaio de Alves (2014), “Palmyra 

Wanderley: sombras do Modernismo na Vidraça”, publicado no volume 1 do livro 

Poesia submersa. 

A dissertação referenciada acima objetivou analisar a contribuição de Palmyra 

Wanderley, enquanto escritora e jornalista, para a educação da mulher, por meio da 

prática da escrita, no período de 1914 a 1920. Essa observação deu-se 

especificamente sobre a produção jornalística da escritora na revista feminina Via 

Láctea e nos periódicos A República e Diário de Natal, na década de 20 do século 

passado. Para tanto, a pesquisadora faz um levantamento documental dos escritos 

de Palmyra enquanto jornalista preocupada com a educação feminina no Rio 

Grande do Norte.  
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 O artigo de Cunha (1994) analisa o itinerário poético de alguns poemas de 

Palmyra Wanderley, que apresentam como temática a cidade de Natal, com sua 

paisagem paradisíaca. Na estetização dessa paisagem, destaca-se o passeio pelas 

praias, pelos bairros próximos e mais distantes, pelas lagoas, pela natureza colorida 

e aromática dos cajus vermelhos e amarelos que as banhistas chupam. 

 O ensaio de Alves (2014) faz parte de um estudo sobre a produção poética 

potiguar ao longo do século XX, que prioriza poetas produtores de uma lírica 

representativa. A análise que faz da poética de Palmyra Wanderley considera 

também os aspectos que a aproximam e que a distanciam de uma tradição de 

permanência. 

 Recentemente, constatou-se a existência de mais uma dissertação de 

mestrado sobre a autora de Roseira brava, a qual não se conseguiu ter acesso. 

Essa dissertação foi apresentada há pouco tempo por meio do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da UFRN, intitulada “Palmyra Wanderley, a Cigarra 

dos Trópicos: imaginários culturais e mapa onírico em ‘Roseira brava’ (1965)”, de 

autoria da professora Daniela Lago Alves Batista de Oliveira Eustáquio. 

 É importante ressaltar que todos os trabalhos acadêmicos aqui citados 

tiveram como objeto de estudo a edição de Roseira brava de 1965, ao contrário 

desta tese, que privilegiou a primeira edição, de 1929.  

Acredita-se ser relevante retirar do silêncio essa obra que está inserida em 

um contexto literário regional, mas que sugere implicações nacionais, pois a poética 

de Palmyra, em seu tempo, ultrapassou o limite literário do seu Estado e alçou voo 

ao receber a Menção Honrosa da Academia Brasileira de Letras. A referida menção 

por Roseira brava foi assinada em 1º de abril de 1930, pelos acadêmicos Adelmar 

Tavares, Olegário Mariano e Luiz Carlos Guimarães. A consagração dada por essa 

crítica constitui-se um feito exemplar para a escritora num mundo notadamente 

masculino. 

Os versos de Palmyra Wanderley, de modo geral, apontam para a natureza 

de uma mulher de tempo definido e de um espaço marcado, que transpôs barreiras 

e marcou presença em uma cena literária exemplarmente masculina, por meio de 

seus versos, que polarizam e se intermedeiam entre a tradição romântica do 

passado e as possibilidades modernistas de seu presente. 

 Ao trazermos para a atualidade a obra dessa escritora do início do século 

XX, estamos, de certa forma, tentando compreender a nossa cultura, a nossa 
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história, a maneira como nos exprimimos, como bem colocou Antônio Candido no já 

conhecido trecho do prefácio da primeira edição de Formação da literatura brasileira: 

 

Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não 
outra, que nos exprime. Se não for amada, não revelará sua mensagem; e 
se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a 
compõe, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. 
Ninguém, além de nós, poderá dar vida a essas tentativas muitas vezes 
débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do 
passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa 
da cultura europeia, procuravam estilizar para nós, seus descendentes, os 
sentimentos que experimentavam, as observações que faziam –, dos quais 
se formaram os nossos (CANDIDO, 1981, p. 10). 

 

Assim, ao se estudar a poética de Palmyra Wanderley, no âmbito da 

Literatura Comparada, está-se retirando da margem um texto que apresenta 

importância histórico-cultural para a compreensão da percepção cultural e do 

contexto da cidade do Natal do início do século XX. Além dessa leitura de cunho 

histórico-cultural, torna-se imperativo atentar para a compreensão da alma feminina 

dessa potiguar que reverbera outras vozes daquele passado, o qual é construtor do 

que hoje somos. 

Desse modo, os versos de Palmyra ora seguem em frente e se coadunam 

com as tendências modernas, ora fincam o pé no passado e dialogam com a 

tradição. Em muitos dos poemas de Roseira brava, pode-se observar, tanto na 

forma quanto no conteúdo, a aproximação com a tradição. Há, nos versos de 

Palmyra Wanderley, além do culto à forma do soneto, a presença de temáticas 

universais, como a da natureza em sua exuberância tropical. Essas formas e 

temáticas eram peculiares no início do século XX, quando os ecos do Romantismo 

ainda eram ouvidos e dialogavam com as tendências parnasianas e suas 

preocupações formais. Essas características podem ser lidas no primeiro quarteto do 

soneto “Mangueira”: 

 

Exposta ao vento, exposta à noite, ao dia exposta, 

Aprumada na terra, a mangueira se alteia. 

E, do solo, a raiz a rigidez arrosta 

Qual polvo que se estorce e se entranha na areia 

 
   (WANDERLEY, 1929, p. 91). 
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A preocupação formal traduz-se, no poema em questão, pela escolha do 

soneto alexandrino, de 12 sílabas métricas. Essa forma é bastante difundida pelos 

parnasianos, com ritmo marcado pelas sílabas tônicas nas sextas e nas décimas 

segundas sílabas. Além do aspecto formal, percebe-se que o poema é notadamente 

descritivo de exaltação à natureza materializada na árvore “aprumada na terra”. 

Destaca-se, no texto, a sugestiva comparação da “rigidez” vegetal com a vida do 

mundo animal configurada na imagem do polvo. 

A valorização do elemento natural é constante na literatura. Na brasileira, não 

tem sido diferente desde a visão de paraíso terrestre preconizada pela Literatura de 

Informação e pela escrita jesuítica, justificada até mesmo pela força da nossa 

dimensão territorial, provocadora de uma diversidade geográfica que incide sobre a 

nossa fauna e sobre a nossa flora. Assim, ao longo da historiografia literária 

brasileira, a natureza se faz presente como tema e elemento estrutural. No 

Arcadismo, por exemplo, em retomada aos ideais clássicos, a natureza era 

enfatizada em sua vertente pastoral e rústica, que se opunha ao processo 

civilizatório das metrópoles, e almejada pela visão iluminista. Exemplares dessa 

estética são as liras de Tomás Antônio Gonzaga, o qual, na pele do pastor de “alheio 

gado”, traz uma natureza bucólica, primaveril, alegre e acolhedora.  

Destarte, a natureza perpassa todos os chamados Períodos Literários e 

permanece como tema central de poemas até hoje. Essa recorrência aos temas e 

motivos naturais pode ser aferida nas poéticas mais díspares, como a poética 

sincrética de Augusto dos Anjos (“A Árvore da Serra”), a poesia memorialística de 

Carlos Drummond de Andrade (“Lembrança do Mundo Antigo”), o cotidiano humilde 

e moderno de Manuel Bandeira (“O Cacto”), enfim, nas lesmas, nas formigas, nos 

passarinhos pantaneiros de Manuel de Barros e de todos os contemporâneos que 

dialogam com a tradição clássica ou moderna. 

Essa valorização da natureza cantada em verso e prosa surge em Palmyra 

Wanderley com vigor peculiar ao movimento romântico. Percebe-se, em muitos de 

seus versos, a assimilação dos critérios advindos do Romantismo e também do 

Parnasianismo, estilos que, embora díspares, estão atrelados a uma tradição 

poética, principalmente, o segundo, em que viveu uma “profissão de fé” com relação 

ao rigor formal e à objetividade dos temas universais.  

Por outro lado, há, em Roseira brava, poemas sem métrica regular, com a 

presença de onomatopeias, em linguagem marcada pela oralidade, refletindo, assim, 
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uma liberdade formal. Essas marcas orais e formais remetem às tendências 

modernistas do verso livre e da linguagem distensa, como se pode observar na 

estrofe seguinte do poema “Areia Preta, Flor de Verão”:  

 

AREIA PRETA, praia que se esfuma 

Às vezes, a pensar. 

Na sorte das jangadas no alto mar 

Yara langorosa de olhos verdes, verdes, 

Fecha os olhos tristonha, 

Está com somno. 

Na alva rêde de espuma 

Está deitada e sonha  

Com o seu dono. 

A ventania dança o seu lundum 

E ela dorme embalada 

Ao cantochão da vaga: 

— hum!... hum!... hum!... 
 (WANDERLEY, 1929, p. 26). 

 

Ao se cotejar essas duas ocorrências na poética palmyriana, percebe-se a 

diferença formal e até temática dentre os versos de Roseira brava. No primeiro 

poema, há exaltação à árvore da mangueira, efetivando-se em um soneto 

camoniano, aproximando tanto a forma quanto o conteúdo de uma tradição mais 

clássica. No segundo, a praia natalense surge sem essa exaltação em versos de 

métrica irregular e sem esquema de rimas definido, aproximando-se, assim, de uma 

tendência preconizada pelos primeiros modernistas, como sugerem os belíssimos 

versos “ventania dança o seu lundum/E ela dorme embalada”. 

Em vista desses elementos estéticos e temáticos observados nos dois 

poemas, a leitura feita por Gurgel (2001) sugere ser a autora de Roseira brava uma 

precursora da moderna literatura potiguar. Sua poética diverge, no que diz respeito, 

principalmente, à forma, da produção literária de Auta de Souza, mas, por outro 

lado, ela não apresenta os elementos da atualidade moderna de Jorge Fernandes. 

 Sob a ótica da estilística, Palhano (2011) analisa os versos de Livro de 

poemas, de Jorge Fernandes. A pesquisa investiga a construção do ethos 

considerando o estilo individual de Jorge Fernandes e as escolhas estilísticas 

dominantes na poesia potiguar nas três primeiras décadas do século XX. Para tanto, 
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o autor faz contraponto entre os versos do poeta modernista e os versos das 

poetisas Auta de Sousa e Palmyra Wanderley. Ele afirma: 

 

Em relação às referências construídas pela crítica literária do período, a 
produção poética de Auta de Souza e a de Palmyra Wanderley assomam à 
centralidade dos elogios. De um dos julgamentos, “a cotovia mística das 
rimas” é elevada ao pódio da santidade e da apreciação inconteste, tanto 
por seu percurso rápido e fatídico de existência quanto pelos versos 
provocadores de uma empatia dramática e religiosa. Nessa conformação, 
Auta de Souza representa, no discurso da crítica literária local dos anos 20, 
a mulher poeta por excelência, a imagem – bafejada pela fumaça branca do 
turíbulo – da feminilidade sensível e de fácil aceitação social. De outro dos 
lados dos julgamentos, “a cigarra dos trópicos” é elevada ao pódio da 
modernidade bem-comportada, ainda que sem as apreciações incontestes, 
tanto por sua atuação na vida cultural da cidade quanto pelos versos 
instigadores de juízos críticos bastante positivos. Nessa conformação, 
Palmyra Wanderley representa, no discurso da crítica literária, a mulher 
poeta moderna da província, a imagem da feminilidade sensível, inteligente 
e sintonizada, até certo ponto, com os avanços sociais ocorridos nos anos 
20 do século passado (PALHANO, 2011, p. 245). 

 

No percurso de seu estudo, Palhano (2011) atesta a inserção de Auta de 

Sousa dentro de uma tradição poética de permanência, levada pelas forças 

centrífugas dominantes no que diz respeito à construção de sua lírica. A sua 

biografia trágica e o seu estilo individual fazem com que “a cotovia mística das 

rimas” seja ovacionada pela crítica e lida pela comunidade leitora de então. Por sua 

vez, Palmyra Wanderley, “a cigarra dos trópicos”, festejada em menor grau pela 

crítica vigente e não tão lida como Auta de Souza, apresenta momentos em que 

rompe com as forças dominantes, estabelecendo “frestas no dizer estabelecido” com 

relação à sua construção poética, no entanto, ainda persegue determinações de 

força centrípeta em direção à continuidade de uma tradição, embora brinquem com 

a permanência e se comprazam com a mudança. 

Nesse sentido, os poemas “Mangueira” e “Areia Preta – Flor de Verão”, 

respectivamente, traduzem esse movimento de aproximação e de distanciamento de 

uma tradição lírica hegemônica, sugerindo a confluência de diferentes estilos e 

períodos literários. Dessa forma, Palmyra Wanderley vem configurar-se como um 

nome da lírica potiguar que se situa entre a tradição de Auta de Souza e a 

modernidade de Jorge Fernandes.  

Ao lado desse trânsito entre estéticas, há, na poesia palmyriana, a exaltação 

à cidade onde nasceu. A autora atenta para a inscrição do espaço que urgia ser 

pesquisado e estudado, talvez, como um dos traços dessa modernidade em que ela 
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por vezes paira, como se viu no poema “Areia Preta – Flor de Verão”. São mais de 

vinte poemas dedicados à cidade onde nasceu e tantos outros que acabam por, de 

alguma forma, tocar nessa temática. Os bairros, as regiões da cidade e “sua beleza 

peregrina”, apesar de, na maioria das vezes, apresentarem-se em tom idílico, 

edênico, podem surgir como espaços da modernidade habitados por diferentes 

classes sociais. Percebe-se, nos versos sobre Natal, a contradição peculiar de todas 

as épocas: os olhares para o futuro enredam-se nas malhas do passado. 

Palmyra escreve no clima de mudança em que a cidade provinciana se 

urbaniza e muda a sua face. Ela produz uma escrita da mutação urbana que registra 

a sua metamorfose como mulher moderna que dialoga com a tradição. Ao passear 

pela cidade, por meio de seus versos, oferece-nos o seu testemunho e demonstra 

não se conformar em ver a cidade sob o signo dessa modernidade, como se pode 

observar no poema “Salve Rainha do Potengy”, do qual se extraíram os seguintes 

versos: 

 

Natal, cidade oblata, 

Sempre num gesto de elevação... 

Salvé, cidade da serenata, 

Salvé, cidade da viração. 

 

Cidade do fandango e da modinha, 

Do Guabiraba, do camboim. 

Salvé, cidade minha, 

De todo aquelle que gostar de mim. 

 

O mar tão perto soluça tanto! 

Nada é mais branco que teu luar! 

Natal, cidade cheia de encanto, 

Cidade feita para se amar. 

 

Salvé, cidade pra querer bem 

Cidade cheia de panoramas 

Nenhuma outra mais belos tem. 

 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 15-17). 
 

“Salve Rainha do Potengy” é o primeiro poema da primeira parte do livro, 

denominada “Rosas de Sol e de Espuma”. No poema, há uma exaltação à cidade 
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por meio de sua natureza e dos seus aspectos culturais, como o “fandango” e a 

“modinha”. Além dos elementos da natureza e da cultura, o poema inscreve a 

gênese religiosa da cidade contida no próprio nome (Natal).  

Diante desse contexto, esta investigação se propõe a inventariar e analisar os 

elementos poéticos, seja da forma, seja do conteúdo, que se configuram como 

portadores de características, as quais podem, por sua vez, inserir a poética de 

Palmyra Wanderley em um espaço de interseção em que convivam elementos 

vinculados à tradição com outros que já apontam para uma perspectiva de ruptura 

com os alicerces de uma lírica canônica. Essa inserção relê e situa a poética 

palmyriana, cuja “voz se erguia” “em quermesses, em versos, em palestras” no 

quadro da Literatura produzida do Rio Grande do Norte. 
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2 PALMYRA WANDERLEY: VIDA E OBRA 

 

Palmyra Wanderley (Mme. Raimundo de França) 
antes de mergulhar na doce penumbra amorosa do 
lar, ergueu-se nos pilônes de porfírio de dois livros 
radiosos: - Esmeraldas e Roseira Brava 

 
Câmara Cascudo (2002). 

 

 

2.1 Das origens à decadência 

 

 

Natal, cidade que o mar acaricia em seu abraço de Norte a Sul, viu nascer 

Palmyra Guimarães Wanderley, no dia 6 de agosto de 1989. Foi também Natal que 

testemunhou o seu falecimento, aos 89 anos, em 19 de novembro de 1978.  

Palmyra foi moça bem-nascida. Filha do desembargador Celestino Carlos 

Wanderley e de Ana de Freitas Guimarães Wanderley, pertencia a uma família 

ilustre de intelectuais e de poetas. Como destaca Saraiva (1962), descendente direta 

da linhagem dos Wanderley, holandeses trazidos ao Rio Grande do Norte pelo braço 

do colonizador, era bisneta do fundador do primeiro jornal do estado, o assuense, 

João Carlos Wanderley, e neta do primeiro médico norte-rio-grandense, Luís Carlos 

Lins Wanderley2. 

 Estudou no Colégio Imaculada Conceição e recebeu a educação prevista 

para as moças de sua época3. Em depoimento a Isabel Carvalho, autora da 

dissertação de mestrado sobre a educadora Palmyra, Jaime Wanderley, sobrinho da 

escritora, declarou que seu pai e irmãos estudaram também em Recife, confirmando, 

assim, que Palmyra e suas irmãs foram alunas, naquela cidade, do Colégio das 

Damas Cristãs, voltando de lá somente em 1914 (CARVALHO, 2004, p. 49). 

                                                
2 Sobre o bisavô de Palmyra, declara Cascudo: “O reinado não comportava senão dois soberanos, 
Lourival, no domínio tradicional, e o Dr. Luiz Carlos Lins Wanderley (1831-90), primeiro norte-rio-
grandense que se doutorara em medicina, poeta, teatrólogo, recitador cheio de viveza e de 
comunicativa simplicidade” (História da cidade do Natal. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 
Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1980, p. 380). 
3 A educação formal para a elite feminina, da qual Palmyra Wanderley fazia parte em Natal, era de 
base católica, onde se privilegiava a formação da mulher para ser esposa e mãe exemplares dentro 
dos preceitos da moral cristã. 



24 

 

No auge de sua produção literária, Palmyra Wanderley apaixona-se pelo 

advogado, deputado e jornalista Manoel Soares Araújo, do qual fica noiva. Para os 

dois, Manoel Soares construiu uma bela casa, em estilo mourisco, na esquina da Av. 

Marechal Deodoro com a Rua João Pessoa. Infelizmente, não foi possível aos dois 

habitarem esse espaço, pois Manoel Soares faleceu dias antes do casamento, no 

dia do aniversário de 23 de anos de Palmyra, pondo fim ao sonho de casamento da 

jovem. Esse trágico acontecimento pessoal pode ter interferido na acentuada tristeza 

presente em muitos de seus versos e faz com que dedique o seu livro Roseira brava 

ao noivo falecido Manoel Soares, a quem oferece “a palavra mais triste desta 

ROSEIRA BRAVA”. 

Somente na maturidade, aos 46 anos, Palmyra Wanderley veio a contrair 

matrimônio. O escolhido foi Raimundo França, então Diretor do Departamento de 

Correios e Telégrafos. França era mulato e, por isso, não foi aceito pela família 

tradicional de Palmyra. À festa de casamento preparada para quatrocentos 

convidados, somente compareceram cinco pessoas, fato que ratifica a intensidade 

dos preconceitos de cor que permeavam as relações sociais no país nas primeiras 

décadas do século XX.  

Wanda Wanderley Mussy, prima de Palmyra, em entrevista ao jornalista 

Franklin Jorge, publicada no livro Spleen de Natal, de 1996, declara que Raimundo 

França arruinou todo o patrimônio herdado por Palmyra. Ao fornecer aval a todos 

que lhe solicitavam, foi obrigado a vender os bens da esposa a fim de quitar as 

dívidas que, na verdade, não eram dele. Esse comportamento levou os dois à 

situação em que morreu Palmyra Wanderley: pobre, doente e esquecida. 

 Quando jovem, Palmyra encantava a todos por sua beleza, alegria e 

inteligência e, desde cedo, demonstrava real interesse pela poesia e pelas artes em 

geral. Além de inúmeros artigos, poemas e crônicas nos periódicos da época, 

publicou, conforme já mencionado, dois livros de poesias: Esmeraldas, de 1917, aos 

24 anos; e Roseira brava, de 1929, aos 35 anos.  

 Palmyra Wanderley ocupou lugar de destaque na cena intelectual de Natal. 

Publicava nos jornais; escrevia peças teatrais, letras de músicas e hinos religiosos; 

preocupava-se com a educação das crianças e das mulheres; proferia conferências. 

Além dessa produção cultural, de cunho social e filantrópico, a poetisa se destacava 

como figura atuante na sociedade potiguar e figurava com desenvoltura na Belle 

Époque natalense, como relata Esmeraldo Siqueira (apud GURGEL, 2009, p. 25): 
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E Natal continuava a sua “Bélle Époque” particular. Com as mercadorias 
vindas da França, Esmeraldo Siqueira me falava, ainda nos anos 60, que 
tinha saudades da manteiga e do queijo, e dos tonéis de vinho, provindos 
da França. Lembro de uma foto, que encontrei no Instituto Histórico, de 
Pedro Velho, ao assumir o Governo do Estado – ele, o “condotière”, cercado 
por todos os seus secretários, todos com uma rosa resplandecente na 
lapela, num figurino que nada ficava a dever à mais fina elegância 
parisiense. O porta-voz dessa época única – bem me recordo – é toda uma 
capa da bela poetisa Palmira Wanderley, sentada numa mesa de calçada 
de uma sorveteria da avenida Tavares de Lyra, numa elegância que só a 
revista “Cigarra”, de Aderbal de França, podia documentar. 
  
 

Como o trecho acima revela, Palmyra Wanderley realçava a cena natalense 

dos anos 1920, a ponto de o detalhe metonímico de sua capa ser o porta-voz 

daquela “época única”. Essa presença marcante não se deu apenas como bela 

figura representativa de uma elite, mas, principalmente, pela sua atuação nas letras 

e pela sua voz em favor das mulheres.  

Sobre ela, declara o jovem Câmara Cascudo em 1921: 

 
Palmyra conquistou imediatamente todas as sympathias pelo seu esforço 
tenaz para minorar os sofrimentos alheios. Em todas as festas, em todos os 
bailes, em todos os cantos, onde e como podia, lembrava aos que se 
divertiam, a fome e a mizeria dos patrícios, pelas estradas desertas do 
sertão em braza. Em kermesses, em versos, em palestras, a sua voz se 
erguia sempre, apontando entre o luzir das alegrias, o choro monótono e 
doloroso das creacinhas sertanejas. E Natal em pezo, Natal educado e 
elegante, Natal de literatos ou Natal burguez, pata de boi, que bate palmas 
nos Cinemas ou recita a “Judia” de Thomaz Ribeiro, seguiam-na 
deslumbrado. Palmyra consegue o que Natal inteiro não faria. Pela sua 
mocidade, e sua beleza tranquilla e sadia, os seus gestos, os seus actos, o 
seu exemplo de moça christã, distanciada dessas bonecas de avenidas, as 
grotescas “complicadas”, pode ter a certeza que lá no Ceu a sua conta 
possui um pavoroso haver (CASCUDO, 1921, p. 34). 

 

O trecho acima revela a participação ativa da moça Palmyra nos 

acontecimentos sociais de Natal, sempre preocupada com os “sofrimentos alheios” 

e, com sua juventude e beleza, conseguia deslumbrar a cidade burguesa. 

Dessa forma, ao lado de sua prima Carolina Wanderley e com o apoio de 

outras jovens escritoras e poetisas contemporâneas, Palmyra funda a revista literária 

Via-Láctea, pioneiramente editada apenas por mulheres. A Via-Láctea, portanto, 

torna-se ponto de partida para a jovem Palmyra iniciar a sua trajetória nas letras 

potiguares, figurando, juntamente com Auta de Souza, como um dos nomes 

femininos preponderantes na paisagem intelectual e cultural do início do século XX 

em Natal, apesar dos pares de anos que separam essas duas escritoras. 
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A Via-Láctea apresenta-se hoje em edição fac-similar, a partir da pesquisa 

realizada pelas professoras Constância Duarte e Diva Cunha. Essa pesquisa revela, 

nos oito números encontrados na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a 

preocupação dessas moças natalenses em ocupar um espaço público notadamente 

masculino e em divulgar as suas produções literárias. A citada pesquisa concluiu 

que, além dos oito números encontrados, há registro, nos jornais da época, 

especialmente em A República, de mais quatro edições da revista. Geralmente, as 

notas publicadas nos periódicos da época continham rasgados elogios às jovens 

redatoras: 

 

Era comum, nos elogios, confundirem as autoras com sua obra, pois as 
expressões utilizadas para a revista contêm referências às qualidades 
esperadas ou desejadas para as moças. Assim, os jornalistas só se referiam 
à Via-Láctea como “mimosa”, “encantadora”, apreciada”, “gentil”, entre outras 
expressões, numa flagrante feminização do periódico que lutava para se 
impor enquanto revista séria, e que tinha uma proposta de trabalho voltada 
para o aperfeiçoamento intelectual da mulher potiguar (DUARTE; MACEDO, 
2003, p. 19). 
 

 

Dessa forma, a Via-Láctea foi recebida com entusiasmo por alguns 

segmentos da elite potiguar, no entanto, com desdém por outros, devido ao fato de 

ser uma publicação exclusivamente feminina. No coro dos entusiastas, sobressai-se 

a voz de Câmara Cascudo, amigo da jovem Palmyra: 

 

1914-1915 assistiu vida e clarão da Via-Láctea, revista orgulhosamente 
feminina. Duas animadoras, Palmira e Carolina Wanderley, vieram para a 
Academia de Letras, aclamadas pela unanimidade da admiração. Tinham 
vindo ambas, real e metaforicamente, da Via-Láctea, saudosas das 
companheiras, estrelas que deixaram de fazer versos (CASCUDO, 1980, p. 
382). 

 
  

 De outra feita, conforme publicado na própria Via-Láctea, o colunista de A 

República, Jacyntho Canela de Ferro, pseudônimo do eminente Eloy de Souza, 

irmão da poetisa Auta de Souza, publicou, em sua seção “Aparas”, uma nota sobre a 

revista, na qual dizia que o periódico deveria se nomear Revista Doméstica ou 

Gallinheiro ou, ainda, A Cozinheira. Uma das redatoras, sob o pseudônimo de 

Dinese, escreveu uma resposta ao jornalista, intitulada “Primeiras Nuvens”, na qual 

repudiou a opinião dada por ele: 

 
Creia, pois, o Jachynto, que pregou muito bem, mas, qual Baptista 
moderno, pregou no deserto. Seria para ele de melhor êxito, externar sua 
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autorizada opinião às distinctas alumnas da Escola menagére de onde 
sahirão, para o futuro, perfeitas donas de casa, capazes de lhe satisfazerem 
no seu grande amor aos bons pratos e aos gallinheiros (Via-Láctea, n. 3, 
dez. 1914, p. 3). 

 

A Via-Láctea, portanto, causou rebuliço na cena intelectual natalense pelo seu 

caráter emancipador e por sua pretensão de sair do lugar comum destinado às 

moças prontas para o matrimônio. Essa posição da revista revelou-se, inclusive, em 

seu próprio subtítulo: Via-Láctea: Religião, Artes, Sciencias e Lettras.  

A Via-Láctea, portanto, foi o ponto de partida para a jovem Palmyra iniciar a 

sua trajetória nas letras potiguares, escrevendo para os jornais da época, inclusive, 

para periódicos de fora do Rio Grande do Norte, sempre procurando conciliar a 

jornalista e a escritora. No entanto, a Palmyra que interessa nesta pesquisa é a 

poetisa, autora de Roseira brava. 

Como se pode perceber, pela própria história da revista Via-Láctea, o 

contexto experimentado por Palmyra e pelas jovens de sua época era repressor. 

Nele, a figura feminina estava restrita à circunscrição do lar e limitada ao papel da 

mãe e da dona de casa exemplares. Esse papel é questionado por essas jovens, 

como comprova o texto publicado no primeiro número da revista: 

 

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 uma planta de estufa. Uma relativa 
cultura tem-na disposto para diversos misteres honrosos. Se o exercer com 
proficiência a melindrosa funcção de educadora é um facto, ainda assim 
vemol-a circunscripta na esphera onde age e nenhum outro constata a 
energia intellectual que não raro é dotada, de sorte que pouco lhe valerá 
possuir aptidões (Via-Láctea, n. 1, out. 1914, p. 2). 

 

No trecho desse editorial do número 1 da revista, percebe-se a consciência 

dessas jovens no sentido de não se acomodarem diante dos preconceitos que 

imperavam, e ainda imperam, em nossa sociedade, dominada por uma cultura 

falocêntrica. É fato que, em 1914, esse império estava com seus pilares solidamente 

fincados, sendo defendido por vozes uníssonas. Levantar essas questões, em uma 

revista somente de mulheres, é um avanço incontestável para a ainda cidade de 

costumes provincianos que restringia o destino da mulher ao lar e à maternidade, 

“uma planta de estufa”, sem existência própria. 
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Palmyra foi ainda fundadora da Academia Norte-rio-grandense de Letras, 

ocupando a cadeira de número 20. A patrona escolhida foi Auta de Souza. De 

acordo com Saraiva (1962), Palmyra, com muita emoção, homenageou a sua cidade 

em seu discurso de posse: 

 

De joelhos como quem reza a Salve Rainha da Pátria, eu te saúdo ó Natal – 
enamorada do sol, terra bíblica cheirando a incenso das oferendas; cidade 
presépio, cidade lapinha, antiga e lendária cidade dos Reis Magos – 
povoado simbólico de Jerônimo de Albuquerque, fundado no dia 25 de 
dezembro de 1599 ao lado da Fortaleza dos Reis Magos, que lhe deu o 
primeiro nome – como quem planta uma árvore de natal cheia de promessa 
e dádivas de sonhos e de esperanças. A minha alma é côncava de sonhos, 
como tuas ondas côncavas de sons (SARAIVA, 1962, p. 130). 

 

O tom do discurso primeiro da acadêmica mostra a sua paixão pela cidade 

onde nasceu, a ponto de comparar os seus inúmeros sonhos aos sons emitidos 

pelas ondas do mar de sua terra. Natal está presente em muitos de seus poemas, 

em que desfilam os bairros, as gentes, a natureza, os costumes da então província, 

que recebia os novos tempos, preparando-se para ser uma capital moderna e 

alcançar um espaço de civilidade. A percepção dessa civilização moderna pode ser 

aferida nas obras materiais de construção do Teatro Carlos Gomes (hoje Alberto 

Maranhão), na criação do bonde elétrico e na inauguração de edifícios, como o Hotel 

Continental, dentre outros. Tais obras “serão símbolos da modernidade natalense e 

conviviam com a pitoresca figura do burro de cargas” (ARRAIS; ANDRADE; 

MARINHO, 2008, p. 130). 

 

  

2.2 O jornalismo e a inquietação social 

 

 

Nesse turbilhão, entre a jornalista e a educadora, as questões políticas e 

sociais interessavam à jovem Palmyra, principalmente no que dizia respeito à falta 

de assistência à pobreza e aos menores carentes, que, desde então, faziam parte 

da cena urbana daquela Natal ainda província. Essa preocupação social emerge na 

crônica de Palmyra, intitulada “Ciência e Arte”, publicada em sua coluna “Sutilezas 

Femininas” do periódico A República, de 23 de outubro de 1921: 
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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 (CARVALHO, 2004, p. 105). 
 

 

No trecho da crônica, a pobreza da cidade incomodava a poetisa-jornalista, 

porém a “natureza soberana” da cidade a encantava. Conciliar a natureza com as 

benesses sociais parecia ser sonho da escritora. 

Um exemplo também dessas atitudes é a realização de uma quermesse, em 

1923, com a finalidade de angariar fundos para ajudar o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância a construir o Hospital das Crianças, que estava sendo 

edificado na Av. Deodoro por iniciativa do médico Manoel Varela Santiago, a fim de 

atender às crianças carentes da cidade e diminuir os altos índices de mortalidade 

infantil. À frente dessa iniciativa, destaca-se Palmyra Wanderley, conforme cita 

Medeiros (2010): 

 

Junto com a liderança de Palmyra, mais de 50 mulheres se engajaram 
nesta obra. Não deixa de ser interessante que, em meio a uma cidade onde 
predominava a família patriarcal e o machismo, se observa esta 
participação feminina. Foi publicada uma lista com os nomes destas 
participantes, onde se percebe que a grande maioria destas mulheres fazia 
parte da elite natalense. Um grupo delas chegou inclusive a sair pela Natal 
de 25.000 habitantes, para vender as entradas da quermesse, pelo preço 
módico de 2$000 réis. Como atração principal, Palmyra decidiu não colocar 
algum artista declamando poesias clássicas, ou algum instrumentista 
tocando alguma peça europeia, ou ainda artista vindo de outras capitais. 
Sua decisão foi por um artista potiguar, já com uma certa idade, um poeta 
que declamava seus versos junto com uma rabeca, além de tudo negro e 
ex-escravo. Estamos falando de “Fabião das Queimadas” (MEDEIROS, 
2008, s/p.). 

 
 

A organização da quermesse liderada por Palmyra Wanderley evidencia mais 

uma vez a preocupação da escritora com os excluídos, além de revelar o valor 

atribuído aos artistas locais, especialmente um com as características de Fabião das 

Queimadas, por sua situação de ex-escravo e com idade mais avançada.  

O relato da quermesse revela um traço singular da biografia da poetisa, ou 

seja, a valorização de elementos culturais ligados à herança afro-brasileira. Tais 
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elementos biográficos, portanto, iluminam uma visão sobre o desejo, por vezes 

tenso, de assimilação dessa cultura, pois a autora que irá valorizar os pescadores, 

as rendeiras, as gentes simples da periferia é a mesma que valoriza o artista negro e 

popular Fabião das Queimadas e que, mais tarde, casará com um mulato. 

Essa preocupação com as causas sociais de sua terra está mais presente em 

seus textos jornalísticos e na sua biografia, no entanto, revela-se também em alguns 

de seus versos em Roseira brava, como nos poemas “Alecrim” e “Passo da Pátria”4, 

dos quais destacamos:  

 

Alecrim 

 

[...] 

Alecrim é o bairro operário 

A tecer noite e dia. 

É a abelha operosa 

Que faz a teia e fia 

Tecelãm, Tecelãm, 

Não te cansas de fiar 

Maria? ... 

Assim é a dôr 

Trabalha sempre para doer 

E não se cansa de trabalhar 

Ninguém a socorre 

[...] 

 

     (WANDERLEY, 1929, p. 43-47). 

 

Passo da Pátria 

 

É um antro de miséria 

É um passo de dor 

Parece que os apaches de outras terras 

Nascem dalli. Que horror! 

Quanto medo nos mette! 

É, com certeza, daquelle lôdo 

Que se gera o amor d’apachenete, 

Bebendo com a desgraça o próprio amor 

 

[...] 

                                                
4 Os poemas “Alecrim” e “Passo da Pátria” serão analisados posteriormente, no capítulo dedicado à 
temática da cidade Natal. 
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Mendigo maltrapilho e esfaimado, 

Quasi a morrer, 

Aproveita migalhas 

Come sobejo, 

Veste retalho 

Fuma ponta de cigarro 

Já fumado 

Mastiga fumo rolado 

Dentes de alho 

E deixa a barba escorrer 

 

É bem alli, num fim de ladeira esquecida, 

Pobre enjeitado! 

Ainda é tempo de mudar de vida, 

Peccador, de tanto pecado! 

 

[...] 

 

     (WANDERLEY, 1929, p. 51-56). 

 

Nas estrofes transcritas desses dois poemas, destacam-se alguns versos 

brancos e livres, de entonação moderna, além de duas figuras do cotidiano da 

cidade: a tecelã e o mendigo. Eles são dois personagens à margem dos espaços 

nobres, habitando Alecrim, o bairro operário, e Passo da Pátria, o bairro pobre, onde 

a população se amontoa, até hoje, em casas pequenas em uma estreita faixa de 

terra que margeia o Rio Potengi e está separada da Cidade Alta pelo seu próprio 

baixo relevo. Nos referidos poemas, configura-se a preocupação social da poetisa 

tanto com o sofrimento da mulher operária da tecelagem, moradora do Alecrim, 

quanto com o pobre desvalido e faminto que habita as ladeiras e ruas estreitas do 

Passo da Pátria. 

 

2.3 Educação, religião e música 

 

 

Além de jornalista e escritora, Palmyra Wanderley atuou como educadora. 

Embora não tenha recebido formação pedagógica, a poetisa exerceu esse mister a 

partir, principalmente, de sua participação na Aliança Feminina, entidade formada 
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por senhoras de Natal. Como o próprio nome revela, trata-se de uma entidade de 

orientação católica, que objetivava “apoiar a influência da mulher na família e na 

sociedade para o predomínio dos princípios cristãos” (CARVALHO, 2004, p. 122). 

Assim, sob a égide dos princípios católico-cristãos, Palmyra atuou como secretária 

dessa aliança e exerceu papel fundamental nas ações promovidas por essa 

instituição feminina, em que se destacam o Curso Comercial Feminino, a Casa de 

Proteção às Moças Solteiras e a Escola Primária Noturna, ações que atendiam à 

mulher operária natalense a fim de que pudesse atuar no então mundo do trabalho 

restrito à indústria têxtil e ao comércio.  

De acordo com Carvalho (2004), em março de 1921, Palmyra Wanderley 

proferiu conferência no Salão de Honra do Palácio do Governo, dando ênfase às 

ações da Aliança Feminina no que diz respeito à proteção e ao amparo da mulher 

operária do Rio Grande do Norte: 

 

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, casas 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 lhe mate a fome e de um conselho 
amigo que lhe reconforte a alma (CARVALHO, 2004, p. 125). 

 

 Observam-se, nesse trecho da conferência, o âmbito sociocultural das ações 

da Aliança Feminina e o interesse da escritora Palmyra com relação à sorte dos 

operários e operárias que recebiam a assistência da entidade. Dessa forma, como 

poetisa, Palmyra apresenta uma visão ampla do mundo e da vida que não se limita a 

defender os interesses do capital, na figura do empresário industrial ou do 

comerciante do algodão. Como a maioria dos intelectuais modernos e engajados do 

século XX, ela fala em nome do outro que não tem voz. Fala em nome dos menos 

favorecidos economicamente e, nesse contexto, ganham relevo o operário e, 

notadamente, a mulher operária, cujo salário foi sempre inferior. 

Palmyra Wanderley, portanto, apesar de não ter tido formação escolar 

pedagógica, atuava como educadora intuitivamente e, assim, contribuiu para a 

educação de seu Estado. Era convidada a participar de solenidades de entrega de 

diplomas, sendo reconhecida por seus pares como uma educadora atuante.  
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Ao lado dessa vertente da educadora, Palmyra mantinha um comportamento 

religioso exemplar. Católica assumida, participava dos eventos da Igreja, compunha 

versos para hinos religiosos e produziu muitos poemas com essa temática, como o 

leitor pode ler em “Adeus Maria!”.  

Atento às várias faces de Palmyra, Câmara Cascudo (1921) registra que a 

“voz” da autora “se erguia” “em quermesses, em versos, em palestras”. Mas a voz do 

amigo ilustre também foi bastante cultuada pela poetisa. Na dedicatória de Roseira 

brava com que presenteia “Cascudinho”, está escrito: “pelo culto que eu lhe rendo, 

pelo bem querer que lhe quero, esta roseira brava carregadinha de espinhos”. 

Os preceitos cristãos alicerçados pela Igreja Católica foram fundamentais na 

formação da escritora e da cidadã Palmyra Wanderley. Tais princípios evidenciam-

se em suas crônicas, em seus versos, em sua prática cotidiana de frequentadora 

dos rituais e das festas promovidas pela Igreja Católica do Rio Grande do Norte, 

como se pode observar na crônica a seguir, publicada, em 1937, no jornal A 

República: 

[...] Amanhã é o dia da festa de Sant’Anna, a esperança de quem sofre, a 
padroeira singular da caridade Christã. Envolta na bondade de seu manto 
colorido a mãe de Nossa Senhora traz sempre, nas mãos, um livro aberto, 
na atitude maternal de quem ensina à Filha as primeiras lições. Sant’Anna 
representa na gravura em que destaco, no vital da capella, a mãe e a 
mestra. A mãe no desempenho da sublime tarefa de zelar o coração 
daquella que será, mais trade, a casa de Deus, dádiva divina que Sant’Anna 
havia de entregar como recebeu das mãos do Senhor; mais pura que o lírio, 
mais brilhante que o Sol! A mestra a apontar o verdadeiro sentido da vida 
christã. “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós 
mesmos” [...] (A REPÚBLICA, 25/07/1937, p. 3). 
 
 

O trecho acima denota a devoção de Palmyra Wanderley a Sant’Ana como 

mãe e mestra de Maria, imagem fundamental ao credo do catolicismo. Essa 

devoção, presente nos versos de muitos de seus poemas de Roseira brava e na 

autoria da letra de diversos hinos religiosos, acompanhou a escritora por toda a vida. 

Em relação a seus poemas, podem-se citar, dentre outros, os seguintes versos:  

 
    Adeus Maria! 

 

Adeus, Maria!. . . O teu olhar responde, 

Cheio de affecto, à minha despedida... 

O teu profundo amor não há quem sonde! 

Olha-me, sempre assim, por toda a vida! 
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Adeus, Maria, adeus! Ai, quem me esconde 

Do mal que, às vezes, traz a alma vencida? 

Onde me abrigarei, Senhôra, onde? 

Quem me concede a graça prometida? 

 

Adeus, Maria!. . . A noite se avizinha. 

Ouço o canto final da ladainha, 

Vejo os círios chorando de saudade. 

 

Adeus, Virgem de Maio – a flôr descóra... 

Sem ti, o que há de ser, Nossa Senhora, 

Desse meu sonho de felicidade?!. . . 

 

     (WANDERLEY, 1929, p. 110). 

 

Nesse soneto de despedida de Maria, quando o mês de maio finda e a flor 

perde a cor, a voz poética apresenta sua devoção a Maria e a importância que essa 

figura do credo religioso católico assume na vida desse eu lírico, a ponto de 

depender dessa proteção divina a realização do sonho de felicidade. Nesse e em 

outros poemas, a temática da religiosidade visita o universo poético de Palmyra 

Wanderley, seja nos versos dedicados à cidade Natal, seja nos poemas voltados 

para a natureza tropical, seja nos textos mais intimistas. 

Além disso, Palmyra é autora das letras dos hinos a Nossa Senhora da Guia, 

Padroeira de Acari/RN, e a São José, em parceria com o músico Felinto Lúcio 

Dantas; e, juntamente com a prima Carolina Wanderley, escreveu a letra do Hino a 

Sant’Ana, padroeira de Caicó, em parceria com o músico Manoel Fernandes. 

Afora esses exemplos de composições sacras, Gumercindo Saraiva musicou 

o poema de Palmyra Wanderley: “Eu quero ainda sonhar” e traz o seguinte 

depoimento, em seu livro Trovadores Potiguares: 

 

Autora de hinos patrióticos, hinos sacros, modinhas populares, PALMYRA 
WANDERLEY compôs uma canção que venceu as fronteiras da Pátria, 
ancorando na luminosa Paris de Lamartine. Trata-se de “PALMA DA 
RESSUREIÇÃO”, musicada em Paris, quando ali se encontrava o maestro 
Valdemar de Almeida. Distante de sua terra Natal, Valdemar de Almeida, 
certo dia, sentindo a nostalgia que lhe dominava pela saudade da terra 
amada, senta-se ao piano e folheia as páginas de “Roseira Brava”. Encontra 
um poema que definia a sua solidão. Aí nasceu a melodia de “Palma da 
Ressureição”, que tem sido cantada pelas vozes mais credenciadas do 
populário brasileiro (SARAIVA, 1962, p. 132). 
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Sabemos que, na historiografia literária brasileira, a musicalidade caracteriza 

a produção literária de vários autores românticos e modernos, tais como Gonçalves 

Dias, Manuel Bandeira ou Cecília Meireles. A musicalidade também é audível em 

alguns poemas de Roseira brava, cujas formas melódicas podem ser aferidas no 

poema “Palma da Ressurreição”. São esses versos que comoveram o maestro 

Valdemar de Almeida em seu exílio em Paris, conforme se pode perceber no soneto: 

 

Palma da Ressureição 

 

    Letra de Palmyra Wanderley 

    Música de Valdemar de Almeida 

 

Da escarpa, na aridez, ela arrebenta 

Filha das selvas, nos sertões nascida, 

Parece haver brotado da tormenta 

De uma alma que venceu e foi vencida 

 

É um gôsto de dor, não se lamenta, 

Porque a dor mais calada é a mais sentida... 

No entanto, adivinha-se que é sedenta 

D’água que baste para lhe dar vida 

 

Contraste desta folha milagrosa. 

Que do batismo sai, nova, viçosa 

E de verde se veste e se refaz 

 

É uma antiga lembrança que ainda abrigo, 

É um velho sonho que murchou comigo, 

É qualquer coisa que não volta mais! 

 

(SARAIVA, 1962, p. 133). 
 
 

Há, no título do poema, alusão à Ressurreição de Cristo, pois os ramos da 

palmeira simbolizam o acolhimento a Jesus, quando chega a Jerusalém no 

conhecido “Domingo de Ramos”. Esse domingo, data móvel na liturgia cristã, inicia a 

Semana Santa, que culminará, segundo esse credo, com a Ressurreição de Cristo. 

No formato do soneto tradicional, o poema revela o amor do eu lírico pela natureza 

do chão que habita. Expõe a nostalgia pungente, exaltando a capacidade de 

regeneração da palma, que não se realiza no coração desse eu lírico. 



36 

 

Dessa forma, a educadora, a jornalista e a religiosa representam faces da 

poetiza que se imbricam e latejam em sua obra poética.  

 

 

2.4 Palmyra Wanderley hoje 

 

 

Não há um acervo organizado da vasta obra que a escritora produziu. Além 

dos dois livros de poemas, Palmyra publicou, nos periódicos da época, inúmeras 

crônicas, poemas, peças de teatro, hinos religiosos, os quais se encontram esparsos 

nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  

São raros, em Natal, exemplares de seu primeiro livro Esmeraldas. Do 

segundo, Roseira brava, edição de 1929, há um exemplar em perfeito estado de 

conservação no Instituto Ludovicus, com dedicatória ao amigo Câmara Cascudo.  

Roseira brava foi reeditado, em 1965, pela Fundação José Augusto, 

recebendo o seguinte título: Roseira brava e outros versos. Nessa edição, foram 

acrescidos mais poemas, acredita-se que com a aquiescência da autora, que ainda 

vivia por ocasião dessa publicação. Essa edição segunda apresenta problemas de 

digitação em alguns versos, como também alguns poemas foram modificados, isto é, 

em alguns poemas versos inteiros diferem, além da mudança de títulos, expressões 

e palavras. No entanto, essa segunda edição não deixa de ser uma homenagem, 

ainda em vida, à sua autora.  

A dedicatória de Palmyra Wanderley ao amigo Câmara Cascudo, ao lhe 

presentear a edição de 1965 de seu Roseira brava, evidencia a participação da 

autora, de alguma forma, nessa reedição. Apresenta-se permeada por uma tristeza 

pungente e recomenda a leitura de novos e antigos poemas ao casal, Luiz e Dahlia 

Cascudo. A essa dedicatória é acrescido o seguinte post-scriptum: 

 

P.S. Peço que leiam juntos o Nordeste, a obra melhor do Roseira Brava, 
no julgamento da autora. É um soneto em que todos os nordestinos se 
sentem irmãos, pela adversidade e pela resignação. Em que a “terra 
tísica vai golfando sangue pela boca vermelha dos cardeiros”. 
Recomendo a leitura de Conversa com N. Senhora que deve interessar o 
historiador e a devota de N. Senhora da Apresentação. Como o poema 
Moleque de Rua, de função social. A história do menino que queria ser 
bom e ficou ruim, pelo abandono dos governos e por culpa, também, 
nossa. Deus te salve Natal!,As Abelhas, Soldado de Fernando de 
Noronha, Voltando a Recife, podem também servir de leitura para os 
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dois no abraço de amor de todo dia, como também Deus te Salve Natal!, 
Trovas, Ciúmes, As rosas encarnadas, Pyrangy, Ponta Negra, Redinha, 
Exaltação, As Abelhas, Cravos, Tormenta, Interrogação, Esse teu Beijo, 
Oração da Saudade. São velharias nos tempos modernos, da poetisa 
considerada, antigamente, modernista, que ainda assim devem possuir 
uma centelha de poesia5. 

 

 

Como se constata, nesse post-scriptum, a autora comenta o seu próprio fazer 

poético. Buscando dirigir a recepção do casal de amigos, ela indica quais poemas 

mereceriam a atenção a partir de um tom desolado, que evoca o passado. Ao 

realizar essa evocação, alcunha os poemas de “velharias nos tempos modernos”, o 

que revela a sua consciência crítica de poetisa “antenada” com o seu tempo. 

Palmyra reclama para si própria o preceito de antiga modernista, deixando 

transparecer que, talvez, não mais o seja nesses “tempos modernos”, isto é, em 

1965, ano da publicação dessa segunda edição.  

Ademais, no referido post-scriptum, ao indicar a leitura dos novos poemas, ela 

acaba por oferecer, à posteridade, indicações sobre a dimensão de quem foi a 

mulher Palmyra Wanderley. Podem-se destacar três aspectos: a preocupação social 

com os nordestinos castigados pela seca e com as crianças abandonadas sem a 

assistência do poder instituído e das elites dominantes, na qual ela se insere 

juntamente com o seu amigo Cascudo; a religiosidade, que perpassou toda a sua 

vida de menina, de moça e de mulher madura, externada em seus poemas e nos 

hinos religiosos que compôs ao longo de sua vida católica; o amor à sua cidade 

Natal, em que desfilam os seus bairros, suas praias e sua natureza solar; enfim, a 

mulher sempre apaixonada, grávida de amor, amor que parece não ter conseguido 

viver plenamente.  

Assim, ao recomendar a leitura desses poemas ao casal Câmara Cascudo, 

Palmyra sugere uma leitura crítica de sua poética, apresentando as temáticas que 

predominaram no seu texto e que também foram preponderantes em sua história de 

vida. Além disso, assume a sua tendência modernista. As palavras finais desse post-

scriptum antecipam, de certa forma, o final anônimo e infeliz daquela que brilhou 

faceira nas primeiras décadas do século XX, vestida de melindrosa, com cabelos 

curtos e muitas ideias e sonhos que, felizmente, foram perenizados por meio de sua 

escrita. 

                                                
5 Os grifos nas palavras e expressões do post-scriptum reproduzem os grifos presentes no 
manuscrito. 
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2.5 Roseira brava: do sentimentalismo à dispersão do eu 

 

 

A edição de Roseira brava referente à nossa investigação é a de 1929. Ela se 

apresenta com capa desenhada com rosas entrelaçadas em uma trama de 

espinhos, com o nome da obra centralizado acima e o subtítulo em destaque à 

esquerda: “Roseira brava: versos de Palmyra Wanderley”. A ilustração singela 

sugere a própria aridez do adjetivo “brava”, associado à roseira, fato que revela, no 

campo semântico do título, a intenção da autora de romper com a singeleza 

romântica da rosa, alcunhando-a de “brava” e destacando os seus espinhos. 

O exemplar sobre o qual se debruça é aquele que pertence ao acervo de 

Câmara Cascudo e que está no Instituto Ludovicus. Esse exemplar recebeu a 

seguinte dedicatória de Palmyra ao próprio Cascudo:  

 
Pra você, Cascudinho, que faz a gente ficar tontinha de tanta boniteza, que 

você tem lá dentro d’alma, pela devoção que eu lhe tenho, pelo culto que eu 
lhe rendo, pelo bem querer que eu lhe quero, esta roseira brava 
carregadinha de espinhos.  

 

Essa dedicatória manuscrita está assinada e com data de 29-6-1929. Por 

essas poucas linhas, evidenciam-se a amizade e o carinho que uniam esses dois 

escritores de uma mesma contemporaneidade. Curiosamente, o dia dedicado a São 

Pedro, santo católico de grande prestígio em Natal, padroeiro de antigos bairros 

como Rocas e Alecrim, marca a data dessa dedicatória. 

A edição de 1929 foi impressa em Recife e se abre com o poema “Palmeira”. 

Em seguida, destacadas em uma página, duas citações de Goethe, das quais não 

são identificadas as origens. Essas citações apresentam, como tema, o próprio fazer 

poético e sugerem a consciência artística e a identificação da porção romântica de 

Palmyra com o grande poeta do Romantismo alemão. 

Após as citações, inicia-se o livro com o poema “Palmeira”; e, em seguida, 

divide-se em quatro partes (roseiras), com 75 poemas: 1. “Rosas de Sol e de 

Espuma” (com 14 poemas); 2. “Rosas Tropicais” (com 20 poemas); 3. “Rosas de 

Sombra e de Neblina” (com 21 poemas); 3. “Rosas de Todo Ano”, que está dividida 

entre um poema (“Para nós dois”), que abre a subparte “Madrigaes” (com 10 
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poemas); e 4. “Rosas do teu Rosal” (com 9 poemas), totalizando, portanto, todo o 

livro, 76 poemas.  

Em “Rosas de Sol e de Espuma”, primeira parte do livro, localizam-se, 

exclusivamente, poemas com a temática da cidade Natal. Neles, o leitor passeia 

pelos bairros (Rocas, Alecrim, Refoles, Barro Vermelho, Tyrol, Petrópolis, Passo da 

Pátria); viaja pela beleza exuberante das praias (Praia do Meio, Areia Preta); e lê a 

opulência das formas da natureza (Rio Potengy e Lagoa Manoel Felipe). Essa parte, 

revela o interesse da poetisa pela sua cidade e sua gente, pelo espaço de onde 

brota a sua escrita. 

Na segunda parte, “Rosas Tropicais”, evidenciam-se poemas ainda com a 

temática da cidade e de seus arredores (Fortaleza dos Reis Magos, Extremoz e São 

Gonçalo). Além desse espalho urbano, o leitor encontra também os poemas nos 

quais se desenvolvem os temas e os motivos da natureza pródiga dos trópicos, 

representados nas diferentes formas e imagens de palmeiras, árvores, lírios, flores e 

pássaros.  

A terceira parte, “Rosas de Sombra e Neblina”, como o próprio subtítulo 

sugere, traz poemas com as temáticas da saudade e da dor. Os versos apresentam 

um teor mais melancólico, mas que não exclui a representação do belo, 

procedimento estético que se caracteriza como um dos traços da poesia romântica, 

que permanece no Pós-Romantismo. No entanto, apesar da saudade, da dor e da 

melancolia dessa terceira parte, há ainda poemas de apelo à natureza, como 

“Mandacaru” e “Luar”. 

A quarta parte, “Rosas de Todo o Ano”, detém poemas com a temática da 

desilusão amorosa, como também de temática religiosa, findando-se assim o livro, 

com 70 poemas. 

A aceitação de Roseira brava pela crítica, encabeçada por Câmara Cascudo, 

revelou-se positiva e entusiástica, repercutindo nacionalmente com a Menção 

Honrosa da Academia Brasileira de Letras, em 19306.  

                                                
6 Segue trecho do parecer da Comissão Julgadora que conferiu a Menção Honrosa da Academia 
Brasileira de Letras a Roseira Brava, no concurso aprovado por unanimidade em sessão de 19 de 
abril de 1930: “A Academia faz 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 
que reconhece uma das vozes mais harmoniosas que nos vem do Norte do Brasil. Cantora das 
cousas natais é esta realmente uma nota que mais atrai no ‘Roseira’ e onde o plectro de Palmyra 
mais alto se define como na parte de seu livro: - Rosas de Sol e de Esmeraldas. 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 
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As edições de Esmeraldas e de Roseira brava, sendo esta última um dos 

livros mais vendidos em Recife, foram esgotadas, fato que indicia a aceitação 

dessas obras pela comunidade que lia poesia naqueles idos do início do século XX. 

Roseira brava, matéria de nossa investigação, é um livro de poesias de autoria 

feminina, escrito e celebrado no início do século XX, no Nordeste do Brasil. 

Câmara Cascudo foi grande entusiasta da obra de Palmyra Wanderley. Sobre 

ela e sua obra, o autor de Alma patrícia teceu variados comentários, como o leitor 

pode perceber no seguinte trecho: 

 

[...] Na minha opinião, “Esmeraldas” não recomenda a auctora; a auctora é 
que recomenda “Esmeraldas”. Nunca admiti a acção do Meio sobre o 
indivíduo. È comum, espíritos superiores, alçarem-se fora do círculo vicioso 
das literatices patrícias, e desfaldarem largas velas a sua inspiração. 
Palmyra Wanderley já vencera o Meio, escrevendo versos, tomando parte 
nas festas literárias, sendo vista triumphar, onde aparecia. [...] Salva 
“Esmeraldas” trez cousas. Primeiro, ser o vôo, naturalmente hesitante, de 
uma inteligência promissora. Segundo, a expontaneidade d’alguns versos. 
Terceiro, o facto que ser um dos pouquíssimos livros publicado pelas 
nossas patrícias (CASCUDO, 1921, p. 35-36). 

 

O então jovem Câmara Cascudo aprova Esmeraldas com ressalvas, isto é, ao 

afirmar que “’Esmeraldas’ não recomenda a auctora; a auctora é que recomenda 

‘Esmeraldas’”, o crítico mantém certa reserva quanto à qualidade do texto da 

poetisa. Para tanto, evidencia “trez cousas: o vôo, naturalmente hesitante, de uma 

inteligência promissora, a expontaneidade d’alguns versos, o facto que ser um dos 

pouquíssimos livros publicado pelas nossas patrícias”. Tais evidências apontam para 

três importantes aspectos na obra de Palmyra Wanderley, os quais serão abordados 

nesta pesquisa: a criatividade e a inteligência da poetisa; os versos, já indicando 

uma linguagem mais coloquial, típica do Modernismo e a prevalência de uma voz 

feminina em contraste com tantas outras varonis. 

Mais tarde, em 26/06/1940, Cascudo, em uma crônica publicada no jornal A 

República, apela para a necessidade de uma antologia de poetisas norte-rio-

grandenses. Nesse passeio pela poesia feminina, o pesquisador cita a já madura 

Palmyra: “Palmira Wanderley (Mme. Raimundo de França) antes de mergulhar na 

                                                                                                                                                   
que a comissão resolveu dar ao seu livro. – Adelmar Tavares – Olegário Mariano – Luiz Carlos 
Guimarães” (WANDERLEY, 1965, p. 215). 
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doce penumbra amorosa do lar, ergueu-se nos pilônes de porfírio de dois livros 

radiosos: - Esmeraldas e Roseira Brava” (CASCUDO, 2002, p. 49). 

Na edição de 1965 de Roseira brava, há um resumo da Fortuna Crítica da 

poetisa potiguar, no qual são mencionados alguns dos nomes mais representativos 

da crítica e da poesia produzidas no Brasil, naquele contexto, como Tristão de 

Atayde, Agripino Grieco e Alberto de Oliveira. Dentre essas leituras críticas, em torno 

de Palmyra e de sua poética, destacam-se as seguintes: 

 

 

Um sabiá que tivesse as penas de ouro.  
Andrade Murici 
 
O maior poeta feminino do Nordeste.  
Tristão de Atayde 
 
E que feliz és tu, alma ansiosa. Abres de verso em verso, rosa a 
rosa. 
Alberto de Oliveira 
 
Palmyra Wanderley é sem contestação possível a primeira poetisa 
do Norte do Brasil.  
Henrique Castriciano 
 
Canta tudo em estrofes que cheiram a baunilha e possuem um sabor 
meio amargo de pitanga. Nota-se a influência de Tagore. Algumas 
gotinhas da água do Ganges misturam-se ao orvalho matinal de que 
se nutre essa cigarra dos trópicos.  
Agripino Grieco 
 
Palmyra Wanderley é uma expressão nova diante da velhice da 
poesia.  
Acy Coelho 
 
Entre seus amôres, à terra: Natal. A cidade tôda lhe quer bem. Sabe 
fazer versos e rir como as crianças que recebem brinquedos. À 
maneira de William Blake, canta como os pássaros, as cigarras e as 
fontes.  
Pascoal Carlos Magno 
 
Palmyra Wanderley alarmou, como o “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 mais brilhantes que eu 
conheço.  
Luiz da Câmara Cascudo 

 
(WANDERLEY, 1965, p. 211-215). 
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O teor dessas críticas afirmativas, por parte de intelectuais renomados, 

mostra o impacto positivo que Roseira brava causou por ocasião de sua publicação. 

Esses elogios significativos alcançam maior valor por se referirem aos versos de 

uma jovem mulher que habitava no Nordeste do Brasil quando a cena intelectual de 

nosso país era ocupada por homens do Sul e do Sudeste brasileiros. 

Roseira brava, portanto, matéria de nossa investigação, é um livro de poesias, 

de autoria feminina, escrito no início do século XX, no Nordeste do Brasil. 

 

 

2.6 Os primeiros 30 anos do Século XX: Auta, Palmyra e Jorge 

  

 

 As primeiras décadas do século XX trouxeram transformações expressivas 

para o cenário político e econômico do Rio Grande do Norte. Tais transformações 

incidiam sobre a vida social, principalmente em Natal, apresentando 

desdobramentos também na vida literária, visto que a maioria dos políticos eram  

intelectuais interessados na cultura de modo geral.  

 O poder político, nesses primeiros tempos do século XX, era dividido por dois 

grupos políticos oligárquicos: um do litoral, liderado pela família dos Albuquerque 

Maranhão; e outro do sertão, especificamente do Seridó, liderado por José Augusto 

e Juvenal Lamartine. O primeiro grupo, que permaneceu no poder até meados da 

década de 1920, com a decadência do setor açucareiro, perdeu o domínio da cena 

política para o segundo, que, impulsionado pelo sucesso da economia algodoeiro-

pecuária, assumiu o poder. 

 Alberto Maranhão, governador de 1900 a 1904 e, posteriormente, de 1908 a 

1914, foi patrocinador e incentivador de eventos culturais. Ele tinha como guia 

intelectual Henrique Castriciano, que exerceu diversos cargos nesse governo e foi 

incentivador da literatura. Irmão de Auta de Souza, era também poeta e foi talvez o 

primeiro pesquisador do Rio Grande do Norte, como afirma Araújo (1995). 

 De acordo com Costa (2010), Henrique Castriciano, com base nas ideias 

cientificistas do início do século e ainda por estar inserido num contexto marcado por 

tendências nacionalistas, mantinha um pensamento alinhado com a realidade 

brasileira e europeia. O escritor defendia a ideia de que o país necessitava de uma 

atitude intelectual que transformasse e defendesse nossos interesses nacionais. 
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Mesmo depois da queda da oligarquia da família dos Albuquerque Maranhão, a 

quem era ligado, Henrique Castriciano não perdeu o seu prestígio e a sua voz de 

autoridade na cultura do Rio Grande do Norte. Ao lado dele, também como 

irradiadores dessa cultura, têm-se o então jovem Câmara Cascudo, entre outros 

intelectuais. 

Dessa forma, nesse período identificado como pós-romântico, Câmara 

Cascudo e Henrique Castriciano foram os representantes maiores da cultura 

potiguar. As pesquisas, os textos e as ideias desses dois norte-rio-grandenses 

valorizam o escritor local, indo, assim, ao encontro da aspiração de se construir uma 

tradição cultural em um Estado carente de inscrição literária, que passa por um 

processo de modernização. 

 O período que interessa destacar revela uma Natal que resplandece em uma 

Belle Époque tardia, com relação a Paris, e que traz, em si mesma, um desejo de 

realizar mudanças importantes. O advento da República teve peso fundamental para 

a criação dessas novas mentalidades, que alcançaram a elite natalense de forma 

irreversível, pois foi difundida a ideia de que o regime monárquico moribundo era 

sinônimo de atraso e inércia e, com a República, havia chegado a hora e a vez de 

um estado nordestino esquecido e desprezado. De acordo com Arrais, Andrade e 

Marinho (2008), a Belle Époque natalense perdurou até os idos de 1930. 

 Nesse sentido, o jornal A República, fundado por Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão, foi a voz oficial do Partido Republicano. No entanto, como 

afirmam Arrais, Andrade e Marinho (2008, p. 70), “A República se converteu num 

dos esteios da continuidade administrativa entre o grupo Albuquerque Maranhão e 

os governos enraizados do Seridó”. Isto é, o jornal de Pedro Velho foi o mesmo a 

lançar a voz de José Augusto e de Juvenal Lamartine, apresentando importância 

inegável para a difusão da cultura que se tentava construir. 

 A partir desse breve panorama, construiu-se, em Natal, uma elite que 

sonhava em fazer a cidade crescer e alcançar um nível de civilidade próprio de uma 

metrópole, capital de um Estado. Assim, por meio da imprensa, o grupo que detinha 

o poder local propagava diuturnamente as novidades que a cidade ia exibindo: 

novos monumentos, luz elétrica, serviço de bondes, frota de automóveis, novos 

bairros. O Teatro Carlos Gomes, hoje, Alberto Maranhão7, é um exemplo expressivo 

                                                
7 Em 1957, durante a gestão do prefeito Djalma Maranhão, o Teatro Carlos Gomes mudou sua 
denominação para Teatro Alberto Maranhão, nomenclatura que prevalece até a atualidade. 
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da concretização desses novos tempos, pois a elite natalense não precisaria mais se 

deslocar a Recife para assistir às companhias artísticas nacionais e estrangeiras. 

 O espaço urbano de Natal, nas primeiras décadas do século XX, sofreu, 

portanto, uma transformação inequívoca: em 1900, a cidade era constituída de 

apenas dois bairros – Ribeira, eminentemente comercial e portuária, e Cidade Alta, 

prioritariamente, residencial. Um terreno alagadiço separava esses dois bairros e 

impedia o livre movimento entre eles. Além disso, a cidade enfrentava problemas de 

higiene, de distribuição de água, ausência de pavimentação, de saneamento, de 

iluminação urbana. Esses espaços eram herança de um tempo colonial e não se 

coadunavam com os novos tempos republicanos. 

 Para alcançar essa cidade desejada, intervenções foram realizadas, entre 

elas, a já citada construção do Teatro Carlos Gomes e o jardim da Praça Augusto 

Severo. Essa obra interligou a Cidade Alta à Ribeira, tornando-se, assim, um lugar 

de lazer e passeio, um dos principais pontos dessa cidade, a qual adentrava no 

período denominado Belle Époque, tendo Paris como modelo inspirador. É evidente 

que Natal não alcançou a modernização da Paris de Haussmann nem a de Pereira 

Passos da então Capital da República, mas conquistou avanços que mudaram a sua 

face provinciana. 

 Diante dessa tentativa de modernização, foram criados vários espaços de 

cultura, educação e lazer (escolas, clubes, agremiações, cinemas, cafés), esses 

últimos se espalhavam pelos bairros da Ribeira e da Cidade Alta. A partir da década 

de 1920, os cafés e restaurantes recebiam uma maior frequência feminina. Essa 

frequência está registrada pelas lentes dos fotógrafos da revista Cigarra8. Entre elas, 

há um flagrante da escritora Palmyra Wanderley no Restaurante Rotisserie, 

proseando com um grupo de amigas, todas com os cabelos, revolucionariamente, 

curtos e vestidas pelas melindrosas, que, de forma libertária, dispensaram os 

espartilhos, descolaram a cintura feminina antes tão marcada e subiram o tamanho 

da saia, a fim de adequar o vestuário feminino a esses novos modernos tempos.  

                                                
8 A Cigarra foi uma revista publicada, em Natal, na década de 1920. Editada pelo jornalista Aderbal 
de França, contou com a participação de diversos colaboradores, entre eles: Edgar Barbosa, Luís da 
Câmara Cascudo, Ewerton Cortez, Damasceno Bezerra, Palmyra Wanderley e Jorge Fernandes. 
Essa publicação registrava os aspectos progressistas pelos quais a cidade e o país estavam vivendo. 
A intenção editorial era oferecer um novo instrumento e informação coadunados com os novos 
tempos.  
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 Sobre essa cidade, desenhada por uma elite política e letrada, veja-se o 

seguinte trecho: 

 

A cidade desenhada pela elite contava com praças ajardinadas, trilhos de 
bonde e vida social ativa. Essa elite tentou construir a imagem de uma Natal 
progressista, em consonância com as novidades que circulavam em todo o 
ocidente. Todavia, fora dos teatros, clubes, cafés e praças existiam outros 
espaços, que não foram aqui estudados, espaços que pertenciam a outros 
grupos sociais, como as feiras livres do Passo da Pátria, os festejos do 
Pastoril e do Fandango no Alecrim e nas Rocas (ARRAIS; ANDRADE; 
MARINHO, 2008, p. 175). 

 

 Palmyra Wanderley era uma representante dessa elite letrada e participava 

ativamente da vida social dessa cidade que se queria moderna. No entanto, 

observava os espaços que não estavam dentro desse cinturão de modernização e 

se preocupava com os bairros mais pobres e com as gentes que lá habitavam. A 

exemplo disso, há os poemas “Alecrim”, “Passo da Pátria” e “Sinhá Rocas”. 

 Desse modo, esse cenário progressista em transformação era o pano de 

fundo para o momento de maior produção da escritora que ora se pesquisa. A partir 

desse panorama sociocultural, a literatura do Rio Grande do Norte vivia um período 

que se denomina, neste estudo, de pós-romântico. 

 Nesse contexto cultural pós-romântico, o que a elite letrada do Rio Grande do 

Norte, especificamente aquela que vivia na capital, lia no que tange à literatura 

local? Lia uma grande quantidade de poetas filiados a uma tradição que se mantinha 

e produzia poemas a mancheias, como se pode confirmar pela seleção feita por 

Wanderley (1922), à guisa de panorama da lírica norte-rio-grandense. Esse 

florilégio, de acordo com o próprio autor, apresentou a intenção de reunir e não de 

selecionar poetas a quem denomina “poetas lyricos, symbolistas, satyricos e 

humoristas, mas, em todo caso, preferencialmente, filhos deste rincão”. Na 

compilação de Wanderley (1922), desfilam 107 poetas norte-rio-grandenses. Para 

cada um deles, há a fotografia, um poema e “traços biográphicos”. 

Um ano antes, em 1921, Câmara Cascudo publicara Alma patrícia. De acordo 

com Araújo (2004), Câmara Cascudo investiu na perseguição do objetivo de 

sistematizar a literatura do Rio Grande do Norte, o que se comprova pelos escritos 

ao longo da vida desse pesquisador norte-rio-grandense, a começar por Alma 

patrícia (1921), a sua primeira publicação. Nesse livro, Câmara Cascudo tenta 

elaborar uma crítica literária do seu Estado, elencando dezoito escritores potiguares. 
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Nessa seleção, inclui apenas duas mulheres escritoras: Auta de Souza e Palmyra 

Wanderley, as quais figuram ao lado de Henrique Castriciano, Othoniel Menezes, 

Segundo Wanderley, Ferreira Itajubá, Gothardo Neto, entre outros nomes, que 

também constavam, em sua maioria, entre os vates listados por Wanderley (1922). 

 De acordo com o próprio Câmara Cascudo, no prefácio, a origem de Alma 

patrícia deve-se ao desejo de “publicar um livro de crítica, de impressão paciente e 

forte, à vida intelectual do Rio Grande do Norte” (CASCUDO, 1921, p. 9). Esse 

projeto foi idealizado com o poeta e amigo Murillo Aranha, que veio a falecer antes 

que pudessem colocar em prática a ideia. Sobre essa origem, afirma o autor: 

 

Com a facilidade dos trabalhos projectados, estendemos a idéa á um 
verdadeiro inquérito aos mortos e aos vivos. Murillo creio que não chegou a 
escrever cousa alguma. Demorando de uns a outros, fui reunindo as minhas 
velhas opiniões sobre os poetas e jornalistas do pequeno Estado. Julgando 
as ter que reunir no contingente crítico de Murillo, pouco se dava às torturas 
de estylo, de ryrthmo, de linguagem. Em junho de 1919, estava no Rio 
quando Murillo Aranha morreu em Lages. Voltando a Natal trouxe o trabalho 
que havia feito e madei-o editar. D’ahi em diante recomecei campeando 
impressões em terras alheias e o livro dormindo na esterilidade das 
banquetas typographicas. Enfim, eil-o. A proporção que ia revendo as 
provas, corrigia, argumentava, tirando piéguices menineiras de provinciano, 
rebatendo, atturdido, as longas exclamações patheticas. Quem for lendo 
devagar, notará o estylo arythmico, a falta de conjunto na visão crítica. Vê-
se que os estudos sobre Abner Brito, Othoniel Menezes, Ivo Filho etc. não 
são que méros artigos que não foram publicados. Longe d’elles, a calma 
erudita d’um ensaio crítico. De todos os trabalhos enfeixados apenas 
“Segundo Wanderley” é escrito no molde em que plasmarei, de futuro, um 
razoável livro de crítica (CASCUDO, 1921, p. 9). 

 

 As palavras desse prefácio mostram o olhar crítico do autor a seu próprio 

trabalho e revelam a metodologia, baseada na opinião pessoal e na investigação 

feita a seus pares, usada na elaboração desse texto, além de expor também o 

processo de revisão. Há, nessa impressão sobre o livro que pretende ser de crítica, 

um tom de diminuição do próprio trabalho, anunciando, inclusive, a feitura, no futuro, 

de um novo livro. Porém, o autor não explicita o critério usado na escolha dos 

dezoito nomes que evidencia em sua antologia. 

 É bem verdade que Alma patrícia não apresenta uma crítica elaborada nem a 

unidade que talvez devesse ter segundo o seu próprio autor. No entanto, é um texto 

de grande importância para a história, pois se constitui uma tentativa, de certo modo, 

bem-sucedida, de sistematizar a recepção do texto literário norte-rio-grandense de 

então. Pode-se notar a preocupação de Cascudo em não sensibilizar, talvez, a 

vaidade de seus contemporâneos por não estarem entre os dezoito escritores 
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elencados, visto que, no posfácio, o pesquisador continua pondo em destaque e 

descrevendo, em breves e elogiosas palavras, literatos e intelectuais da sua 

contemporaneidade. 

 A presença das duas escritoras, Palmyra Wanderley e Auta de Souza, nessa 

antologia cascudiana, reverberam o valor que a lírica dessas poetisas representava 

para a sociedade daquele período. Segundo Araújo (2004, p. 94), os poetas 

destacados, nesse livro de Cascudo, foram escolhidos a partir do “critério do grau de 

participação dos mesmos na vida literária da comunidade”, havendo também o 

interesse de mapeamento da produção literária do estado, que, praticamente, não 

possuía uma tradição constituída, como os vizinhos Pernambuco e Bahia. 

 Assim, nesse período, assumido por Araújo (2004) como pós-romântico, com 

base na periodização instituída por Candido (1967), que corresponde às três 

primeiras décadas do século passado, a elite norte-rio-grandense lia esses poetas, 

que estão nas duas antologias já citadas, ou seja, Cascudo (1921) e Wanderley 

(1922), os quais, em sua maioria, representavam a manutenção de uma lírica 

fortemente atrelada a uma tradição que reproduzia os ditames vindos da Europa, a 

qual Candido (1967) denomina de “literatura de permanência”.  

 Dentre esses autores, destacam-se como ainda românticos Gothardo Neto, 

Ferreira Itajubá, Henrique Castriciano, Auta de Souza, Palmyra Wanderley, todos 

irradiadores dessa permanência da tradição poética, filiados ao Romantismo, ao 

Simbolismo ou ao Parnasianismo. 

 Jorge Fernandes, outro nome de destaque nos anos de 1920, figura na 

antologia de Wanderley (1922), todavia, não está entre os dezoito vates 

selecionados por Cascudo (1921), embora figure no posfácio com o seguinte 

comentário:  

  

Jorge Fernandes, o pioneiro do humorismo, é também poeta delicado e 
subtil, passional e emotivo. Possuidor d’um’alma forte. Jorge tém 
atravessado a vida n’um largo gesto de semeador de risos. “Sou mais sério 
sorrindo, que sisudo” disse ele. Isso difine o quanto a singular maneira de 
usar o rizo como arma de ataque e de defesa aos males dos homens e as 
penas da vida. Reune actualmente os contos magnifícos que outr’ora e, 
muito em breve “Terra Brava” demonstrará o alto grau de magia, viveza, 
colorido e observação aliado a notável téchnica descriptiva (CASCUDO, 
1921, p. 165). 

 

 Por tal comentário, percebe-se que o jovem Cascudo ainda não conhecia a 

dimensão da lírica moderna de Jorge Fernandes, afinal, o Livro de poemas somente 
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foi publicado anos depois de Alma patrícia ter sido editado, ou seja, em 1927, dois 

anos antes da publicação de Roseira Brava. 

 Doravante, Cascudo (1927) afirma: “Jorge Fernandes e D. Palmyra 

Wanderley são dois ‘casos’ mais brilhantes e typicos que eu conheço no Rio G. do 

Norte desde 1900”. Assim, Palmyra Wanderley e Jorge Fernandes são vistos pelo 

olhar do crítico como dois representantes de uma lírica que se distancia dos 

“remanescentes passadistas” daquela cidade, com ainda ares provincianos, apesar 

do arsenal de modernidades implantado desde os primeiros anos daquele século. 

 Assim, para que se possa apresentar contrapontos no tocante aos versos de 

Roseira brava e ao que se produzia naquelas primeiras décadas do século XX, 

optou-se por realizar o cotejo da lírica de Palmyra Wanderley com relação aos 

poemas de Auta de Souza e de Jorge Fernandes.  

A primeira escolha, Auta de Souza, apesar de ter morrido em 1901, quando 

Palmyra Wanderley era ainda uma criança de onze anos, justifica-se pela grande 

aceitação de crítica e de público da obra dessa poetisa de Macaíba, cuja poética 

ganhou dimensão internacional. Juntamente com a escritora Nísia Floresta, sua 

predecessora, Auta fundou uma linhagem de escrita feminina no Rio Grande do 

Norte. Essa aceitação unânime da poetisa, por parte da crítica e do público, talvez 

tenha raízes na apresentação de uma lírica solidamente fundada na tradição 

romântica e simbolista.  

A segunda escolha, Jorge Fernandes, aconteceu motivada por, ao contrário 

de Auta de Souza, apresentar uma poética inovadora e coadunada com as novas 

formas preconizadas pelo Modernismo.  

Esse contraponto pode oferecer parâmetros de análise a fim de que se possa 

localizar esteticamente a lírica de Palmyra Wanderley no contexto da história literária 

do Rio Grande do Norte.  

 Auta de Souza, poetisa oitocentista do Rio Grande do Norte, nasceu em 

Macaíba, em 12 de setembro de 1876. A sua vida foi breve. Faleceu aos 25 anos, no 

segundo ano do século XX, vítima da tuberculose adquirida aos 14 anos. Em sua 

breve biografia, há acontecimentos trágicos, como a perda dos pais ainda criança e 

a morte do irmão mais novo, devorado pelas chamas em um incêndio. Tais 

acontecimentos nefastos, talvez, tenham aproximado a escritora mais ainda da 

poesia. 



49 

 

 Publicou um único livro, Horto, e, como o próprio nome revela, a lírica de Auta 

de Souza está impregnada da temática religiosa, ancorada na tradição da Igreja 

Católica. É, até hoje, uma das poetisas mais conhecidas no Estado, ultrapassando, 

inclusive, as fronteiras do Rio Grande do Norte e do Brasil. Muitos de seus poemas 

foram musicados e transformados em hinos religiosos. De família ilustre, era irmã de 

Henrique Castriciano e de Eloy de Souza. 

 O tamanho da repercussão da obra de Auta de Souza pode ser medido pelos 

prefaciadores das três edições do Horto. A primeira contou com a pena parnasiana 

de Olavo Bilac, que considera o misticismo a nota mais encantadora do livro. 

Afirmando o tom místico dado a alguns poemas, o poeta parnasiano revela o “amplo 

e solene recolhimento de uma nave de templo ressoante de grave harmonia dos 

órgãos, com balbucios de preces em suaves espirais de incensos” (SOUZA, 2009, p. 

30). 

 A segunda edição recebeu o prefácio de seu irmão ilustre, Henrique 

Castriciano. No texto, ele conta detalhes da biografia da irmã e declara que a fé 

religiosa e o resignado exemplo da avó que a criou salvaram-na do desespero diante 

de tanta dor.  

Finalmente, a terceira edição recebeu prefácio de Alceu Amoroso Lima 

(Tristão de Athayde). Nesse prefácio, o crítico de formação católica reforça a 

natureza mística da poetisa e a coloca em grande lugar no panteão da poesia cristã. 

 Em vista dessa concepção católico-cristã de vida, que se evidencia em seus 

versos, Auta de Souza apresenta uma poética que se situa entre as tendências 

românticas e simbolistas. Há, na obra da autora de Horto, marcas desses dois 

estilos, como se pode examinar nos seguintes versos: 

 

Um sonho 

 

Tudo era calmo... Junto ao pé do altar, 

Meu coração rezava docemente;  

E um círio branco, triste a soluçar, 

Dizia a flor num murmurar dolente: 

 

“Vê minha irmã, aqui na solidão 

Dorme Jesus, sozinho, abandonado... 

Não sente palpitar um coração 

Que lhe traga um sorriso abençoado, 
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Ele diz: Vinde a mim, vós que chorais, 

E o vosso pranto mudarei em flores; 

Eu quero recolher os vossos ais 

No cofre onde descansam minhas dores 

 

Fala Jesus, e o mundo não responde. 

Os homens folgam nos salões ruidosos 

E aqui, dorida, nossa voz esconde 

A mágoa funda dos que vão chorosos” 

 

Calou-se o círio, e a rosa entristecida, 

Entreabrindo o cálice perfumado, 

Murmurou, numa prece indefinida 

De mãe que pede pelo filho amado: 

 

“Quero o meu leito, aqui junto ao Sacrário, 

Minha tumba nos braços dessa cruz; 

É tão doce subir para o Calvário 

Beijando a terra onde pisou Jesus! 

 

E depois... Quando a luz te consumir, 

Cairão minhas folhas ressequidas. 

Outros círios e rosas hão de vir 

Redizer nossas queixas doloridas.” 

 

Assim falou a rosa e, desfolhada, 

Tombou, chorando, sobre a pedra fria. 

Da pobre vela reduzida ao nada 

O pranto apenas sobre o altar se via 

 

................................................................... 

 

Eu acordei... Uma tristeza infinda 

Lembrou do sonho a imaginária dor, 

E, de meu leito, eu escutava ainda 

Gemer o círio e soluçar a flor. 

     Jardim - 1895 

 

     (SOUZA, 2009, p. 86-87). 

 

 Primeiramente, observa-se no poema um rigor formal, isto é, os quartetos se 

reproduzem decassílabos, seguindo um esquema de rimas alternadas (ABAB), 

mantendo um ritmo provocador de uma sensação de musicalidade materializada na 
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aliteração de sons mais contundentes dados pela alternância dos fonemas –t e –d e 

ainda pela assonância estabelecida pela alternância dos sons vocálicos átonos e 

tônicos, abertos e fechados. 

 Assim, o movimento de ritmo e de rimas do poema pode oferecer ao leitor a 

ideia da própria transitoriedade das coisas, mostrada nas duas quadras finais do 

poema, com o perecimento do círio e da flor, os quais serão inexoravelmente 

substituídos por outras flores e por outros círios. Ou seja, os atores mudam, mas a 

dor permanece. 

 O conteúdo melancólico que se observa nesse poema de Auta de Souza 

alinhava toda a sua obra. A tristeza, a dor, a angústia são motes constantes, mas 

sempre aliviados pela consciência religiosa mantida por meio da fé católica. Os 

versos, portanto, dialogam com a tradição de uma lírica comprometida com a forma 

e com as temáticas mais universais. A conversa apresentada pelo eu lírico, entre o 

círio e a flor, lembram o poema “A flor e a fonte”, de Vicente de Carvalho, no qual os 

versos parnasianos apresentam o diálogo entre esses dois elementos, que conclui a 

transitoriedade das coisas e do estar no mundo. 

 Os elementos, círio e flor, determinam, pela própria fragilidade embutida na 

constituição de ambos, a ideia de que o eu lírico apresenta vulnerabilidade diante da 

tristeza e da solidão. Porém, esse sofrimento torna-se doce ao ser trilhado na 

companhia do salvador, Jesus. 

 As palavras de Cascudo (1921) sobre o Horto, vinte anos após a morte de 

Auta de Souza, confirmam essa tendência melancólica impregnada de religiosidade: 

 

Todo o seu livro é uma preçe continua, e parece se ouvir por entre as rimas 
a solemne majestade dos órgãos e o lento miserere das côres de creanças. 
A religião era compreendida por Auta, como a comprehndiam os ingênuos 
cenobitas sob Diocleciano: esquecendo o mundo, e perdoando aos 
Homens. Auta de Souza viu o mundo através do sofrimento ilimitado e 
multiplo. Todas scenas, figuras ou imagens, gravadas n’ “O Horto” são 
dolorosas, tristes, desenludidas, infinitamente suaves, infinitamente 
humanas. Como Julio Diniz, ella suavizava os contornos agudos das suas 
scenas. Longe das explosões da dôr, traduzidas em gritos e exclamações, 
ella consegue a própria Dôr ser doce, o chôro é lento, traduz o sofrimento e 
atrae o lenitivo. Seus versos são orações rimadas que sobem sem cessar 
aos Ceus, envoltos no manto das dôres humanas; erguem-se em nuvens de 
incenso e um murmúrio de preçes, e por ocasião ouvimos na extensão 
monótona da campina, o sol morrer e o Angelus soar, docemente passando 
na amplidão (CASCUDO, 1921, p. 136). 
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 A voz cascudiana revela uma poetisa doce e conformada, mas embebida na 

dor humana. A adjetivação do crítico coloca Auta de Souza como uma representante 

fervorosa da lírica norte-rio-grandense, que, por sua vez, exemplifica uma literatura 

de permanência ao ser comparada ao escritor romântico português Júlio Dinis9.  

 No poema em foco, a primeira e a última quadras estão construídas na 

primeira pessoa e somente ao findar a leitura da última o leitor toma conhecimento 

de que o diálogo entre círio e flor fora um sonho – um sonho que traz o eu lírico a 

uma realidade tão triste quanto aquela que ele narra. Dessa forma, o sofrimento de 

que o eu lírico fala, apesar da escolha da primeira pessoa, parece ser a dor de toda 

a humanidade, que encontra consolo na religiosidade. 

 Nesse sentido, o poema traz elementos que confirmam o seu pertencimento a 

uma lírica fundada na tradição, pois não quebra expectativas e situa-se no lastro de 

muitos dos poemas românticos da época. No entanto, a sua composição bem 

urdida, a sua musicalidade suave, a linguagem simples, cativante e dramática e a 

temática da dor universal como caminho da salvação justificam a boa recepção da 

poesia de Auta de Souza, que, até hoje, talvez, pode ser a nossa poetisa mais 

conhecida e aquela que mais agradou ao gosto popular. 

 Por outro lado, toda a aura perfumada pelos incensos ao som dos sinos da fé 

católica desaparece na obra de Jorge Fernandes. Esse poeta, de família tradicional, 

não levava uma vida abastada e, por isso mesmo, foi operário em uma fábrica de 

cigarros, caixeiro-viajante, funcionário público, entre outras atividades. 

Câmara Cascudo, contemporâneo de Jorge Fernandes, sucedeu a Henrique 

Castriciano no papel de colocar a intelectualidade norte-rio-grandense a par das 

transformações que ocorriam no campo cultural do país e que culminaram na 

Semana de Arte Moderna. Dessa forma, Cascudo foi também um divulgador de 

novos valores da então província. Para tanto, de acordo com Araújo (1995), usava 

de seu conhecimento com os intelectuais e literatos do Sul do país para divulgar os 

nomes de sua terra, assim como divulgava aqui o que processava por lá. 

 

Além de liderar toda uma vida social que surgia a partir da “Vila Cascudo”, 
Câmara Cascudo exerceu outra liderança, popular, no ambiente “mundano” 
de raros “cafés” onde se reuniam os intelectuais e poetas natalenses. A vida 
literária que propiciou a repercussão do movimento modernista em Natal se 

                                                
9 Julio Dinis (1838-1871) nasceu no Porto e cursou medicina, mal chegando a exercer a profissão 
devido à tuberculose adquirida na juventude, a qual provocou, precocemente, a morte desse escritor 
do Romantismo lusitano. 
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deu em grande parte em torno desses cafés, mas particularmente em torno 
do “Café Magestic”, ponto de encontro entre Jorge Fernandes e o então 
excêntrico intelectual do “Principado do Tirol” (ARAÚJO, 1995, p. 49). 

 

Câmara Cascudo mantinha contato com os modernistas da Semana de 1922, 

inclusive, com Mário de Andrade. O famoso modernista veio ao Rio Grande do Norte 

e conheceu o poeta Jorge Fernandes, além de outros artistas potiguares, como o 

cantador Chico Antônio, que se transformou em personagem de vários textos 

publicados em livros e jornais. Um dos principais inventores de nosso Modernismo, 

Mário divulga no Sudeste os poemas do escritor potiguar, os quais, por lá, eram 

lidos em voz alta, conforme consta em Araújo (1995). 

O Café Magestic, situado no coração da Cidade Alta, um dos mais populares 

da cidade, era frequentado tanto pelo público em geral quanto por muitos dos 

intelectuais da época. Esses últimos reuniam-se no sótão do prédio, onde 

funcionava a “Diocésia”, uma espécie de academia de letras, presidida por Jorge 

Fernandes. De acordo com Gurgel (2009, p. 292-293), a Diocésia constituía-se um 

espaço carnavalizado onde se reuniam “rapazes de espírito dispostos a se 

divertirem enquanto afrontavam as convenções locais”.  

O Café Magestic, antes chamado Potiguarânia, café com requinte 

afrancesado, pertencia ao poeta Ezequiel Wanderley, que vendeu o ponto comercial 

a uma sociedade liderada pelo também poeta Jorge Fernandes, que, a partir de uma 

administração despretensiosa, mudou a face tradicional dada pelo administrador 

anterior. Sobre a nova identidade desse espaço, afirma Gurgel (2009, p. 292): “Do 

requinte afrancesado do Potiguarânia, passa-se, portanto, à proletária bagunça do 

Magestic”. Com certeza, esse momento faz parte de um processo em que não se 

pode polarizar nem homogeneizar as tendências, isto é, Belle Époque versus 

Modernismo ou Pós-Romantismo versus Pré-Modernismo, mas considerar também 

que, em tais movimentos, existia uma tendência dominante. Nesse sentido, a 

tendência dominante, naquela sociedade potiguar, ainda era orquestrada pelos ecos 

da tradição. 

A “Diocésia”, tudo indica, nos anos de 1920, não ditava aquilo que devia ser 

lido pelo público leitor de Natal. A tônica eram ainda os versos dos poetas mais 

próximos do cânone de então, ligados a uma tradição romântica, simbolista ou 

parnasiana, influenciados, talvez, pela força da poesia melancólica e dolorida de 

Auta de Souza. 
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Dessa forma, a Diocésia, sediada no Café Magestic, frequentada por Câmara 

Cascudo e por outros literatos da elite natalense, embora não tenha influenciado o 

público leitor de então, foi cenário profícuo não apenas das discussões culturais 

daquela época, mas também da produção do Livro de Poemas de Jorge Fernandes, 

autor que concretiza, em seus versos livres e em suas formas concretas, as ideias 

modernistas aqui no Rio Grande do Norte. 

O Livro de poemas de Jorge Fernandes não obteve sucesso de recepção ao 

ser lançado em edição acanhada, com formato de caderno de desenho. No entanto, 

apesar de não ter tido uma boa repercussão na província, foi festejado por Câmara 

Cascudo, que o apresentou aos poetas modernistas Manuel Bandeira e Mário de 

Andrade. Por isso, o livro do bardo potiguar moderno acabou aparecendo em 

revistas nacionais, conforme afirma Araújo (1995). 

O Livro de poemas traz quarenta poemas, os quais, de acordo com a 

apresentação temática realizada pelo autor (ARAÚJO, 1995), encontram-se 

divididos em três categorias: temáticas da reminiscência; da modernidade; e 

regional, prevalecendo, em quantidade, a temática regional. Em vista disso, para o 

cotejo que se propõe, escolheu-se o seguinte poema. 

 

Briga do Teju e a Cobra 

 

Nas pontas dos dedos arfando como um fole 

O lagarto pedrês desafia a cobra 

Que enrodilhada espera o golpe — 

Trabalha o sol a toda a força — hora do meio dia — 

Zine nos troncos secos os insetos . . . 

Teju vibra a cauda: Léxo . . . recua . . . 

A cobra embolada arma outro bote . . . 

Léxo ! léxo ! . . . . . .  léxo ! 

Léxo . . . . . . — luta demorada — 

Léxo ! léxo ! . . . . . .  

Silêncio . . . luz . . . movimento de sombras . . . 

Léxo! Léxo ! 

Num bote certeiro fere o dente venenoso . . . 

Tejo corre à raiz do cardeiro e volta imune . . . 

Golpeia de novo: — léxo ! — outra volta — léxo ! 

Botes . . . coleios . . . esses . . . oitos reluzentes escamosos . . .  

Recebe a última chicotada 

Extenuada se estira . . . brilha ensanguentada ao sol 
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Sob às vistas upadas do teju arfante e vitorioso . . . 

 

(FERNANDES, 2008, p. 37). 
 

Divisa-se, nesse poema de Jorge Fernandes, a natureza peculiar do sertão 

nordestino no embate entre o lagarto e a serpente. Não há aqui nenhum hino ao 

“beija-flor” nem ao “bem-te-vi”, como fizeram Auta e Palmyra, mas a presença de 

uma cena em que o elemento natural se mostra em sua rudeza e sem os adornos 

que a cultura fabrica.  

A luta pela sobrevivência não se dá na aurora nem no arrebol, momentos do 

dia tão festejados pela tradição poética vigente naquele período, mas no horário 

mais quente do dia, no ápice da incandescência solar, que, com toda a sua força, 

testemunha a peleja em que vence o mais ágil e o mais forte. Ora, se na temática 

há, no poema de Jorge Fernandes, a ruptura com os temas suaves e românticos, há 

também o distanciamento das forças da tradição por meio da forma, atestado pela 

presença dos versos livres e brancos, entremeados pelo linguajar local, com a 

ocorrência da onomatopeia (léxo) que reproduz o som do movimento da cauda do 

teju em sua luta corporal com a cobra. Portanto, forma e conteúdo se entrelaçam em 

uma perspectiva de mudança contundente.  

Além disso, ao trazer essa cena de luta pela sobrevivência, pertencente ao 

cotidiano agreste local, distancia-se das temáticas universais, que nutrem a matéria 

da continuidade, e se insere nas tendências vanguardistas que se firmam com o 

Modernismo. Ao lado dessa articulação de forma e conteúdo, que cinde com as 

regras postas pelo cânone poético até então aclamado, há, indiscutivelmente, o 

estilo individual de um autor capaz de inventar. 

Auta de Souza e Jorge Fernandes se opõem tanto no que diz respeito à forma 

quanto ao conteúdo. Ela, a poetisa do Horto, incorpora as forças passadistas em 

relação às tendências modernas que já se instalavam na década de 1920. Ele, o 

poeta do Livro de poemas, incorpora as forças dessa modernidade, que exige o 

verso livre, a valorização do linguajar cotidiano, o estilo fragmentado e 

cinematográfico, além da valorização da máquina, do aeroplano, do automóvel, 

cujas velocidades movimentam os versos desse modernista potiguar. 

Palmyra Wanderley, por sua vez, estabelece um contraponto entre a 

permanência de Auta de Souza, no que se refere a uma tradição lírica oitocentista, e 
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a ruptura com essa permanência que emana dos versos de Jorge Fernandes, os 

quais concebem os novos procedimentos poéticos modernos, que rompem com a 

forma bem-comportada de fazer poesia e elegem as temáticas cotidianas e regionais 

para emprestar colorido real e particular aos versos. 

Passa-se agora à leitura dos seguintes versos de Palmyra Wanderley: 

 

Bemtevi 

 

     

Todas as tardes, sempre a mesma hora 

Vem visitar-me um passarinho amigo... 

Canta cantigas que eu cantava outrora, 

Canta coisas que sinto, mas não digo. 

 

De onde elle vem, não sei, nem onde mora; 

Si lembranças me traz, guarda-as consigo. 

Sinto, porém, quando se vae embora, 

Que a minh’alma não quer ficar commigo. 

 

Hoje, tardou... Há chuva nos caminhos, 

Mas chuva não faz mal aos passarinhos 

E elle há de vir, a tarde festejando... 

 

Lá vem elle, ligeiro como um sonho... 

Canta coisas tão minhas, que eu suponho 

Ser o meu coração que vem cantando. 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 13). 
 

“Bemtevi” é o primeiro poema da primeira parte do livro, denominada “Rosas 

de Sol e de Espuma”. O pássaro, muito presente no campo e nas cidades 

brasileiras, é imagem recorrente em muitos poemas de nossa antologia. No caso do 

exemplo, o bem-te-vi, nos versos de Palmyra, pode ser lido como metáfora de “bem-

querer”, ou seja, da pessoa amada e esperada. 

O poema, apesar de se constituir na forma de soneto clássico petrarquiano, 

expõe uma linguagem mais próxima do cotidiano, como, por exemplo, “chuva não 

faz mal aos passarinhos” e “Lá vem elle”. Os dois exemplos representam um uso 

menos tenso da linguagem, fato que revela certa ruptura com o padrão formal usado 

pela tradição poética. É óbvio que esses exemplos não qualificam Palmyra 
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Wanderley como uma autora modernista, embora, em alguns registros, ela se defina 

como tal, mas podem levar à reflexão sobre a possibilidade de situá-la como uma 

escritora pós-romântica.  

Configurada numa espécie de entre lugar estético, Palmyra vivifica uma 

situação de metamorfose e transição cultural. A poetisa testemunha a transição de 

uma poética que confirma uma ordem estabelecida para outra que quebra o 

movimento centrípeto e harmônico da tradição e inova o fazer poético. Além do 

poema acima, podem ser vistos os seguintes versos da autora de Roseira brava: 

 

 
Refoles10 

 

Gosto tanto de ti como de um bem amado 

Que a gente não esquece, ainda, mesmo querendo! 

Quantas vezes fitando no passado 

Eu te vejo Refoles, te revendo. 

 

Gosto tanto de ti como gostei um dia 

De alguem que ainda não se si gostará de mim... 

O rio azul, o Potengy beirando, 

Cajueiros derreados mesmo assim... 

As “Quintas”... O “Alecrim”... 

 

Gosto tanto de ti como das folhas velhas 

Que murcharam n’um livro de lembrança. 

Não só gosto de ti como te quero bem, 

Porque me viste creança. 

 

Gosto tanto de ti! Guardo paginas inteiras 

Da tua velha historia!... O cheiro do caminho... 

Um boi philosophando vagaroso... 

A casa de taipa do guarda, gaiolas de passarinhos... 

O sol poente, 

Doloroso. 

A tranquilidade do esquecido... 

Tudo isso assim era envolvido 

Na philosophia triste 

                                                
10 De acordo com Cascudo (1980), Refoles (ou Rifoles) é o nome aportuguesado do corsário francês 
Jacques Riffault, o qual, no século XVI, atracava sua nau naquela curva do Rio Potengi, onde hoje se 
situa parte do bairro Alecrim e que abriga, atualmente, a Base Naval de Natal/RN. Quando Palmyra 
Wanderley era criança, essa era uma região afastada, com plantações de mandioca e a presença de 
agricultores. 
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De Antonio Marinho11 

Que passara mezes comtigo. 

Nem sei quando! 

Doente 

Soffrendo como sofre um pobre philosopho 

Tuberculoso, 

Paciente... 

O “Oitizeiro” aqui, agua em redor. 

Em baixo do Oitizeiro lavadeiras 

Batendo roupa. Os bois pastando perto 

Ubaias amaréllas—Lenheiras... 

O velho Ricardo, vigia da estrada. 

A chaminé da fabrica. 

Monte de lenha apagada 

Na beira do caminho. 

O coradouro espelhando. 

Homens de foice ao hombro... 

A casa antiga, o alpendre, o trapezio balançando... 

Um silencio das coisas deste mundo... 

Pé de jasmim de cêra carregado. 

As cajazeiras. 

A ordenança do tio Segundo12. 

O cercado, 

O arvoredo verde... CAMPANELAS 

Oiti... 

Lavadeiras das Quintas... Araçá... 

O trem resfolegando XÁ... XÁ...XÁ... 

O apito PI! ... PI! 

Quanta coisa guardada na memoria!... 

E eu pequenina indo brincar comtigo 

Como brincava com o melhor amigo. 

Gostava de assustar os passarinhos 

Colhendo nos barrancos, malmequér, 

Para um amor que eu nem sequer 

Presentia 

Que havia 

De chegar 

Como chegou um dia. 

 

Refoles, eras triste, solitario, 

Mas sempre muito amigo da poesia. 

                                                
11 Antônio Marinho, intelectual contemporâneo de Segundo Wanderley. Escreveu dura crítica ao 
drama escrito pelo poeta, intitulado “Amor e Ciúme”. Essa crítica teve grande impacto, pois Segundo 
Wanderley era um poeta ovacionado pela elite do Rio Grande do Norte. 
12 A poetisa refere-se aqui ao seu tio poeta, médico e deputado, Segundo Wanderley (1860-1909). 
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As tuas curvas vermêlhas de um tom raro 

Fazem-me hoje pensar 

Em fortes pinceladas DE GÁRO13... 

 

Tão differente, agora, outro te vêjo, 

Tão diverso d’aquelle onde brinquei, 

Onde compoz os seus melhores versos 

SEGUNDO WANDERLEY 

 

........................................................... 

 

HOMBRO, ARMAS!!! 

Clarins, toque de caixa, 

Os tambores ruflando... 

Marinheiros de blusa azul marinho. 

Vóz de commando, todos vão marchando... 

E a corneta começa retinindo... 

 

Faz de conta que que ainda estou ouvindo 

Meninos de Natal, 

Ainda do meu tempo, 

Brincando de soldado 

Com o passo accelerado 

E o Kepi de jornal 

Tocando na corneta das mãos: 

— MARCHA, SOLDADO, CABEÇA DE PAPEL, 

MARCHA, SOLDADO, DIREITO POR QUARTEL... 

 

Num famoso guerreiro te mudaram, 

REFOLES, bem-amado, treste asceta!... 

E nunca em tua vida te lembraram 

De que foste o retiro 

De um philosopho e de um poeta! 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 39-42). 

 

Em “Refoles”, os procedimentos poéticos afastam-se mais ainda das regras 

ditadas pela tradição. Embora haja certa musicalidade dada por algumas rimas 

(“querendo”/”revendo” na primeira estrofe e “assim/Alecrim”, na segunda, por 

exemplo), os versos não apresentam metro definido.  

                                                
13 Pintor modernista italiano, expôs em Recife na década de 1920 e ilustrou o livro de Ronald de 
Carvalho, intitulado “Jogos Pueris”. Essa menção no texto mostra que Palmyra Wanderley 
acompanhava as notícias sobre a arte moderna. 
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O tom de reminiscência apresenta-se por meio de uma linguagem permeada 

de marcas da coloquialidade, bem como da presença do uso da onomatopeia na 

reprodução do som resfolegante do trem (“XÁ...XÁ...XÁ) e do seu apito (“PI!...PI!...”). 

Além disso, os flagrantes do cotidiano são evidenciados em várias estrofes, como, 

por exemplo, na quarta, em que o boi, a casa de taipa e o sol são congelados na 

imagem dos versos. Esse corte cinematográfico foi bastante difundido na primeira 

fase do Modernismo. 

Mais forte do que em “Bemtevi”, os indícios de um afastamento da ordem 

estabelecida na feitura dos versos, em “Refoles”, são mais evidentes, destacando-

se, além do que já foi mencionado, a temática do cotidiano como a apresentada nos 

“casebres ocres” do Modernismo de Oswald de Andrade. Destacam-se também 

algumas figurações do universo tecnológico, inadmissíveis numa poética 

eminentemente romântica, como registra o verso “A chaminé da fábrica”. 

Em vista do exposto, Auta de Souza, Palmyra Wanderley e Jorge Fernandes 

são três nomes da poesia norte-rio-grandense selecionados para se oferecer certa 

imagem da poesia que era produzida nos primeiros trinta anos do século XX aqui no 

Rio Grande do Norte e, além disso, realizar esse contraponto entre os três autores.  

A primeira autora, aclamada pela crítica e pelo público leitor, representa uma 

lírica que se apoia no fazer poético de uma tradição; a segunda, também 

representante dessa lírica tradicional, já traz, em seus versos, algumas marcas de 

uma digressão com os dizeres estabelecidos pela força de uma literatura de 

permanência e, talvez, por isso, não tenha alcançado a visibilidade da primeira; e o 

terceiro, representante da poesia moderna no Rio Grande do Norte, inovador na 

forma e no conteúdo, não obteve sucesso de público, mas garantiu o 

reconhecimento da crítica local, principalmente, manifestada por Câmara Cascudo, 

como se pode confirmar na crônica publicada no periódico A Imprensa: 

 

Jorge apareceu inopinadamente. A sua poética surgiu-lhe em plena razão, 
num impulso inconsciente e irreprimível de tensão inteira. É um talento de 
rara intuição maravilhosa. Realisa, distrahido, o que se faz em Paris, Roma, 
Londres, Buenos Aires, à custa de thechinica e observação. Clareia, 
instinctivamente, rápido e fugaz, nos altos do pensamento, como um 
relâmpago... (CASCUDO, 1927, p. 165). 

 

Na mesma crônica, Cascudo (1927) aponta Palmyra Wanderley como o nome 

de uma poetisa que não se subjuga aos ditames de uma lírica bem-comportada e, 
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sobre ela, afirma: “Para caracterizar sua brilhante personalidade bastaria a atitude 

de descrever Tyrol e não o subjugar num soneto bem bonitinho”. 

Ao lado desses três poetas em destaque, no Rio Grande do Norte, 

principalmente em Natal, a elite letrada lia e festejava os pós-românticos Ferreira 

Itajubá, Gothardo Neto, Henrique Castriciano, dentre outros. 

Para Araújo (2004), a leitura desses poetas pós-românticos, nos quais 

incluem-se as poetisas Auta de Souza e Palmyra Wanderley, indica que talvez tenha 

sido de suma importância para a produção poética do momento seguinte, que 

culminou com o Livro de poemas de Jorge Fernandes, pois esses autores 

produziram uma lírica local, embora muito vinculada ainda ao que se produzia nos 

grandes centros longe daqui, o que pode ter servido para definir uma tradição lírica 

do Rio Grande do Norte, contribuindo assim para a formação de uma literatura 

dessa esquina do Brasil. 

Segundo Candido (1981), para que a literatura nacional se constitua enquanto 

sistema, é necessário um conjunto de obras que dialoguem entre si, criando, assim, 

probabilidades de seguimento de um conjunto de tendências que se tensionam. A 

partir dessa noção de sistema, Candido delineia os momentos decisivos para a 

formação de uma literatura brasileira. Entre esses momentos, situam-se o 

Romantismo e o Modernismo, como já destacado aqui. 

A cadeia de influência que se instala de uma obra para outra forma, com o 

tempo, a ideia de tradição literária que compreende não somente os escritores, as 

obras, mas também a construção de um público leitor. 

Desse modo, recuperar o que se escrevia e lia nas primeiras décadas do 

século passado, no Rio Grande do Norte, pode levar a compreender melhor o que 

somos hoje em termos de literatura como sistema cultural em permanente 

metamorfose e processo de construção. 

Livros como Horto, Roseira brava e o Livro de Poemas são textos que ainda 

têm a dizer. São escritos que registram a percepção e a subjetividade de um 

contexto potiguar em transformação e, por esse motivo, continuarão sugerindo 

releituras e intertextos durante muito tempo. Para dar continuidade a este estudo, 

será necessário revisar a estética romântica e confrontá-la como o Modernismo, a 

fim de atingir o objetivo desta pesquisa, que é localizar a obra em estudo de Palmyra 

Wanderley no contexto literário do Rio Grande do Norte.  
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3 DO ROMANTISMO AO MODERNISMO 

 

 

É preciso inicialmente proceder à tarefa difícil de 
apontar os traços que permitem entrever 
sensibilidade nova. Relativamente nova, é claro, pois 
quando estabelecemos distinções marcadas entre as 
fases literárias, nunca devemos esquecer quanto há 
de comum entre elas e como as dominantes de uma 
já preexistem nas anteriores. 

 
(Antonio Candido, 1981) 

 

3.1 Romantismo e Modernismo: pontos e contrapontos 

 

 

 Para que se possa iluminar a compreensão acerca da obra poética de 

Palmyra Wanderley, notadamente, em seu livro Roseira brava, faz-se indispensável 

refletir sobre as tendências românticas que perduram século XX adentro, ao mesmo 

tempo em que se realiza um contraponto com a poesia do Modernismo, buscando 

mostrar em que tais tendências, presentes na poética de Palmyra, aproximam-se e 

em que se afastam. 

 A ruptura que o Romantismo provoca é retomada pelo Modernismo com outra 

roupagem, mas é lá, no século anterior, que a semente da mudança mais radical 

começa a se desenvolver. Da mesma forma, pode-se perceber ainda no Barroco e 

mesmo no Neoclassicismo sinais da futura estética romântica, visto que os estilos de 

época não são estanques, havendo, portanto, zonas de interseção em que as 

tendências se encontram e se interpenetram. 

 Nesse cenário, a atitude romântica, contrária à tradição clássica, é retomada 

e ampliada pelo Modernismo com o diferencial da radicalização da liberdade da 

forma e do conteúdo. A atitude moderna é impulsionada pelos sopros renovadores 

das vanguardas explicitados, no Brasil, na Semana de Arte Moderna de 1922 e em 

seus desdobramentos. 

 O Romantismo, além de se constituir uma estética e um estilo de época, é 

também um fato histórico, pois, a partir dele, a maneira de se perceber a história se 

modifica. De acordo com Guinsburg (2002), o Romantismo, em sua vertente social e 

a partir de seu “sincretismo idealista”, de sua “mística do povo” e de seu 
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“messianismo universal”, marcadamente, nas elaborações do socialismo utópico de 

Fourier, Saint-Simon, Proudhon etc., gera alguns dos mais importantes conceitos, 

sendo o de maior destaque denominado, mais tarde, de “socialismo científico”. 

Nessa esteira teórica, surge a nova concepção da história moderna, a qual observa 

o homem como um ser histórico e, ao mesmo tempo, fomenta as utopias por um 

mundo melhor. 

 Nesse sentido, o Romantismo é visto aqui para além da estética literária, isto 

é, como uma visão de mundo romântica, que, embora tenha bebido naquela fonte 

datada, tem acompanhado a história da humanidade desde sempre, uma vez que o 

sonho, a fantasia, o desejo de felicidade, a realização amorosa, o conflito entre o 

céu e a terra e tantos outros sentimentos são inerentes à existência do homem. Em 

vista disso, os ideais ligados à estética do Romantismo acabam perdurando até hoje 

e se configurando como um romantismo tardio, percebido na obra de Palmyra 

Wanderley e ora analisado. 

 Dessa forma, compreende-se que existiu um movimento estético chamado 

Romantismo, o qual teve o seu berço em dois importantes fatos históricos: a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Esses dois acontecimentos 

desencadeiam profundas mudanças sociais com o fortalecimento da economia 

burguesa. O crescimento da população, a industrialização recém-chegada e a 

migração para os centros urbanos trazem a miséria e a exploração nas relações de 

trabalho para a também recém-nascida classe operária, fazendo naufragar os ideais 

de liberdade, igualdade e fraternidade, pilares da Revolução Francesa, adotados 

pelos primeiros românticos. 

 Esse terreno, que já se inicia complexo, torna-se bastante fértil para esses 

ideais pré-românticos e românticos de ruptura com o liberalismo iluminista. Nesse 

contexto, nascem as aspirações libertárias que servirão de combustível para o 

Romantismo. Na verdade, esse movimento revolucionou amplamente a concepção 

de mundo, opondo-se sumariamente àquela marcada nos séculos anteriores e 

fundamentada nos preceitos clássicos e morais de vida e arte. A aristocracia dos 

salões imperiais, que antes ditava regras e costumes, é substituída por uma 

burguesia anônima. 

 Desse modo, a concepção de mundo racionalista, introduzida pelo Iluminismo 

e pela estética neoclássica, é recusada pelas aspirações românticas. O Romantismo 

busca sua inspiração na Idade Média, trazendo novas temáticas para a cena literária 
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e revisitando temas negligenciados pela Cultura Renascentista do século XVI e pelo 

espírito racionalista do Século das Luzes, voltados para a alma e para a 

religiosidade. 

 Assim, enquanto estilo de época, o Romantismo localiza-se temporalmente no 

período que abarca a segunda metade do século XVIII e a primeira do século XIX, 

avançando até um pouco mais, considerando-se as variações cronológicas nos 

diversos países ocidentais onde esse estilo prevaleceu, como é o caso do Brasil. 

 Esse pendor para a sentimentalidade e para a subjetividade inicia-se na 

Inglaterra como uma oposição, uma resistência ao racionalismo cartesiano. A 

natureza ganha importância como princípio e fim de tudo, dando força ao 

individualismo, à intuição e à fuga da realidade. As atitudes são de sonho, 

melancolia, angústia e pessimismo, as quais acabam por levar para o Romantismo 

inglês os temas da morte, o gosto pela orgia e o conhecido “mal do século”. Há, 

assim, o desejo do passado, a volta à infância e o retorno à Idade Média.  

 

Do Romance sentimental de Richardson, passou-se ao lirismo sonhador e 
melancólico de Young, ao pessimismo de Gray, ao mundo fantástico de 
Ossian, ao romance gótico e ao romance negro. Sentimento da natureza, 
culto do eu, religiosidade, melancolia, gosto do passado e das ruínas, 
sobrenaturalismo, eis os traços que o espírito romântico deveu à Inglaterra 
(COUTINHO, 1990, p. 144). 

 

 Tais traços mencionados acima se configuram no que hoje a crítica denomina 

de Pré-Romantismo, que também teve a sua versão na Alemanha de Goethe, onde, 

desde o início do século XVIII, destacam-se a valorização lírica da natureza, o 

sentimentalismo, a imaginação criadora, bem como onde o passado ideal medieval 

germânico principiou o movimento do Sturm und Drang de 1770. Esse movimento 

violento (Tempestade e Ímpeto) se opõe drasticamente à tradição clássica em que 

 

Goethe, Schiller, e, mais tarde, Ticck, Novalis, os irmãos Schelegel, 
conduzem a literatura ao mesmo sentido da Inglaterra, aliando sensibilidade 
e misticismo, melancolia e mistério, particularismo e desconhecido, 
exaltação apaixonada e sofrimento amoroso (COUTINHO, 1990, p. 145). 

 

Na trilha dos ideais pré-românticos dos ingleses e dos alemães, na França, 

esses ideais vão ao encontro das aspirações que nortearam a Revolução Francesa 

em 1789, em que vencem o idealismo, o sentimento da natureza, a sensibilidade, a 
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melancolia, o desejo de fuga. Rousseau teve importante influência no Romantismo 

francês, que, por sua vez, difundiu-se por toda a Europa e Américas. 

Segundo Coutinho (1990, p. 145), para se compreender e definir o 

Romantismo, faz-se necessário “renunciar a reduzir o espírito romântico a uma 

fórmula”. Devido à sua importância na história literária, o Romantismo é mais do que 

um estilo de época datado e localizado, ou seja, configura-se também como um 

estado de espírito que sempre acompanhou o homem de qualquer época. 

Enquanto estilo e estética de uma época, o Romantismo, por sua força 

criadora, revela-se nas outras artes como na pintura de Goya e na música de 

Mozart. Na literatura, cultivou a poesia lírica, o drama e o romance (social, de 

costumes, psicológico e sentimental, gótico e de aventuras, histórico, de tema 

medieval ou nacional). Acrescentou também inovações aos gêneros, renovando a 

linguagem e atendendo à tendência libertária dominante. 

No Brasil, o Romantismo nasce tardiamente. De acordo com Candido (2002), 

ele se instala no início do século XIX em um Brasil ainda colonial, com marcas 

evidentes de atraso, no entanto, há, nos primeiros românticos, o desejo de liberdade 

do jugo lusitano, pois a metrópole criara um mundo fechado que impedia o 

intercâmbio comercial e cobrava altos impostos aos brasileiros. O clima era de 

inconformismo e derivou inúmeros focos revolucionários. Essa insatisfação social 

ajudou a fertilizar o espírito romântico brasileiro. 

 No campo cultural, a situação era também delicada, pois não havia no país 

um sistema que permitisse o nascimento de uma cultura nacional. A elite cultural de 

então era formada na Europa, como se pode observar no trecho a seguir: 

 

No Brasil não havia universidades, nem tipografias, nem periódicos. Além 
da primária, a instrução se limitava à formação de clérigos e ao nível que 
hoje chamamos secundário, as bibliotecas eram poucas e limitadas aos 
conventos, o teatro era paupérrimo, e muito fraco o intercâmbio entre os 
núcleos povoados do país, sendo dificílima a entrada de livros. [...]. Além 
das contradições econômicas e sociais, havia uma sensível contradição 
cultural (CANDIDO, 2002, p. 9). 

 

Esse estado de coisas começou a se relativizar com a chegada da Família 

Real ao Brasil em 1808, que veio transformar a vida daquela colônia atrasada e 

isolada. O processo de independência que já vinha se construindo adquire mais 

força até se concretizar no Sete de Setembro. Nesse período, pré-independência, a 

cultura brasileira recebeu muitos homens instruídos, vindos com a transferência da 



66 

 

realeza, além de estrangeiros de outros países, como viajantes, cientistas, artistas, 

artesãos, que acabaram modificando o cenário cultural do recente império. Ao lado 

disso, cresce o desejo de autonomia e de modernização do país, de liberdade e de 

ruptura com o passado. 

De acordo com Candido (2002), de um modo geral, esse é um momento em 

que a produção literária brasileira apresenta-se medíocre e não traz inovações, pois 

as odes, os cantos épicos, os sonetos, as elegias, em verso tradicional, dão a tônica 

aos nossos escritores ainda impregnados da estética árcade importada da Europa. 

Porém, algo novo começa a surgir “aqui e acolá” com a “mudança de tema e de 

tom”: 

A melancolia, por exemplo, vai sendo cada vez mais associada à noite, à 
lua, ao salgueiro e à saudade, sobretudo ao pormenor dos lugares. 
Modificação paralela ocorre no tratamento da natureza, pois a tradição 
nativista se lega então ao novo sentimento de orgulho nacional, que 
prenuncia o patriotismo. É preciso destacar outro traço: o advento de uma 
religiosidade que se distancia da devoção convencional para apresentar-se 
como experiência efetiva, que confere certa nobreza espiritual e foi sendo 
considerada cada vez mais posição moderna, oposta ao paganismo 
ornamental da tradição (CANDIDO, 2002, p. 17). 

 

 Nesse trecho, destacam-se dois importantes traços mencionados: o novo 

tratamento dado à natureza e a religiosidade efetiva, sobre os quais vamos nos 

debruçar adiante.  

 Dessa forma, o Romantismo torna-se um ponto de partida propício para que a 

nação recém-liberta se exprima e busque a sua própria identidade. Nesse aspecto, a 

natureza tropical foi fundamental para a criação dessa alegoria, em que o elemento 

indígena surge de forma apoteótica em sua força primitiva. 

 Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882) publicou em 1836, na 

Revista Niterói, o “Ensaio sobre a história da literatura brasileira” e, logo depois, 

lançou o livro Suspiros poéticos e saudades, em cujo prefácio apresenta propostas 

inovadoras já coadunadas com as tendências preconizadas pelo Romantismo 

europeu. Apesar de apresentar características notadamente neoclássicas, o livro de 

Magalhães é considerado pela crítica como o marco do Romantismo brasileiro. 

 A partir desse marco com Magalhães, a literatura brasileira vê nascer o seu 

próprio momento romântico, impregnado de uma aura nacionalista em que se 

buscava a independência total da metrópole lusitana. Essa tomada de consciência 

torna-se bastante produtiva no campo da literatura com Gonçalves Dias, José de 



67 

 

Alencar, Álvares de Azevedo, Castro Alves e tantos outros jovens que sonhavam 

com a libertação dos escravos e a proclamação da república. Essa nacionalidade 

recém-despertada na temática da lírica de então pode ser percebida por meio da 

natureza dos trópicos: 

 

Canção do Exílio 

 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o sabiá; 

As aves que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

 

[...]          (DIAS, 1969, p. 02) 
 

 Nos versos de “Canção do Exílio”14, o movimento de comparação entre cá 

(Portugal) e lá (Brasil) revela a exaltação do eu lírico em fazer da sua terra local 

ideal e paradisíaco, onde os elementos naturais (“sabiá”, “aves” e seus cantos, 

“céu”, “estrelas”, “várzeas”, “flores”, “bosques” etc.) são valorados em detrimento do 

que há na metrópole. Dias, escreveu esse poema em Coimbra, em julho de 1843.  

 Além da temática dessa natureza tropical evidenciada pelos primeiros 

românticos brasileiros, com cunho nacionalista, há também os poemas que 

apresentam tom social patenteado nos problemas nacionais daquela época, como a 

Abolição e a Proclamação da República, notadamente, na poesia condoreira, 

representada por Castro Alves: 

 

Navio Negreiro 

                                 (tragédia no mar) 

 

[...] 

Auriverde pendão de minha terra, 

Que a brisa do Brasil beija e balança, 

                                                
14 Pretende-se desenvolver aqui a ideia de que o contexto romântico criou, via literatura, um 
sentimento patriótico, conforme defende Antonio Candido no v. 1 de Formação da Literatura 
Brasileira. 
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Estandarte que a luz do sol encerra 

E as promessas divinas da esperança... 

Tu que, da liberdade após a guerra, 

Foste hasteado dos heróis na lança, 

Antes te houvessem roto na batalha, 

Que servires a um povo de mortalha!... 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

O trilho que Colombo abriu nas vagas, 

Como um íris no pélago profundo! 

Mas é infâmia demais!... Da etérea plaga 

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo! 

Andrada! Arranca esse pendão dos ares! 

Colombo! Fecha a porta dos teus mares 

 

São Paulo, abril de 1868. 

 (ALVES, S/D, p. 02) 
 

 Nesse conhecido poema do Poeta dos Escravos, o exílio do homem negro 

acontece por meio de uma linguagem engrandecedora e dramática. O eu lírico 

condena e critica metonimicamente a nação brasileira, por meio de seu “pendão 

auriverde”, que permite essa mancha em sua história – a escravidão. 

 O despertar para essa nacionalidade, embora ainda bastante influenciado por 

sugestões estrangeiras diversas, traz, em seu cerne, as mudanças estéticas e 

temáticas de criação literária, culminando com o esforço do reconhecimento de uma 

tradição literária notadamente verde-amarela. José de Alencar, por exemplo, traz 

para seus textos a linguagem impregnada das cores locais e do jeito de falar do 

brasileiro, como se pode perceber neste trecho de Iracema: 

Soava a pocema da vitória. Os guerreiros pitiguaras conduzidos por 
Jacaúna e Poti varriam a floresta. Fugindo, os tabajaras arrebataram seu 
chefe ao ódio da filha de Araquém que o podia abater, como a jandaia abate 
o prócero coqueiro roendo o cerne (ALENCAR, 1994, p. 41). 

 

 Na parte que relata a vitória dos pitiguaras sobre os tabajaras durante a fuga 

de Iracema com Martin e o amigo Poti para o litoral cearense, fica evidente a 

presença de um vocabulário indígena (pocema, Jacaúna etc.), que se traduz na fala 

do português brasileiro, também posto no uso do gerúndio (fugindo), pouco usado 

no português lusitano. 
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 Assim, desde os primeiros românticos, da geração ultrarromântica e da 

poesia social capitaneada por Castro Alves, a literatura brasileira adquire uma 

capacidade renovadora que eclode com força exponencial no Modernismo. Não se 

está afirmando que o Modernismo seja um desdobramento do Romantismo, mas 

indicando que essa semente de renovação e mudança foi semeada lá. 

 Os versos de Castro Alves e a prosa de José de Alencar desenvolvem, como 

indica Candido (1981), o intuito patriótico favorecido pela Independência. Essa 

tendência de valorização da pátria se mantém por todo o movimento romântico, 

tentando contribuir para a grandeza na nação brasileira, quase sempre, de maneira 

exagerada e idealizada, mas, de certa forma, autêntica. Os escritores românticos 

brasileiros demonstram “o sentimento de apreço pela jovem nação e o intuito de 

dotá-la de uma literatura independente. No nativismo, predominando o sentimento 

da natureza; no patriotismo, o da polis” (CANDIDO, 1981, p. 14).  

A intenção aqui não é refletir sobre o Romantismo no Brasil, mas buscar 

compreender como e quais características da estética romântica perduraram século 

XX adentro. Nesse sentido, Candido (2002) elenca as seguintes heranças 

românticas: bonomia popularesca, de Manoel Antônio de Almeida, desligada das 

convenções; desejo de contrariar expressamente as normas, na poesia anfigúrica e 

obscena de Bernardo Guimarães, com fortes elementos de paródia; nacionalismo, 

ou seja, a transformação do nativismo neoclássico; singularidade do sentimento 

individual; presença do índio,15 equiparado ao cavalheiro medieval – instância que 

remete ao passado histórico; natureza esplendorosa dos trópicos. Além desses 

elementos, destacamos a religiosidade e o gosto pela música. A forma como essas 

nuanças acontecem na literatura brasileira é que dá o tom de originalidade, pois se 

começa a trazer, para um ambiente novo, princípios que advêm de outro contexto. 

Essa transformação atinge o seu ápice no momento antropofágico do Modernismo.  

Dessa forma, dentre os traços estéticos e temáticos pregados pelo 

Romantismo, evidencia-se a ruptura do equilíbrio da vida interior, em que vencem o 

sonho e a fantasia, distanciando-se da realidade e da razão. Destacam-se também a 

insatisfação do ser diante do mundo em que habita, gerando um forte sentimento de 

inconformismo social, que, por sua vez, abastece os ideais políticos de liberdade e 

                                                
15 O elemento indígena marca presença na literatura brasileira desde o Quinhentismo, mas o 
destaque à temática indianista teve relevo a partir dos poemas épicos de Basílio da Gama (O 
Uraguai, 1769) e de Santa Rita Durão (Caramuru, 1781). 
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fomenta um exacerbado sentimento nacionalista; o avultamento da 

sentimentalidade, que produz o caráter intimista e egocêntrico; a preservação do 

sentimento amoroso, da confidência, da renúncia e do isolamento; a identificação 

com a natureza; o sentimento religioso; e a liberdade de criação. Tais traços da 

estética do Romantismo configuram-se nas seguintes temáticas: sentimento da 

natureza; comportamento religioso; infância, lar e pátria; exotismo; historicismo e 

Idade Média; forte nacionalismo. 

Nessa perspectiva, a ruptura da estabilidade e do equilíbrio da vida interior se 

opõe à razão e ao equilíbrio neoclássico, sendo, talvez, o traço fundamental do 

Romantismo, o qual lhe imprime um caráter e uma atitude notadamente subjetiva. 

Essa outra subjetividade se insere numa realidade interpretada por meio da ótica 

pessoal do artista, que, por sua vez, faz emergir o seu mundo interior, liberando a 

sua imaginação criadora, a sua fantasia e os seus sonhos, levando-o à fuga e à 

evasão da realidade circundante. 

Essa ruptura leva o homem romântico a uma insatisfação contundente diante 

do seu mundo. Essa insatisfação fomenta o sentimento libertário de transformar o 

mundo e fortalece o amor à pátria, o nacionalismo, o fervor religioso, o 

sentimentalismo e o culto à natureza. 

O sentimento de libertação das estéticas anteriores acontece novamente no 

advento do Modernismo, que, de certa forma, recupera algumas das propostas 

românticas, dando-lhes outra configuração e imprimindo nelas uma força mais 

radical. 

A maior semelhança entre esses dois períodos díspares é talvez o desejo de 

ruptura com o passado e a criação de uma literatura nacional, embora esse desejo 

nem sempre seja tão clarificado. Santiago (2002) defende a ideia da permanência de 

um discurso da tradição mesmo entre os primeiros modernistas da Geração de 

1922. Afirma o crítico que a tradição não esteve ausente da produção artística dos 

nossos primeiros modernistas, os quais foram beber na fonte da arquitetura colonial 

mineira seiscentista. Essa tradição colonial é revisitada na obra de Tarsila do Amaral 

e nos poemas de Oswald de Andrade em Pau Brasil. Não se pode deixar de 

considerar também que essa permanência se concretiza por meio de um diálogo 

crítico entre a estética do presente e aquelas do passado. 

 No final do século XIX e no início do XX, a zona de interseção entre os 

períodos literários ficava cada vez maior e, nela, coexistiam ainda ideais românticos, 
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realistas, naturalistas, parnasianos, simbolistas e pré-modernistas. No entanto, a 

cena artística estava dominada pelo complexo ideário do Realismo-Naturalismo-

Parnasianismo. Tanto a prosa quanto a poesia tornaram-se cúmplices ao tentar 

mostrar um objetivo quadro da realidade. Isso reflete a intenção geral da época pelo 

progresso científico, que chegara com a força do Determinismo, do Evolucionismo 

etc.  

Apesar desse domínio, já se instalavam novamente o cansaço e o desejo de 

rompimento com o passado clássico apregoado pelos poetas parnasianos, com a 

objetividade crua do Realismo e com o cientificismo exagerado adotado pelo 

Naturalismo. De certa forma, o Romantismo ainda vicejava aqui e acolá de maneira 

latente e abastecia os preceitos simbolistas, estética impregnada de subjetividade 

que se opunha à objetividade em voga. Como se pode perceber, esse 

entrecruzamento de estéticas compõe um caldo efervescente, juntamente com as 

novas propostas das Vanguardas Europeias no início do século XX. 

Esse período do final de século XIX a meados do século XX, como observa 

Coutinho (1990, p. 177), “assistiu a um movimento de integração da inteligência, da 

cultura, das artes e letras, com a realidade brasileira”. A procura dessa nossa 

nacionalidade, que se inicia, principalmente, com a independência e culmina com a 

república, foi um tema presente nas produções literárias desde o movimento 

romântico, ou melhor, desde o Barroco baiano de Gregório de Matos, que já 

defendia os brasileiros pelo viés da sátira, do jugo lusitano. 

Nesse sentido, de acordo com Candido (1967), o Romantismo e o 

Modernismo são momentos marcantes. Esses dois momentos dialogam com o local 

e com o cosmopolita e, de certa forma, ambos bebem na fonte dos modelos 

europeus. Enquanto o Romantismo procura sobrelevar a influência de Portugal, 

ressaltando as particularidades do Brasil, o Modernismo, por sua vez, desconhece, 

de forma rebelde, o modelo lusitano, rompendo, assim, com a literatura de 

permanência, que perdurou de 1900 a 1922, ou seja, “uma literatura satisfeita, sem 

angústia formal, sem rebelião, nem abismos” (CANDIDO, 1967, p. 133). 

O Simbolismo, nascido ainda no século XIX, traz de volta o espírito romântico, 

contrapondo-se tanto ao cientificismo do Realismo-Naturalismo quanto à 

plasticidade formal parnasiana. No entanto, segundo Candido (1967), essas 

manifestações mais intimistas dão continuidade a um clima passadista, que passa 

ao largo do Modernismo e contribui para o contrabalanceamento do localismo, da 
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criatividade e da rebeldia, características intrínsecas à primeira fase da estética 

moderna. Tais tendências fomentam a criação das modernas ideologias de direita, a 

exemplo do integralismo e de certas disposições do espírito católico. 

Como se pode perceber, esse sentimento de formação de uma identidade 

nacional tem sido perseguido há tempos e, talvez, ainda esteja em construção. O 

fato é que, por muito tempo, essa corrente de pensamento nacionalista sempre 

esteve viva e presente na literatura brasileira, embora domada e contida pela força 

do colonizador. Os sertões, de Euclides da Cunha, e as obras de Lima Barreto e de 

Monteiro Lobato surgem como marco e força positiva para uma tomada de 

consciência em favor dessa valorização da consciência nacional moldada com os 

alicerces oriundos das cosmogonias indígena, afro e da tradição cristã via península 

ibérica. Esse benfazejo caldo cultural tem lugar de destaque na literatura 

modernista.  

Os antecedentes do Modernismo e da Semana de Arte Moderna, como a 

exposição de Lasar Segall, em 1913, e a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que 

provocou a cisão entre passadistas e futuristas impulsionada pelo artigo de Monteiro 

Lobato, “Paranoia ou Mistificação – a propósito da exposição Malfatti”, já 

anunciavam, no Brasil, a fúria demolidora que dominaria a cena dos primeiros trinta 

anos do século XX. Os ideais trazidos pelos “ismos” das vanguardas fomentam as 

atitudes iconoclastas dos primeiros modernistas em todos os seguimentos da arte, 

em que o passado é desprezado e as estéticas anteriores tornam-se moribundas. 

Nesse sentido, e de acordo com Coutinho (1990), no âmbito da literatura dita 

modernista, há a valorização de alguns aspectos em oposição à tradição: o 

particular, o local, o subjetivo, o relativo, o detalhe, a multiplicidade substituem a 

universalidade e a força do absoluto; a mudança, a diversidade e a variedade tomam 

lugar da permanência e da imutabilidade; a realidade cotidiana prevalece e os 

“casebres ocres” passam a ser tema da poesia, que desce de seu pedestal greco-

romano. 

Dessa forma, a Semana de Arte Moderna, como seu próprio nome revela, 

assume essa característica do espírito moderno e torna-se o marco dessa nova fase 

da literatura brasileira. É claro que a Semana já vinha sendo gestada desde os 

primeiros anos do século XX. Exemplos disso são as já citadas exposições do 

expressionista Lasar Segall, em 1913, e a segunda de Anita Malfatti, em 1917, com 

claras tendências cubistas. Ainda em 1917, Mário de Andrade publica Há uma gota 
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de sangue em cada poema e Manuel Bandeira, A cinza das horas. Bandeira publica 

também, em 1919, Carnaval, livro em que continua ensaiando o verso livre e no qual 

está contido o famoso poema “Os sapos”, “dedicado” aos “parnasianos aguados”. A 

Semana de Arte Moderna foi um momento extremo de destruição do passado que 

se sintetiza na famosa frase de Aníbal Machado: “Não sabemos definir o que 

queremos, mas sabemos discernir o que não queremos”. 

Em O movimento modernista, publicado em 1942, ou seja, vinte anos após a 

Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade revela que a fusão de três princípios 

fundamentais caracterizou o movimento: “1º. – o direito à pesquisa estética; 2º. – a 

atualização da inteligência artística brasileira; 3º. – a estabilização de uma 

consciência criadora nacional” (ANDRADE, 1987, p. 310). 

Com certeza, o Modernismo, apesar de não ter estabelecido uma unidade 

clara, operou nesses três aspectos. Embora a Semana tenha sido um evento 

notadamente paulista, a partir dela, o movimento se expande e cresce, vencendo a 

querela com o passado. O espírito fragmentário acabou também por atingir o grupo 

inicial de artistas que se desagregou. No entanto, o movimento continuou com força 

estética profunda e larga em seus diversos grupos e irradiou-se por todo o Brasil. 

Neste estudo, o interesse recai sobre os primeiros tempos do Modernismo, a 

de tentativa de ruptura. A geração de 22 apresenta o espírito revolucionário que se 

manifesta não somente na arte, mas também assume posições políticas. A intenção 

dessa geração é destituir uma ordem social e política com fundamentos coloniais e, 

consequentemente, opor-se a uma literatura artificial que apenas reproduz e imita a 

produção estrangeira alijada da realidade local. Por outro lado, é uma geração que 

exalta o progresso e a técnica como instrumentos de transformação da realidade. 

Essa geração apresenta espírito crítico, prima pela sátira, pela piada e pela 

agitação, ou seja, causa impacto, resultando, talvez, daí a sua afinidade com o 

Romantismo, momento em que se pretendeu uma ruptura drástica com o passado. 

É importante destacar que, aproximadamente, a partir de 1924, o movimento 

vem a se expandir, deixando de ser, exclusivamente, paulista, essa expansão se dá 

também a partir das viagens pelo país, como aquela operada por Mário de Andrade. 

Esse olhar para a realidade nacional de nossas regiões fora do eixo Rio-São Paulo 

irá se concretizar a segunda fase com o Regionalismo dos anos de 1930. 

Nesse sentido, qual o legado do Modernismo, além da maturidade de nossa 

literatura? Segundo Coutinho (1990, p. 282), esse legado se estende de forma larga 
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e densa, do qual se destacam os seguintes aspectos: a “atualização do Brasil” em 

relação “à marcha dos acontecimentos intelectuais do mundo”; a “libertação do 

colonialismo mental”, ou seja, uma “saudável autonomia do espírito”, olhando o 

estrangeiro de igual para igual, sem a subserviência colonial; o “nacionalismo”, com 

o seu olhar crítico para a realidade nacional do homem brasileiro e com a 

valorização de nossa cultura em suas mais diversas manifestações; a 

“descentralização intelectual”, por meio da qual a elite intelectual não pertence 

apenas ao eixo Rio-São Paulo, mas explode em todo o território nacional com 

Gilberto Freyre, Câmara Cascudo, Érico Veríssimo; o “problema da língua”, com a 

predominância da língua e do estilo brasileiro “como legítimo instrumento” do fazer 

literário, independente do modus lusitano; a “poesia”, renovada sem as amarras da 

tradição que o Romantismo tentou libertar, valorizando as temáticas do cotidiano e 

dando liberdade total à criação. 

Com relação ao legado modernista, a poesia abriu um imenso leque de 

possibilidades de criação em diferentes gêneros e temáticas, a saber: mesmo 

aquela poética ainda impregnada com os atributos das estéticas anteriores sofre 

sopros de renovação, como aconteceu com Cecília Meireles; o próprio nacionalismo 

crítico de Oswald de Andrade e Cassiano Ricardo; a abordagem crítica por meio do 

humor com Oswald; a poesia preocupada com o aspecto social, comprometida com 

a realidade, também presente em Mário, Drummond e João Cabral, além de outros 

tantos aspectos. 

Ainda sobre esse legado, Coutinho (1990, p. 310) aponta: 

Desta sorte, apesar de deturpações, com o Modernismo os principais 
gêneros literários e a crítica fixaram uma fisionomia própria, afeiçoaram 
seus instrumentos, aprimoraram suas técnicas, revalorizaram o artesanato, 
consolidaram uma consciência crítica e profissional, incorporaram 
definitivamente a temática brasileira, emprestando ao conjunto da literatura 
uma autonomia estética e nacional e uma indisfarçável maioridade. O 
Modernismo foi um grande estuário de tendências e seus resultados 
mostram que se reconquistou o equilíbrio entre a continuidade ou herança 
do passado e as mudanças e inovações, entre a tradição e a revolta. 

 

Mesmo tendo o seu berço em São Paulo, a cidade com o maior progresso, 

impulsionada pelo vapor das indústrias e pela lavoura do café, o Modernismo deixou 

um legado: incorporação da temática brasileira e autonomia estética. A prosa se 

reinventou em Macunaíma, Serafim Ponte Grande e Memórias sentimentais de João 
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Miramar. Já a poesia, por sua vez, também foi palco dessa nova linguagem impelida 

pelo “ruído das máquinas”, como revela Bosi (2003). 

Não se discute, então, a importância do movimento modernista para a 

literatura brasileira. Após esse breve panorama acerca desses dois momentos 

(Romantismo e Modernismo) e diante da presença de registros românticos e 

modernistas na poesia de Palmyra, pergunta-se: há, no texto poético de Palmyra 

Wanderley, uma maior influência dos aspectos românticos, mesmo que 

tardiamente? Há, paralelamente, já uma influência dos atributos modernistas? Este 

estudo pretende responder a essas questões, a fim de que se possa, se não 

determinar, pelo menos indicar o lugar de Palmyra Wanderley na história da 

literatura potiguar. 

 

3.2 A tradição romântica e a visão de mundo 

 

 

 A tradição romântica transpôs a barreira da estética, isto é, percebem-se 

registros desse romantismo tardio até mesmo no Modernismo e ainda nos poetas 

contemporâneos. Nosso interesse, com relação a esses registros, diz respeito a 

quatro aspectos importantes para este estudo: o culto à natureza, o fervor 

religioso, o nacionalismo e o sentimentalismo. Eles são recorrentes na poesia de 

Palmyra Wanderley, além de outros, como a valorização da Idade Média e a 

preocupação social com a cidade Natal. 

O nacionalismo, de modo geral, nasce do desejo do homem romântico de 

transformar o mundo. Tal desejo aproxima esse homem dos movimentos libertários, 

que, no Brasil, revestem-se da defesa dos ideais abolicionistas e republicanos, da 

supervalorização do elemento indígena e também da exaltação da natureza tropical.  

Para os ideais românticos, a natureza se contrapõe àquela passiva da era 

clássica e serve como objeto de contemplação, refúgio para o indivíduo solitário, 

veste-se com as cores locais e tanto abriga a melancolia quanto o entusiasmo. Além 

disso, a natureza se espiritualiza e se transforma em teofania: “Os bosques, as 

florestas, o vento, os rios, o amanhecer e o anoitecer, os ruídos, os murmúrios, as 

sombras, as luzes – de tudo que não é humano e se constitui em espetáculo para o 

homem” (NUNES, 2002, p. 65). A natureza, então, torna-se fonte não somente de 

inspiração, mas também adquire força para cuidar do indivíduo e velá-lo na hora da 
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morte. Essa natureza viva surge cheia de expressividade e significação, deixando de 

ser apenas o cenário pastoril para se confraternizar com a solidão e a insatisfação 

com o mundo. Observe-se o exemplo de Gonçalves Dias: 

 

 

A noite 

    

Eu amo a noite solitária e muda; 

Como formosa dona em régios paços, 

Trajando ao mesmo tempo luto e galas 

Majestosa e sentida; 

Se no dó atentais, de que se enluta, 

Certo sentis pesar de a ver tão triste; 

Se o rosto lhe fitais, sentis deleite 

De a ver tão bela e grave! 

 

(DIAS, 1959, p. 229) 

 
 

Esses versos foram extraídos do poema “A noite”, dedicado a esse período 

do dia, que se apresenta “solitária e muda” e pela qual o eu lírico se sente atraído e 

envolvido pela sua beleza grave e noturna. Vê-se, nos versos do poeta romântico, a 

natureza entrando em contato com o eu e refletindo seu estado d’alma e seus 

sentimentos. 

Para o poeta romântico, a natureza exerce intenso encantamento, pois ela 

acaba, de certa forma, funcionando como refúgio de uma realidade, inclusive social, 

que não lhe satisfaz e que o aflige. Esse encontro com a natureza funciona como a 

busca de si mesmo e alarga a visão de mundo mais sensível. Esse sentimento do 

mundo tem sua origem no pensamento de Rousseau, para quem os elementos 

naturais apresentam significação poética, como a “noite” para Gonçalves Dias, a 

qual traduz o seu drama humano. Assim, a noite humanizada prolonga e concretiza 

a sensação de desalento e de angústia experimentada pelo eu lírico. A temática da 

noite encontra-se também recorrente nos versos de Novalis, o poeta romântico 

alemão que escreveu a prosa poética “Hinos à noite”. A natureza, dessa forma, 

apresenta-se como um magnífico espetáculo que se vincula ao ser, interpretando os 

seus dramas. Ora ela se humaniza e se confraterniza com a dor, ora ela se diviniza 

e reverbera a voz do poeta. A noite, portanto, no poema de Gonçalves Dias, pode 
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representar, diante do caráter de mistérios que a envolve, o encontro com a morte, 

que se opõe à claridade solar do dia. 

Nesse sentido, veja-se o poema “Luar”, de Palmyra Wanderley: 

 

 

LUAR 

Campangna Romana 

      (Numa téla) 

    

Madona, do alto, a lua tudo assiste, 

No varandim da noite se inclinando... 

Quebra o silêncio da paysagem triste, 

A oração dos pinheiros evocando. 

 

Na voz dos ramos um lamento existe, 

De coisas mortas nem se sabe quando! 

Luar, banhando a ramaria, insiste 

Em abraçar as árvores rezando. 

 

O romantismo desse quadro belo  

Evoca a velha história de um castéllo: 

A dama, o cavalheiro, o trovador... 

 

Quebras de juras feitas em segredo, 

Um duéllo travado no arvoredo, 

Um marquez que se bate por amor... 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 119) 

 

Em “Luar”, publicado em 1929, podem ser vistos traços nitidamente 

românticos. Diferentemente do poema de Dias, há um distanciamento do eu lírico 

com relação à cena que descreve, no entanto, pode ser percebido o culto à 

natureza, já que a paisagem tristemente iluminada pelo luar tem o seu silêncio 

quebrado pelo som do vento nos pinheiros em oração, que surgem como metáfora 

de mãos postas a rezar. O som que os ramos emitem traduz um lamento “de coisas 

mortas não se sabe quando”, oferecendo uma atmosfera melancólica em que a 

natureza se solidariza com o sofrimento da Madona que a “tudo assiste”. Já o luar, 

penetrando nas ramagens, abraça as árvores e também aconchega o observador 

desse cenário visto no quadro. “Luar”, “vento”, “árvores”, “noite” adquirem força e 
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transmitem as sensações do eu lírico – essa correspondência se constitui uma 

aliança com o ser e assegura certa grandeza poética, na medida em que a descrição 

lírica oferece vida e movimento à tela observada. 

 Ao lado dessa força viva que transcende a imobilidade do quadro, observa-

se, no poema de Palmyra, o fervor da religiosidade na imagem dos pinheiros a orar; 

e ainda se tem, para completar a influência romântica, a temática medieval (o 

castelo, a dama, o cavalheiro e o trovador), que finda o soneto com um duelo em 

que o marquês se bate por amor, destacando-se, por fim, marcas do 

sentimentalismo romântico. 

Tais traços observados no poema, principalmente, o distanciamento do eu 

lírico, indicam que o poema se ancora na tradição romântica (“o romantismo desse 

quadro belo”), pois, enquanto os românticos produziam seus textos em pleno 

processo formativo, a poetisa, ao cultuar essa tradição, escreve e inscreve sua lírica 

no Pós-Romantismo. 

O sentimento religioso que envolve o Romantismo está ligado tanto à 

natureza quanto à volta ao passado medieval. Com relação à natureza, essa 

religiosidade se dá em uma atitude panteísta de uma natureza divina, na qual Deus 

emana de todas as coisas. Com relação à Idade Média, a partir de seu teocentrismo, 

inevitavelmente, tal religiosidade se volta para o cristianismo. Embora nascido no 

berço da Reforma Protestante na Europa, no Brasil, o Romantismo traz consigo o 

sentimento religioso ancorado na religião católica, vinda aos trópicos pela mão dos 

jesuítas. De acordo com Bornheim (2002), o tema da religião inflama os românticos 

e Novalis lança a ideia de uma nova religião, ideia que se torna indispensável para a 

“nova humanidade romântica”. Assim, a simpatia pela Revolução Francesa acabou 

sendo substituída por um novo catolicismo, aristocrático e monárquico, refletindo os 

interesses do estado teocrático. Neste, os valores políticos deveriam ser 

suplantados pelos valores espirituais, de modo que, nesse contexto, os escritores 

românticos convertem-se à Igreja Católica de Roma. Tais atitudes reforçam a 

retomada das ideias teocráticas medievais que foram silenciadas pelo 

Renascimento. Desse modo, a Reforma Protestante, ligada ao Renascimento, 

sucumbe no que diz respeito aos ideais românticos de unidade. Para isso, o 

catolicismo, inspirado na sua versão medieval, passa a ser ponto de partida para a 

nova “religião utópica” proposta por Novalis e simpatizantes, como justifica Bornheim 
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em resposta à questão: “O que, no catolicismo, provocou a simpatia dos 

românticos?” 

Antes de mais nada, a reabilitação da natureza, que levava a valorizar todo 
elemento sensível. Os românticos admiravam S. Francisco de Assis e seus 
Cânticos ao Sol. Já Goethe havia chamado a atenção para o fato de que a 
catedral gótica, com sua tremenda mensagem sobrenatural, apoiava-se, 
cravada, pesadamente sobre a terra. Os poetas românticos comoviam-se 
com a presença de imagens nos templos católicos e toda liturgia lhes era 
imensamente simpática. Outro poderoso fator foi a Virgem, a “mulher 
divina”. Toda ideia de mediação simbólica, que transfigurasse 
espiritualmente elementos sensíveis, tirados da natureza, era valorizada 
pelos românticos. [...] Contudo, a razão mais profunda da aproximação dos 
românticos à Igreja de Roma foi, mais uma vez, aquela insopitável exigência 
de unidade, elemento básico de todo o Romantismo, e que levava a ver na 
Idade Média um índice seguro da possibilidade de união entre o espiritual e 
o natural, extensível a todos os povos (BORNHEIM, 2002, p. 109). 

 

O Romantismo brasileiro é um excelente porta-voz dessa religiosidade, que 

se estende, inclusive, às outras características românticas, como se observou no 

poema “Luar”, de Palmyra Wanderley, e conforme pode ser percebido nos seguintes 

versos de “Senhor dos Passos”: 

 

Senhor dos Passos 

    

Senhor, caminho nos teus passos. Penso. 

Seguir comtigo do calvário a estrada. 

Levas o amor na cruz – martyrio immenso! 

E eu, na minh’alma, a dor crucificada. 

 

Tiveste, como tive, a miyrrha e o incenso. 

Hoje a fronte de espinho engrinaldada. 

Teu mal nos traz um benefício immenso, 

Vivo no meu penar purificada. 

 

Teu corpo santo em chagas arrocheia. 

De um bem perdido a magôa me alanceia, 

No coração que a dor mata aos pedaços... 

 

Enfim, tens o Thabor... E eu reconheço 

Que por bem merecer o que padeço 

Vou, novamente, percorrer teus passos. 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 109) 
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Em “Senhor dos Passos”, o eu lírico está embebido da força da fé, havendo a 

comparação, de certa forma ousada, do sofrimento de Cristo diante do calvário com 

as penas do eu lírico. Essa identificação se dá de forma também profana, tendo em 

vista que a dor da divindade é igualada à dor humana, que, por sua vez, leva ao 

caminho cristão da purificação. Destaca-se, portanto, a temática religiosa, tão 

presente no Romantismo brasileiro, com ecos ainda no início do século XX, na 

poesia de Palmyra Wanderley. 

Em Fagundes Varela, poeta da segunda geração romântica brasileira, a 

temática da religiosidade cristã está presente com muita força. Os ritos, as imagens, 

os dogmas católicos aparecem a serviço da subjetividade, em busca dessa unidade 

entre o espiritual e o natural de que trata Bornhein (2011). Vejamos o fragmento do 

poema “Canto”, de Varela: 

 

Canto  

    I 

    

[...] 

Jesus! Filho de Deus! Quero adorar-te 

No céu, na terra, no universo inteiro! 

Vejo teu nome escrito em toda parte 

Onde vai meu olhar de forasteiro! 

Milagres de saber, prodígios de arte, 

Senhor e servo, artista e pegureiro, 

Todos repetem neste mundo vário, 

O poema sublime do Calvário! 

[...] 

 

(VARELA, 2003, p. 33) 

 

 Em “Canto I”, verifica-se a onipresença divina. Deus está em toda parte, 

principalmente, nos elementos naturais, como nos astros, nas águas do mar e dos 

rios, nos campos, nas árvores, na brisa e no vento, nos animais, enfim, em tudo o 

que existe. Essa visão panteísta foi amplamente disseminada no Romantismo. O 

artista romântico percebe o mundo espiritual como caminho de fuga do mundo real, 

repleto de angústias e incertezas. Assim, a valorização espiritual, ancorada no 

cristianismo católico, dá a tônica na poesia romântica brasileira, notadamente, em 

Alvarez de Azevedo, Fagundes Varela e Gonçalves de Magalhães. 
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 Por sua vez, o nacionalismo romântico, no Brasil, ajudou a forjar uma nova 

sensibilidade, pois os ecos da Revolução Francesa e a ascensão de uma burguesia 

brasileira, que ganhava força com a Independência e o sonho de uma democracia, 

favoreceram a união da arte literária com os ideais políticos e sociais de liberdade. 

Isso significava distanciar-se do jugo da cultura lusitana, que estava mais ligada ao 

conservadorismo, com o qual o Romantismo rompia. 

 Por essa razão, em solo brasileiro, o nacionalismo romântico coincide com o 

desejo de se criar uma identidade nacional que negasse a metrópole portuguesa. 

Dessa forma, o indianismo, o culto à natureza exuberantemente tropical e certo 

regionalismo são as temáticas principais de expressão dessa nacionalidade verde-

amarela. A figura do nosso índio surge, então, idealizada, refletindo, a gosto do 

Romantismo, tanto o cavalheiro medieval como a inocência infantil do mito do bom 

selvagem criado por Rousseau. Por outro lado, a paisagem tropical substitui o 

cenário greco-romano tão em voga no momento árcade. A valorização da cor local e 

do pitoresco, ou seja, daquilo que é graciosamente original em nossa natureza, 

ganha espaço na poesia de Dias e na prosa de Alencar. Há, ainda, o retorno ao 

passado histórico e a valorização de nossas narrativas míticas e lendárias em 

detrimento do medievo lusitano e europeu.  

 Além disso, o nosso nacionalismo romântico está impresso também na poesia 

social de Castro Alves, com seus ideais profundos de liberdade, a favor da abolição 

da escravatura, como revela “Vozes d’África” e “Navio Negreiro”. 

 Para esta pesquisa, será, principalmente, foco de interesse a representação 

desse nacionalismo que se atualiza na exuberância de nossa natureza, visto que é 

temática recorrente na poesia de Palmyra Wanderley, como se pode observar nos 

seguintes versos de “Pau-D’arco”: 

 

Pau D’arco 

    

Domina a matta inteira. O grosso tronco escuro 

Se eleva para o céo, em galhos exquisitos 

Seu passado de rei, de rei o seu futuro, 

Nos ramos, em signaes estranhos, vejo escriptos. 

 

No inverno o conheci, sem flores, obscuro, 

Rei proscrito, o pau-d’arco, entre muitos proscritos. 

Floresce no verão. Dourada a copa, eu juro 
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Ser o reino de luz dos pássaros bonitos. 

 

É o marechal da matta. Altivo, nobre, bello 

No capacête ostenta o penacho amarello, 

Guerreiro destemido, em demanda da gloria. 

 

Orgulhoso, desfralda a bandeira bordada 

E, enlaçado de flôr, escuta na alvorada, 

Um CONCLIZ a tocar o clarim da vitória. 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 87) 

 

O pau-d’arco, também conhecido como ipê-amarelo, é árvore de casca 

grossa muito comum no Brasil. Tem essa denominação devido ao seu uso na 

fabricação de arcos e flechas indígenas. No poema, a árvore é apresentada com 

realeza, aparecendo em suas faces (com e sem flor no inverno e no verão) toda sua 

exuberância. Do rei proscrito ao esplendor da floração do capacete que ostenta o 

penacho amarelo, o pau-d’arco personificado surge, enfim, como guerreiro vitorioso 

e orgulhoso, em cuja copa vem cantar o pássaro, como um fiel soldado, o “clarim da 

vitória”. Tem-se, assim, nessa descrição lírica, a natureza nacional posta com força 

vital, podendo se configurar esse registro como eco de uma nacionalidade romântica 

ainda latente no início do século XX. 

O sentimentalismo apresenta-se como outra característica romântica que atua 

nas linhas poéticas de Roseira brava. A valorização do sentimento, da emoção em 

detrimento da razão, que o Romantismo adotou, em represália à objetividade 

clássica, frutifica na poesia devido à sua própria natureza lírica, em que o gênio cria 

em liberdade. Assim, o amor e a paixão adquirem, mais do que nunca, a prevalência 

do amor sentimental e íntimo. O mundo interior é exteriorizado, o estado d’alma se 

liberta das amarras da razão e a emoção, a paixão e a intuição transbordam. Dessa 

forma, a viagem sentimental romântica oscila entre a alegria e a melancolia, entre o 

entusiasmo e a profunda tristeza. A natureza humana é mostrada em toda a sua 

complexidade, contrariamente aos ideais de contenção clássicos. Isso leva a uma 

subjetividade centrada, com muita força, no EU. 

Há, no amor romântico, a frequência da temática do amor ausente, do canto 

triste pela ausência da pessoa amada, seja pela morte, seja pela distância, seja pela 

não correspondência de um amor idealizado. Essa tendência, de acordo com Citelli 
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(2002), apresenta suas origens no modelo amoroso medieval das cantigas 

trovadorescas. Por outro lado, segundo o autor mencionado, desenvolveu-se 

também sob os auspícios do movimento romântico “uma visão adocicada do amor”, 

a qual ganhou força e acabou, “erroneamente”, associada ao Romantismo. 

Essa vitória da subjetividade romântica está muito presente em Gonçalves 

Dias, conforme ele próprio revela, em 1846, no prólogo de seus Primeiros cantos: 

[...] Casar assim o pensamento com o sentimento – o coração com o 
entendimento – a ideia com a paixão – cobrir tudo isto com a imaginação, 
fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o 
sentimento da religião e da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e 
santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a 
sinto sem a poder traduzir (DIAS, 1969, p. 1). 

 

A poesia, para o autor de “Canção do Exílio”, é a união da razão com a 

emoção, coberta pela imaginação criadora do artista e fundida com a matéria da 

vida, da natureza, com o sentimento da religião e da divindade, assim, por conter 

tantas possibilidades, somente pode ser mesmo indefinível e intraduzível. A 

subjetividade, portanto, cresce na estética romântica. Vejamos um exemplo do 

próprio Dias: 

 

Lira  

 

Se me queres a teus pés ajoelhado,  

Ufano de me ver por ti rendido,  

Ou já em mudas lágrimas banhado;  

Volve, impiedosa,  

Volve-me os olhos; 

Basta uma vez!  

 

Se me queres do rojo sobre a terra,  

Beijando a fímbria dos vestidos teus,  

Calando as queixas que meu peito encerra,  

 

Dize-me, ingrata,  

Dize-me: eu quero!  

Basta uma vez! 

 

(DIAS, 1959, p. 2-3) 
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 Em “Lira”, o eu lírico situa-se na primeira pessoa, marca muito própria do 

Romantismo. Além disso, embora tenha um sistema rítmico e de rimas, segue a 

tendência do verso livre, como se pode perceber também no seguinte poema de 

Palmyra Wanderley: 

 

 Foste tu mesmo  

 

QUEM ANDOU POR AQUI ANTES DE MIM? 

Quem mudou de logar esse pé de jasmim? 

Quem teria colhido a flor de bogari 

Que eu deixei para ti? 

 

QUEM APAGOU A AURORA ASSIM TÃO CEDO, 

Antes de eu chegar 

Para a apagar?... 

Foi alguém que já sabe do segredo... 

E quando tu chegares, que direi? 

Tenho medo! 

Levaram tudo que eu te havia dado 

E tu não tens mais confiança em mim, 

Meu bem-amado! 

 

NAS ÁRVORES 

Sinto, porém, 

O embalo dos teus braços. 

No lago o mesmo brilho e a mesma calma. 

No jasmineiro encontro a tua sombra. 

Em tudo encontro a marca dos teus passos... 

Porque foste tu mesmo 

Quem furtaste a minh’alma. 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 180-181) 

 

 Os versos de “Foste tu Mesmo”, em linguagem despretensiosa e em tom 

frugal, trazem a herança romântica do amor idílico, que dialoga com a natureza 

(“jasmim”, “flor de bogari”, “aurora”). O eu lírico, por meio de indagações, procura 

saber quem descobriu o seu segredo: a alma que lhe foi roubada pelo ser amado. 

Teme tal revelação, sugerindo, assim, um amor proibido, tão ao gosto da estética 

romântica.   
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 Além da temática do amor sentimental, observam-se nos dois poemas, de 

Palmyra e de Dias, a técnica do verso livre e o tom coloquial já pretendido pelo 

Romantismo e assegurado por ocasião do advento da estética do Modernismo. Vale 

ressaltar que as escolhas estéticas dos dois escritores estão em consonância com o 

Romantismo, que, por sua vez, já carrega em seu corpo a semente da revolução 

mais radical, que acontece com a forma poética a partir das Vanguardas Europeias, 

as quais, no Brasil, dão impulso ao nosso Modernismo, eclodido na Semana de Arte 

Moderna de 1922. 

 Essa reflexão, a partir do panorama dessas características românticas, tem 

intenção também de fazer esse contraponto com as características do Modernismo, 

além de buscar refletir sobre a visão romântica de mundo que ultrapassa o 

movimento romântico datado no século XIX. 

Nesse sentido, os exemplos de versos de Palmyra Wanderley vão ao 

encontro desse ponto de vista expressado por Benedito Nunes, em seu ensaio “A 

visão romântica”, no qual o autor defende a ideia de duas categorias românticas: a 

histórica, datada, que diz respeito ao movimento literário; e outra psicológica, 

referente a um modo de sensibilidade, a um estado d’alma que ultrapassa a 

condição simples de estado afetivo. 

A categoria psicológica do Romantismo é o sentimento como objeto de ação 
interior do sujeito, que excede a condição de simples estado afetivo: a 
intimidade, a espiritualidade e a aspiração do infinito, na interpretação tardia 
de Baudelaire. Sentimento do sentimento ou desejo do desejo, a 
sensibilidade romântica dirigida pelo “amor da irresolução e da 
ambivalência”, que separa e une estados opostos – do entusiasmo à 
melancolia, da nostalgia ao fervor, da exaltação confiante ao desespero – 
contém o elemento reflexivo de ilimitação, de inquietude e de insatisfação 
permanentes de toda experiência conflitiva aguda, que tende a reproduzir-
se indefinidamente à custa dos antagonismos insolúveis que a produziram. 
Pelo seu caráter conflituoso interiorizado, trata-se, portanto, considerada 
assim, de uma categoria universal (NUNES, 2002, p. 51-52). 

 

Ainda de acordo com Nunes (2002), as matrizes filosóficas que dão suporte a 

essa visão romântica baseiam-se em princípios que se opõem à concepção 

mecanicista do universo, que se organiza dentro de uma perspectiva racionalista e 

ordenada das coisas. Tais matrizes têm como princípio o caráter transcendente do 

sujeito e o caráter espiritual da realidade, que rompe a harmonia e a coerência da 

razão. De acordo com o teórico, essa transcendência do sujeito humano baseia-se 
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na filosofia de Fichte e na ideia de natureza como individualidade orgânica de 

Schelling. 

Embora localizado no Romantismo, esse modo de sentir o mundo faz parte da 

história humana, pois, além de preceder, transpôs aquele período literário. Porém, 

somente lá, no Romantismo, essa visão foi sistematizada pela crítica literária e 

concretizada de forma a se constituir uma tendência adotada pelos escritores 

românticos da época. 

Dessa forma, esse estado d’alma ou modo de ver o mundo romântico é uma 

constante universal dionisíaca que se antagoniza com a visão clássica e apolínea de 

sentir e observar a realidade. Enquanto no mundo clássico reinam a razão, o 

equilíbrio e a contenção; no universo romântico, predominam a paixão, a exaltação, 

o entusiasmo. Em oposição ao clássico, o romântico busca a integração com a 

natureza, com o pitoresco e com o selvagem, tentando fugir do mundo real para 

lugares remotos no tempo e no espaço. Para o romântico, a realidade é sempre 

idealizada, enquanto que para o clássico ela é imitada ou reproduzida. 

Partindo dessa perspectiva de visão romântica do mundo, encontraremos, 

inclusive, em Manuel Bandeira – autor modernista –, essa subjetividade aliada à 

natureza, conforme os seguintes versos:  

 

A Estrela 

    

Vi uma estrela tão alta. 

Vi uma estrela tão fria! 

Vi uma estrela luzindo 

Na minha vida vazia. 

 

Era uma estrela tão alta! 

Era uma estrela tão fria! 

Era uma estrela sozinha 

Luzindo no fim do dia. 

 

Por que da sua distância 

Para a minha companhia 

Não baixava aquela estrela? 

Por que tão alta luzia? 

 

E ouvia-a na sombra funda 

Responder que assim fazia 

Para dar uma esperança 
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Mais triste ao fim do meu dia. 

 

(BANDEIRA, 1974, p. 254) 

 

Respeitando-se as diferenças estilísticas e estéticas entre o poema de 

Bandeira, “A Estrela”, e o poema “Luar”, de Palmyra, posto no início desta seção, há, 

em ambos, o predomínio da subjetividade, tendo em vista que a natureza se 

solidariza e dialoga com o eu lírico. No poema de Bandeira, mesmo diante de uma 

estética já impregnada das tendências modernistas, como a preferência pela 

linguagem simples, a natureza e a sentimentalidade se sobrepõem. É claro que, em 

“Luar”, o foco é bem diferente, pois o eu lírico se distancia da cena que cria, 

diferentemente do que acontece em “A Estrela”, em que o eu lírico é a voz central, 

que revela a sua interioridade, ao contrário do eu lírico de “Luar”, que atua apenas 

como observador. Dessa forma, considerando tais dissimilitudes, o objetivo de trazer 

os versos de Manuel Bandeira é exemplificar essa visão romântica de predomínio da 

sentimentalidade em que a natureza, personificada na estrela distante, surge como 

integradora do ser com a sua realidade, movimento presente em todas as épocas. 

No caso específico de nosso estudo, a obra de Palmyra Wanderley, Roseira 

brava, publicada em 1929, pode, ainda, reverberar traços de uma estética romântica 

que ficou para trás, como também apresentar estados d’alma de uma tendência 

romântica universal e atemporal. A análise dos poemas feita na segunda parte desta 

tese tem o objetivo de buscar tais respostas. Além disso, percebe-se também, na 

obra de Palmyra, uma aproximação com a estética parnasiana, principalmente no 

que diz respeito à forma, notadamente, na preferência pelo soneto camoniano. Por 

tais aspectos, a obra em estudo pode ser situada em uma estética pós-romântica. 

Dessa forma, no próximo capítulo, tentaremos situar Roseira brava no 

contexto do Rio Grande do Norte, nos primeiros trinta anos do século XX. 

 

 

 

 



88 

 

4 O LUGAR DE ROSEIRA BRAVA NA LITERATURA DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 

Com os poemas Tyrol, Alecrim, Refoles e Siá 
Roccas a poetisa Palmyra Wanderley alarmou o 
rebanho aqui-me vou sim-senhor dos 
remanescentes passadistas. 
 

Câmara Cascudo (1927) 

 

 

Nesta parte, serão analisados os poemas selecionados a partir das quatro 

temáticas elegidas: a religiosidade, o amor romântico, a cidade e a cor sensual da 

natureza. Essas escolhas dizem respeito à quantidade de poemas em que se 

identificam tais temáticas. 

Com relação à primeira, a religiosidade, apesar de se fazer presente em toda 

a obra, há vários poemas em que o conteúdo religioso predomina, demonstrando, 

assim, a ocorrência, na obra em estudo, dessa característica tão comum ao 

movimento romântico e que se coaduna com a vivência católica da autora. No 

entanto, há momentos em que esse conteúdo sagrado estabelece pontos de contato 

com o profano por meio de um erotismo suave e místico.  

O sentimentalismo, concretizado no amor romântico, é também temática 

recorrente. De modo geral, o amor surge de forma romantizada, melosa, com a 

presença de momentos de leve erotismo. Essa é outra característica comum aos 

primeiros românticos. 

A temática da cidade e da cor sensual dada ao tratamento da natureza são 

ainda temáticas de grande recorrência na obra palmyriana, em que a natureza local 

assume um estatuto de exaltação. A paisagem local, muitas vezes, personificada, 

dialoga com o eu lírico em construções poéticas que tocam elementos eróticos. 

As quatro temáticas, portanto, inserem-se nesta pesquisa como categoria de 

análise e serão o fio condutor que contribuirá para a reflexão que busca localizar 

Roseira brava, obra escrita em 1929, no contexto da historiografia literária do Rio 

Grande do Norte. 
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4.1 A religiosidade na tessitura do verso 

 

 

 

Embora os poetas da primeira fase tivessem sido 
os mais declaradamente religiosos, no sentido 
estrito, todos os românticos, com poucas 
exceções, manifestaram um ou outro avatar do 
sentimento religioso, desde a devoção 
caracterizada até um vago espiritualismo quase 
panteísta. 
 

Antonio Candido (1981) 

 

 

 

 

 Chauí (2000) contrapõe a história da Antiguidade Clássica ao cristianismo e 

revela que a primeira apresenta um ideal cíclico, na medida em que os grandes 

feitos merecem destaque em detrimento de vencidos e vencedores, pois ambos 

seguem a “roda da fortuna”, alternando os seus lugares. A partir do advento da era 

cristã, o cristianismo, por sua vez, “herdeiro do judaísmo, introduz a ideia de que 

história segue um plano e possui uma finalidade que não foram determinados 

apenas pela vontade dos homens”, mas também por uma orientação divina. Nesse 

sentido, o tempo bíblico é dramático e não cósmico e faz com que a humanidade se 

submeta à esperança de que a promessa divina de salvação redima o pecado 

original. Diante desse contexto, a concepção teocêntrica do Velho Testamento 

adquire um conteúdo cristocêntrico no Novo Testamento. Sobre esse ponto, Chauí 

continua declarando que o tempo profético unifica judaísmo e cristianismo por ser o 

tempo da queda e da promessa. Assim, esse tempo, no lugar de reverenciar o 

passado, concentra-se na esperança do futuro, em busca da reconciliação com 

Deus, orientando e dando direção às nossas vidas. 

 Essa força da mentalidade cristã passa a atuar em vários momentos da 

história ocidental. A unidade teológica, Pai, Filho e Espírito Santo, protegeu a 

humanidade da desordem do mundo e justificou as guerras santas (Cruzadas, 

Impérios versus Papado). Dessa forma, o tempo do porvir, abençoado por Deus, faz 

crescer a espiritualidade e a religiosidade cristã no mundo. Essa espiritualidade 

influencia, de forma profunda, a consolidação do europeu no Novo Mundo. Colombo, 
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Vasco da Gama, Cabral partem da costa europeia com a benção divina e com o 

estandarte cristão. Seguindo esse entendimento, é possível afirmar que a sede de 

conquista estava abençoada e justificou as atrocidades contra as “idolatrias” e as 

“heresias”, vistas, nas novas terras, pelos olhos de Roma. 

 No Brasil, a fé cristã, notadamente católica apostólica romana, adentra por 

meio do colonizador, materializado, principalmente, nos missionários da Companhia 

de Jesus. Desde a chegada de Cabral, a Igreja se fez presente e fincou solidamente 

a sua cruz no solo do que seria o Brasil. Paralelamente a isso, o Novo Mundo 

corporificou, por sua natureza exuberante, a visão de um paraíso a ser alcançado e 

que iria redimir todos os pecados. Assim, mesmo antes de ser chamado de América 

ou Brasil, esse lugar era denominado de Oriente, fato que muito se adéqua à visão 

imaginária de Éden – Paraíso Terrestre –, do qual foi banido Adão e sua 

descendência. Esse lugar, portanto, foi preservado da ira do Dilúvio “e descrito no 

livro do Gênese como terra austral e oriental, cortada por quatro rios imensuráveis, 

rica em ouro e pedras preciosas, de temperatura sempre amena, numa primavera 

eterna” (CHAUÍ, 2000, p. 30-31). 

Essa imagem do Brasil que Chauí (2000) aponta já nasce agregada à ideia de 

paraíso, registrada na famosa Carta de Caminha como aquela terra onde tudo dá, 

repleta de pujança. Essa imagem, até hoje, frequenta o imaginário coletivo do 

brasileiro e está presente na bandeira e no Hino Nacional como “berço esplêndido”. 

É-se, portanto, um país abençoado por Deus, um Deus fortemente cristão e, 

notadamente, católico, o qual será sempre velado pelo Cristo Redentor. 

 Não se pode, dessa forma, ignorar que o catolicismo chega até o Brasil via 

Península Ibérica, nomeado por Freyre (2014) de luso-brasileiro, termo que abarca 

também as contribuições africanas e indígenas para esse formato forjado ainda no 

período colonial. 

 A partir, então, dessa égide cristã e católica, a literatura passa a manifestar 

essa religiosidade nacional em suas mais diversas obras, indo desde a literatura de 

informação e de catequese até os dias atuais, quer de forma mais contrita, como a 

maioria de nossos românticos, quer de maneira mais irônica, como se pode 

perceber no Modernismo de Oswald de Andrade. Ainda na perspectiva de Freyre 

(2014), nesse formato brasileiro, prevalecem tendências medievais, as quais se 

justificam devido ao Concílio de Trento e ao regime de padroado, o qual mediava as 

ligações entre o Estado e a Igreja do Brasil colônia. 
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 A gênese dessa formação cristã foi solidamente fincada em solo brasileiro, 

junto com o mastro da cruz da primeira missa celebrada nas terras da Santa Cruz. 

Por essa razão, o Romantismo, aqui em terras brasileiras, encontrou terreno fértil 

para a presença, na poesia, de uma religiosidade fortalecida, então, por essa 

formação. 

 Palmyra Wanderley, formada sob os preceitos do catolicismo, estudou em 

colégio de freiras e sempre esteve muito próxima dos ritos da Igreja, participando 

ativamente dos eventos realizados pela comunidade católica de Natal. Nesse 

cenário, é previsível que, além das influências dos ecos religiosos do Romantismo, 

essa religiosidade brote, com bastante força, em seus versos, como se pode 

observar nos poemas que iremos analisar: “Innocencia”, “Quero Beijar teu Manto 

Primeiro”, “O Poeta das Colmeias” e “Anjos da Guarda do Nosso Amor”. 

 O poema “Inoccencia”, transcrito a seguir, apesar de conter 14 versos, não 

apresenta a forma do soneto camoniano. O diálogo entre “mãe” e filha estabelece-se 

em linguagem bem próxima da coloquialidade, o que confere aos versos certo ar de 

modernidade. O uso dos travessões faz a marcação das falas nas quais se alternam 

as vozes da genitora e da filha, como podemos observar: 

 

Inoccencia 

    

— Mamãe, para que serve esse branco alimento 

Que há pouco transformaste em hóstia pequenina? 

 

— Para encerrar Jesus, das almas o sustento, 

Quando o padre o consagra em ambula divina. 

 

— E Jesus cabe ahi? Maior que o firmamento. 

Maior que o Azul, que o mar e que tudo domina? 

 

— É um mysterio de amor que desvendar não tento, 

O milagre sem par que a lei de Deus ensina. 

 

Como nos ama e quer, como deixa o que brilha, 

As estrelas, o sol, por ti, ó minha filha, 

Por mim, por todos nós, onde procura abrigo... 

 

— Dá-me essa hóstia a beijar, mamãe, é o meu desejo. 

Quando chegar Jesus, encontrando o meu beijo, 

Sabendo que foi meu, se alegrará comigo. 
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(WANDERLEY, 1929, p. 117) 

 

 Essa voz materna está presente na segunda, na quarta e na quinta estrofes, 

enquanto a voz da filha encontra-se na primeira, na terceira e na sexta estrofes, 

encerrando o poema, que apresenta um esquema rímico e uma musicalidade que o 

aproximam de uma oração. 

O título, “Innocencia”, antecipa a visão ingênua da filha, que indaga sobre o 

mistério da consagração da hóstia, sacramento importantíssimo dentro do ritual 

litúrgico da Igreja Católica. Para os católicos, a hóstia consagrada representa o 

próprio corpo imolado do filho de Deus.  

 O poema, portanto, veste-se sob o signo da ingenuidade infantil com relação 

ao mistério da Eucaristia. A primeira questão levantada pela filha diz respeito à 

utilidade do “branco alimento”, o trigo sem fermento, que a mãe acabou de 

transformar em “hóstia pequenina”. O trigo, elemento do mundo dos homens, 

sacraliza-se na hóstia, elemento do mundo divino. Ao responder à pergunta da filha, 

a mãe indica a finalidade do objeto sagrado: serve para guardar Jesus, enquanto o 

aposto “das almas o sustento”, com a elipse verbal, indica, logo no início do poema, 

a catequese maternal que, por sua vez, revela o tamanho da devoção que a mãe 

quer transmitir para a filha. Além disso, no último verso dessa estrofe, a voz da mãe 

temporiza o momento em que aquele objeto pequenino é consagrado pelo padre e 

posto na âmbula, que se reveste, por sua vez, da sacralidade divina. Surge, aí, a 

figura do padre como o representante de Deus no mundo humano. 

Na segunda questão, que pode ser retórica, a filha pergunta como a natureza 

universal do Cristo pode caber em algo tão pequeno, visto que Ele é maior que o 

firmamento. A imagem do firmamento aparece metonimicamente por meio da cor 

“azul” e, juntamente com o mar, oferece a dimensão infinita de Jesus sob a ótica da 

fé. A mãe responde que esse é um mistério que não se deve tentar desvendar, pois 

é o “Maior milagre que a lei de Deus ensina”. Em seguida, completa enfatizando o 

amor que Jesus nutre pela humanidade. Nesses versos, percebe-se a força da fé 

que a mãe passa para a filha com a aceitação incondicional dessa verdade divina, 

destacando, ainda, o imenso amor que Jesus nutre pela criança em detrimento da 

própria natureza (“estrelas” e “sol”). 
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 Pode-se ainda afirmar que esse poema de Palmyra Wanderley apresenta 

certo cunho pedagógico, tendo em vista que se divisa um momento de preparação 

da criança para a Primeira Eucaristia. Tal momento, tanto quanto um dos 

sacramentos da Igreja Católica, representa também um acontecimento social a ser 

celebrado por toda a família e indica um rito de passagem para a criança que 

adentra na cristandade. 

Ao trazer essa temática para o poema, a autora revela a sua devoção ao 

catolicismo e o desejo de preservação de seus símbolos. A hóstia, para os cristãos, 

materializa o corpo do próprio Cristo sacrificado. Já a sua partilha, no momento 

litúrgico da Eucaristia, representa a comunhão definitiva com o Salvador. 

Materializada em um disco branco, pequeno e fino, a hóstia suscita grande força 

simbólica para a liturgia: 

[...] a pequenez da hóstia significa humildade; sua forma, a obediência 
perfeita; sua finura, a economia virtuosa; sua brancura, a pureza; a 
ausência de lêvedo, a sua benignidade; o cozimento, a paciência e a 
caridade; a inscrição que leva, a discrição espiritual; as espécies que não 
perdem a identidade, a permanência; a circunferência, a perfeição 
consumada (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1992, p. 497). 

 

 A obediência perfeita, a economia virtuosa, a pureza, a benignidade, a 

paciência e a caridade, a discrição espiritual, a permanência e a perfeição 

consumada, atributos emanados da forma e da cor da hóstia, enquadram-se no 

ideário do ser devoto e seguidor dos preceitos da Igreja. Assim, ao desejar a hóstia, 

a jovem criança deseja a comunhão com Jesus e com os ensinamentos da religião 

que O tem como filho de Deus. 

De acordo com Azevedo (2002), apesar de muitas vezes haver uma notável 

ignorância religiosa na grande massa da população e mesmo entre a elite 

intelectual, política e educacional, a fé religiosa, no Brasil, é passada de uma 

geração à outra. No poema, percebe-se esse legado religioso que a mãe vai deixar 

para a filha, a fim de perpetuar o sentimento de fé em uma linha familiar. 

O poema, em questão, revela, portanto, a força da família na preservação dos 

dogmas e da vivência religiosa do catolicismo. É a partir da vida privada, do seio da 

família tradicional, que essa fé se propaga e se mantém. No caso de Palmyra 

Wanderley, o seu próprio testemunho de vida corrobora a força da religiosidade em 

toda a sua vida.  
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 No entanto, a partir do penúltimo terceto, pode-se perceber certa ligação 

profana com o divino, visto que há a inversão da própria natureza cristã, ou seja, não 

é o penitente que precisa de abrigo, mas o próprio Cordeiro Imolado que procura 

abrigo ao ser inserido no ritual antropofágico da comunhão eucarística. 

 Há, nesse ritual, uma reverência formal à materialidade da hóstia, cuja 

sacralidade é rompida pelo desejo profano de beijá-la no encontro com Jesus, a fim 

de alegrá-LO. Novamente, aqui se nota a inversão dos valores, pois, na ordem 

sagrada, o beijo (o ósculo) seria dado pela divindade – o sopro divino. Nos versos de 

Palmyra, novamente, o desejo do beijo pertence à criança, sugerindo, assim, talvez, 

a perda da inocência que dá título ao poema. 

 Nesse diapasão, e de acordo com Freyre (2014), a versão do catolicismo, em 

nosso país, evidencia-se pela preponderância da participação dos leigos nas 

decisões inerentes à religião, como também pelo grande valor que adquiriu na vida 

familiar e social. Associado a isso, aqui nos trópicos, houve a influência benéfica das 

culturas indígenas e africanas, as quais incidiram fortemente nessa religiosidade 

tropical. Dessa forma, a ligação da religião com a cultura é íntima e, muitas vezes, 

essa convivência torna imprecisa a fronteira entre o profano e o sagrado, como 

podemos perceber no poema de Palmyra transcrito a seguir, o qual traz novamente 

a temática do beijo associado à instância divina. 

  

Quero beijar teu manto primeiro 

    

QUERO BEIJAR O TEU MANTO PRIMEIRO, 

Depois, então, repousa!... 

Ajoelhei-me no teu santuário, 

Como na sombra de um jasmineiro 

Em flôr, 

Quando faço oração... 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     

.     .     .    . 

Sou mariposa, 

Beijei no cálice do teu coração. 

 

QUERO BEIJAR, AGORA, AS SANDÁLIAS DOURADAS, 

Deixa-me por quem és!... 

Mas si eu puder beijar tuas hastes floradas, 

Tenho beijado a marca dos teus pés. 
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QUERO BEIJAR, AINDA, A TÚNICA DE REI 

Que me esconde 

Nas dobras de tu’alma 

Como o orvalho nas pregas de uma flôr 

Que te dei 

 

QUERO BEIJAR O GESTO COM QUE PRETENDES 

Affagar 

O meu sonho mais sonhado!... 

Beijei dois lyrios bentos lá no altar 

Que têm o mesmo cheiro e o mesmo agrado... 

 

QUERO BEIJAR A MENTE INCENDIADA 

Com que pensas em mim 

Nesse momento... 

Eu dei um grande beijo n’alvorada 

E pensei que era assim 

Que eu devia beijar teu pensamento. 

 

QUERO BEIJAR, ENFIM, NO SENTIMENTO 

Com que gostas de mim... 

Dize, meu amor, 

Eu faço o que desejo? 

Mas se eu beijar aquella estrela, 

Aquella, 

Encho a tua alma toda com um só beijo. 

 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 149-150) 

 

Composto de seis estrofes, o poema “Quero beijar o teu manto primeiro” 

apresenta o verso inicial de cada uma delas grafado em letras maiúsculas. Essa 

ênfase contém a repetição do desejo “QUERO BEIJAR”, que, ao longo das seis 

estrofes, sofre uma gradação: primeiramente o manto; em seguida, as sandálias 

douradas; no terceiro verso, a túnica de rei; depois, o gesto; no quinto verso, a 

mente incendiada; e, por fim, o sentimento com que “gostas de mim”. Nessa 

gradação, nota-se a passagem do material (“manto”, “sandálias”, “túnica”) para o 

mais abstrato (“gesto”, “mente”, “sentimento”), como se o objetivo do eu lírico fosse a 

transcendência espiritual e a comunhão total com esse ser invocado.  

Mas quem é esse ser invocado no poema em questão? Devido ao vocabulário 

do universo do sagrado e do religioso, pode-se interpretar como sendo o próprio 
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Jesus. As palavras “manto”, “ajoelhar”, “santuário”, “oração”, “cálice”, “sandálias 

douradas”, “túnica de rei”, “lyrios bentos” e “altar” evocam uma atmosfera religiosa, 

com elementos, inclusive, da liturgia da Igreja Católica, confirmando, assim, a 

temática em estudo.  

Na primeira estrofe, o eu lírico quer beijar, primeiramente, o manto, símbolo 

da realeza divina. Em seguida, muda o tempo verbal do presente (“quero”) para o 

passado (“ajoelhei-me”), relatando o momento em que esse “beijo” aconteceu. Para 

isso, usa a comparação do santuário com um “jasmineiro em flor” e compara a si 

próprio com uma mariposa, ou seja, quando o eu lírico faz oração é como se 

houvesse a sua transmutação em mariposa, beijando a flor de um jasmineiro que, 

por sua vez, se confunde com o cálice do coração dessa figura divina. 

Há, portanto, na estrofe, a mistura das instâncias do sagrado e do profano 

que se efetiva a partir dos dois seguintes aspectos: o primeiro diz respeito ao uso de 

uma série de reticências no lugar do sétimo verso dessa mesma estrofe. A escolha 

dessa pontuação sugere uma atmosfera de imprecisão em que o universo do 

sagrado se rompe. Quanto ao segundo aspecto, logo após esse verso sem palavras, 

tem-se a afirmativa: “sou mariposa”. No campo da botânica, a mariposa é um inseto 

noturno, capaz de gerar um sentido conotativo evocador de uma atmosfera de 

sedução e erotismo ligada ao feminino. Ela, a mariposa, enquanto inseto, sente-se 

atraída pelo fogo e sobre ele voa até ser totalmente devorada pelas chamas. Essa 

imagem reforça, na figura desse inseto do final do dia, a conotação ligada à sedução 

e ao erótico, visto que o fogo é o símbolo primordial da paixão. Por outro lado, o fogo 

também representa o espírito divino, pois é sua língua que cai sobre a cabeça dos 

apóstolos em Pentecostes. Essa ambiguidade torna vagos os liames entre o 

sagrado e o profano. 

Ao consultar o dicionário, podem ser encontradas as seguintes acepções para 

aquilo que é sagrado: 

[do lat. sacratu.] Adjetivo. 1. Que se sagrou ou que recebeu a consagração. 
2. Concernente às coisas divinas, à religião, aos ritos ou ao culto; sacro, 
santo. 3. Inviolável, puríssimo, santo, sacrossanto: sagrado amor. 4. 
Profundamente respeitável; venerável, santo. 5. Que não deve ser tocado, 
infringido, violado: os sagrados direitos do homem. 6. A que não se pode 
faltar; que não se pode deixar de cumprir: dever sagrado. [Superl. Abs. 
Sint.: sacratíssimo.] ~ V. —a Escritura, —a família —a fórmula, — lenho, —
a partícula, —as letras, banquete —, estátua —a, fogo —, ministério —, 
monstro —, orador —, osso — e pano —. Substantivo masculino. 7. Aquilo 
que é ou foi sagrado (AURELIO, 2009). 
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Como se pode ver, todas as acepções de “sagrado” implicam distância do 

mundano e se opõem ao “profano”. No entanto, a acepção que interessa a esta 

pesquisa é aquela ligada à religiosidade, ao culto religioso, ao divino. Dessa forma, o 

conteúdo erótico presente no poema estaria condenado ao mundo do profano. A 

esse respeito, Bataille (2014) aponta três ocorrências de erotismo: o do corpo, que 

diz respeito ao desejo de um ser por outro ser e acontece na esfera do contato 

físico; o do coração, quando o contato físico, depois do ato sexual, transcende para 

outro plano, notadamente, espiritual; e, por fim, o sagrado, que revela a continuidade 

dos seres, visto que, para o estudioso francês, os seres humanos são por natureza 

descontínuos. O erotismo sagrado rompe essa barreira e se integra espiritualmente, 

ou seja, para além do mundo físico. Dessa forma, os dois primeiros erotismos (do 

corpo e do coração) estão classificados como profanos.  

Nesse sentido, as imagens eróticas podem ser interditadas ou transgredidas. 

Sob o domínio da religião, no caso, o catolicismo, a transgressão é considerada uma 

falta, um pecado, algo demoníaco; por outro lado, a interdição é afirmada e 

incentivada.  

Nesse caso, a imagem da mariposa que deseja “beijar no cálice” do coração 

desse ser divino está sob o signo do erotismo, pois deseja transcender a partir do 

contato físico do beijo. Existe, nesse contexto, uma transgressão e a confusão entre 

as esferas do sagrado e do profano. O profano instala-se no momento em que esse 

amor atinge a esfera carnal, em que o desejo transcende a oração e se concretiza 

no corpo da figura divina. 

O sagrado e o profano se opõem e, de certa forma, complementam-se. 

Durkheim (1996), em As formas elementares da vida religiosa, já distingue esses 

dois conceitos ao estudar o fenômeno religioso, o qual é socialmente construído e 

organizado a partir desses domínios inversos em que há um conjunto de elementos 

sagrados e um conjunto de elementos profanos. É claro que o domínio do sagrado 

está intrinsecamente ligado à religião que dita e interdita os comportamentos. Por 

outro lado, para Eliade (1979), o sagrado se apresenta como oponente do profano. 

De acordo com esse autor, “o sagrado está saturado de ser” e essa saturação 

implica, para os homens das sociedades primitivas, estar próximo dessa realidade 

sagrada, estar perto do poder, por isso a criatura devota tem o ardente desejo de 

participar dessa realidade sacra.  
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Todo o cosmos, portanto, integra essa sacralidade. No entanto, o homem 

moderno (des)sacralizou o mundo e assumiu uma existência profana. Com base 

nesse entendimento, da mesma forma que os escritores de seu tempo, Palmyra 

Wanderley está imersa em uma religiosidade desde a sua infância, ou seja, uma 

realidade embebida dos motivos sagrados ligados à Igreja, adentrando 

contraditoriamente, no mundo moderno, onde há a tendência de profanar tais 

espaços sagrados. Dessa forma, o limite entre essas duas esferas se dilui e instala-

se nessa obra poética uma névoa que torna opacos esses limiares – sagrado e 

profano se entrelaçam em beijos ardentes. 

Na estrofe seguinte, o destino do beijo dirige-se aos pés da divindade por 

meio de suas sandálias douradas. Cabe aqui destacar que, na Basílica do 

Santíssimo Salvador, na cidade alemã de Prüm, estão em exposição, como relíquia 

sagrada, as supostas sandálias de Cristo, que possui uma árvore da vida, com 

folhas douradas, decorada na sola. Talvez a poetisa tivesse esse conhecimento de 

mundo, porque a voz poética deseja beijar as hastes floradas das sandálias 

douradas. Ao beijar essas hastes, o eu lírico beija também a marca dos pés desse 

ente que se entende ser Jesus Cristo. Esse gesto pode significar que esse ser 

penitente e devoto deseja seguir os passos de Cristo e, consequentemente, assumir 

os ensinamentos que o Filho de Deus prescreve. 

Na terceira estrofe, o beijo é dirigido à túnica de rei, a qual é comparada à 

alma de Cristo e abriga, em suas dobras, o eu lírico que, por sua vez, compara-se 

ao orvalho que se esconde em uma pétala de flor, sendo a flor e a túnica imagens 

criadas para o próprio Jesus. Vê-se, nessa imagem, mais uma vez, a mescla do 

elemento sagrado com um caráter profano, havendo a quebra da hierarquia divina 

com relação ao ser humano. Além disso, elementos concretos como a “túnica” 

representam elementos imponderáveis como a “alma”. Tais recursos comparativos 

reforçam a subjetividade lírica. 

A ruptura como o modelo de uma religiosidade bem-comportada é observada, 

também, na quarta estrofe, quando o beijo tem como alvo o gesto com que a 

divindade pretende afagar o sonho mais sonhado do eu lírico. E que sonho seria 

esse? Talvez o sonho de ver concretizado esse desejo de transcendência com 

Cristo, que se inicia por meio do contato mais físico. Nessa estrofe, ainda, dois lírios 

bentos são beijados no altar, os quais apresentam “o mesmo cheiro e o mesmo 

agrado”. Nota-se, nessa passagem, uma ambiguidade, ou seja, os dois lírios têm o 
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mesmo cheiro e o mesmo agrado de quem? Um do outro? Ou do próprio Cristo? 

Observa-se que depois de “agrado” há reticências, as quais podem significar o que 

está na esfera do não dito. A imagem enfática dos dois lírios pode significar ainda a 

doação de si mesmo ao Salvador, pois, de acordo com Chevalier e Gheerbrant 

(1992), na tradição bíblica, o lírio simboliza a escolha do ser amado e a entrega à 

vontade divina, foi assim com Israel entre as nações e com Maria entre as mulheres. 

Na quinta e penúltima estrofe, o beijo é direcionado à mente incendiada com 

que o ser divino pensa no ser mortal. O eu lírico, novamente, rompe com a distância 

normalmente atribuída entre criador e criatura. Nota-se, nessa estrofe, o uso do 

adjetivo “incendiada” para qualificar mente, isto é, a mente está em chamas no 

momento em que pensa. O fogo é, frequentemente, associado à figura do Espírito 

Santo e traz em sua simbologia a paixão de Deus como instrumento de iluminação 

dos fiéis com relação à sabedoria divina.  

Por fim, na última estrofe, o ato de beijar destina-se ao sentimento com que 

Cristo gosta do eu lírico. Literalmente, o ser divino é chamado de “meu amor” por 

esse eu poético, que lança a possibilidade de beijar aquela determinada estrela e, 

em isso acontecendo, irá encher a alma toda de Cristo com um único beijo. 

 Desse modo, a gradação que se falou anteriormente parte do contato mais 

físico (“manto”, “sandálias”, “túnica”) para um contato mais imponderável (“gesto”, 

“mente”, “sentimento”). No entanto, percebe-se o desejo imensurável de fusão com 

esse ser divinal, em que o amor por ele é quase físico com um tom de erotismo, 

também visto em Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz e Sóror Juana Inés de 

La Cruz. Nos três místicos, o amor pela palavra de Deus acaba se confundindo com 

o amor pela imagem divina, em que o sagrado, mediado pela fé e pelo desejo de 

transcendência, e o profano, mediado pelo conteúdo erótico e carnal, confundem-se 

e fundem-se em momentos de êxtase na busca por esse amor divino. 

 É evidente que não se pode comparar a obra de Palmyra Wanderley com a 

obra dos místicos citados. A intenção foi a de estabelecer pontos de contato com 

relação à intensidade e ao modo de manifestação da religiosidade de caráter mais 

místico e transcendental que se observa no poema ora analisado. Veja-se o 

revelado por Santa Teresa de Jesus, em seu Livro da vida: 

Oh! bondade infinita de meu Deus! Desta sorte parece-me estar vendo a 
vós e a mim! Oh! delícia dos anjos! Quando isto vejo, quisera desfazer-me 
toda em vosso amor! [grifo nosso] Como é certo que tolerais a quem não 
vos quer tolerar junto de si! Que bom amigo sois, Senhor meu! Como 
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tendes paciência acariciando a alma, à espera que se amolde à vossa 
condição (SANTA, 1983, p. 71). 

  

 Essa interlocução com Deus é percebida no poema de Palmyra, já o tom de 

devoção intensa em que o ser penitente se desfaz diante do amor divino também é 

visto no último verso de “Quero beijar teu manto primeiro”, no entanto, a ideia é de 

preenchimento, ou seja, “Encho a tua alma toda com um só beijo”. Nesse sentido, 

esse mergulho fervoroso manifesta-se em outros poemas que podem ser, 

posteriormente, objeto de um estudo mais verticalizado dentro dessa temática. 

 Seguindo a questão da religiosidade, o poema seguinte, a que nos propomos 

analisar, não apresenta o conteúdo místico do anterior, isto é, contempla a 

religiosidade de forma mais leve, estabelecendo a invocação de São Francisco de 

Assis, no sentido de que o santo interceda a fim de que o eu lírico possa ser feliz no 

amor.  

 

 O Poeta das Colmeias  

 

    

SÃO FRANCISCO DE ASSIS16, tu que chegaste, 

Um dia, 

De cantor de luar, de trovador da17 Umbria 

A rouxinol do amor, 

Dá que possa cantar as coisas que cantaste 

Meu pobre coração, que é, também, trovador. 

 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS,  

Tu que, nos ramos embalaste as azas 

Dos passarinhos 

Em doces orações, 

Fala, também, apostolo das aves 

Ao pássaro azul das minhas ilusões. 

 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS, poeta das colmeias, 

Tu que levaste as mãos cheias 

De flores 

Para as bodas de abelha rumorosa, 

Dá-me, também, do mel dos teus botões de rosa. 

                                                
16 Nessa edição, as letras do vocativo estão minúsculas ao contrário da forma como são usadas nos 
outros versos. Optou-se por padronizar, considerando que pode ter sido equívoco de impressão. 
17 Da mesma forma aconteceu com a preposição “da”, que não está presente nessa versão, assim, 
preferimos colocá-la, considerando também a possibilidade de falha na impressão. 
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SÃO FRANCISCO DE ASSIS, enamorado do sol, 

Em que vias brilhar o sol divino, 

Faze manhã as sombras do arrebol 

Que envolvem o meu destino. 

 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS, no teu burel tristonho 

As andorinhas venham sossegar18... 

Sossega essa andorinha do meu sonho, 

Que não quer se aquietar, 

 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS,  

Tu que fizeste abrir 

Rosas em palma 

No espinheiro da estrada por encanto; 

Tu que tiveste a flôr das cinco chagas 

Desabrochando no teu corpo santo, 

Transforma as minhas penas em roseiras 

E aquelle grande amor em mél para minh’alma. 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 120-121) 

 

Em suas sete estrofes, com musicalidade conferida por um esquema rímico e 

rítmico regular, embora os versos não sigam uma métrica uniforme, o poema inicia-

se com o vocativo “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”, que se repete nos versos iniciais 

de cada estrofe. Atribui-se às maiúsculas a ênfase que a autora quer dar à sua 

prece, simulando a voz alta com o intuito de ser ouvida pelo santo italiano. 

A primeira estrofe faz referência à biografia de Francisco antes de se tornar 

santo e quando ainda desfrutava nas benesses que a riqueza de seu pai lhe 

permitia. Dessa forma, ao comparar o coração trovador do santo com o seu próprio, 

o eu lírico inicia a sua invocação em que pede o dom de cantar como o santo. 

A partir da segunda estrofe, os elementos da natureza surgem como 

instrumentos que reforçam a prece e os pedidos, são eles: “pássaros, flores/rosas”, 

“mel”, “sol”, “andorinha”. Tais elementos conferem, ao longo do poema-prece, 

epítetos para São Francisco: “rouxinol do amor”, “apóstolo das aves”, “poeta das 

colmeias”, “enamorado do sol”. Os cognomes reforçam a ligação de São Francisco 

                                                
18 “sossegar” e “sossega” foram atualizados, pois, nesta edição, estão grafados “socegar” e “socega” , 
considerando-se ainda o possível erro de impressão, tendo em vista os parcos recursos tecnológicos 
de revisão e impressão em 1929. 
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de Assis com a natureza, pois o fundador da ordem franciscana chamava esses 

elementos de irmãos. 

O pedido, na segunda estrofe, é para que o “apóstolo das aves”, devido à 

afinidade que apresenta com os passarinhos, fale ao “pássaro azul das ilusões” 

dessa voz lírica. O pássaro azul dá título à peça teatral do belga Maurice 

Maeterlinck, o qual significa a busca incessante da felicidade. Ao pássaro, pela 

capacidade de voar, é sempre creditada a missão de conduzir a alma ao mundo dos 

mortos, simbolizando, assim, a relação entre céu e terra, pois o voo o liberta das 

misérias terrestres. Por outro lado, a cor azul, de acordo com o Chevalier e 

Gheerbrant (1992), é considerada a mais profunda das cores que se abre para o 

infinito. Nesse cenário, o pássaro azul surge como portador de uma felicidade 

inalcançável, da mesma forma que a simbologia da flor azul. 

O “poeta das colmeias”, epíteto do terceiro verso, traz a imagem da abelha 

rumorosa que labuta em prol da coletividade e, por isso, evoca segurança, 

estabilidade. Ainda de acordo com Chevalier e Gheerbrant (1992, p. 4-5), o zumbido 

produzido pelas abelhas em seu labor “simboliza a união aplicada, organizada, 

submetida a regras estritas, que têm o atributo de acalmar as inquietudes 

fundamentais do ser e dar a paz”. Por outro lado, o mel, alimento e bebida ao 

mesmo tempo, por sua doçura e consistência inigualável, é objeto de desejo dessa 

voz lírica. Na narrativa bíblica, leite e mel jorram na terra prometida para saciar os 

justos. Dessa forma, o eu lírico, ao desejar o mel dos botões de rosa que o santo 

levou a mancheias para as bodas das abelhas, almeja encontrar a paz sonhada. 

Nos quatro versos da quarta estrofe, o sol adquire destaque, estando, 

inclusive, no epíteto “enamorado do sol”. O rogo, agora, é para que São Francisco, 

na qualidade de interlocutor de Deus, faça com que as sombras do arrebol, 

metaforizadas no destino do eu lírico, sejam iluminadas pela energia solar.  

A quinta estrofe traz a imagem de São Francisco que é bastante difundida no 

imaginário católico, isto é, o santo amparando os pássaros em seus ombros e 

braços, aqui, por meio da metonímia do “burel tristonho”. Como as andorinhas que 

são acalmadas pelo santo, o eu lírico deseja aquietar seus sonhos. 

Na última estrofe, há a alusão às rosas sem espinhos nos arredores de Assis. 

Conta a lenda que São Francisco, para se martirizar, jogava-se no canteiro de rosas 

para se ferir nos espinhos. A partir de então, as rosas desse canteiro pararam de 

produzi-los. Os versos dessa estrofe aludem também aos estigmas supostamente 
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recebidos por Francisco de Assis nos dois anos precedentes à sua morte; tais 

estigmas conferem ao santo total unidade com o Cristo crucificado. Tendo como 

ponto de partida as cinco chagas, comparadas metaforicamente com flores, o eu 

lírico roga ao santo franciscano transformar os seus sofrimentos em roseiras e mel 

para a alma. 

O poema “Poeta das Colmeias” revela, então, a devoção da autora ao santo 

da Igreja Católica e corrobora a ideia de que essa religiosidade foi revelada em 

muitos de seus poemas, quer seja por esse dado biográfico, quer seja pela própria 

influência de tendência romântica mais tardia. 

De acordo com Bornhein (2011), os românticos eram devotos de São 

Francisco de Assis e de seus “Cânticos ao Sol”, principalmente, pelo caráter da obra 

do santo de exaltação ao elemento natural. Essa “nova” e “utópica” religião buscava 

aproximar o catolicismo de então à igreja medieval. Lá, na Idade Média, o poeta 

romântico encontrava a unidade entre o espiritual e o natural, como acontece com a 

obra de São Francisco de Assis. Palmyra Wanderley, portanto, em “O Poeta das 

Colmeias” vai ao encontro desse ideal de unidade amplamente perseguido pelo 

Romantismo. 

Nesse sentido, o texto seguinte apresenta-nos o amor abençoado por Deus e 

pela natureza, revelando, ainda, a imbricação do amor romântico com a temática 

religiosa.  

 

 

Anjos da Guarda do Nosso Amor 

    

Noite. As estrelas pestanejando, 

Tontas de somno no Azul nevoento, 

As lamparinas vão apagando 

Por um momento. 

 

Tudo escurece. Brilham depois  

Louras pupilas para nós dois. 

 

E, assim, fugindo da treva densa, 

Entre os escolhos a resplender, 

A luz constante dos astros raros 

Descerra os cílios dos olhos claros, 

Para nos ver. 
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É que, de longe, Nosso Senhor 

Faz que as estrelas, beijos de Deus, 

Pharóes das noites abrindo em flor, 

Cyrios accesos no altar dos céus, 

Mais lindas sejam 

Quando desejam 

Servir de guardas ao nosso amor. 

 

Desfilam nuvens brancas, nevadas, 

Ovelhas mansas arrebanhadas, 

Pascendo  

Flôres, 

Bebendo 

Luz 

Nos áureos prados 

Estrellejados, 

Nas fontes de ouro, dos céus azues... 

 

As nuvens passam, marcham depois, 

Sempre voltadas 

Para nós dois. 

 

Agora, a lua nos vem olhar 

Pela janella do seu solar. 

Toda de branco, no Azul bordado, 

A nívea deusa recorda, assim, 

Noiva formosa, 

Pura, ditosa, 

Que fez o manto do seu noivado 

Da via-Láctea côr de marfim. 

 

E, emquanto tímida a cabeça esconde 

Lá onde 

A noite tem esplendor, 

Enche-nos a’lma 

Risonha e calma, 

De tal fulgor, 

Que até parece 

Que o luar cresce 

No nosso amor. 

 

As nuvens passam... Marcham depois, 

Sempre voltadas para nós dois. 
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(WANDERLEY, 1929, p. 135-136-137) 

 

 Quando se fala em amor romântico, no caso desse poema, não se está 

referindo ao amor carnal e destruidor, peculiar em Álvares de Azevedo, mas ao amor 

cortês, mais piegas, também presente no movimento romântico. A partir do 

Romantismo, a interioridade do homem passou a ser traduzida e a literatura tem 

sido o meio pelo qual as paixões são representadas ao longo do tempo e o amor é 

tema recorrente na história da literatura do Ocidente. 

 Dessa forma, no poema em estudo, a temática do amor prevalece, a começar 

pelo título “Anjos da Guarda do Nosso Amor”. Os anjos, citados também no título, 

serão as estrelas, que, seguindo os ditames divinos, protegem, guardam o amor dos 

amantes. Percebe-se então que esse amor, apesar do conteúdo cortês e solar, 

paradoxalmente, é noturno e a lua, por sua vez, metaforiza a noiva casta, “toda de 

branco, pura e ditosa”.  

 Não há, portanto, a presença do amor que o ser romântico reivindicou para si 

próprio, não apresenta a angústia e o sentimento de ansiedade e, 

consequentemente, o conflito entre o eu e o mundo, muito pelo contrário, o amor 

aparece em perfeita harmonia com o cosmos: “estrelas”, “lua”, “nuvens”, regidas 

pelas forças da natureza divina, que dão o aval ao amor desses dois amantes que 

surgem por meio da voz lírica. 

 Em “Anjos da Guarda de Nosso Amor”, não se evidencia o amor erótico. É 

peculiar ao amor do Romantismo a presença do sagrado e do profano, ou seja, a 

beleza, a pureza e a ingenuidade em confronto com a sensualidade, revelando uma 

conjugação dual, na qual o erotismo se exprime, seja pela adoração e sublimação 

do ser amado, seja pelo prazer da concretização dos desejos carnais, que se pôde 

observar no poema “Quero Beijar teu Manto Primeiro” – ocorrência que não está 

presente no poema que ora se analisa. 

 Esse poema está nesta seção sobre religiosidade porque, mesmo tendo a 

temática do amor cortês em primeiro plano, esse amor está sob a proteção de uma 

divindade. A força da religiosidade comprovada na biografia da autora está 

disseminada em toda a sua obra e, além disso, traduz o modo de vida das jovens da 

elite natalense do início do século XX, todas muito próximas da Igreja, participando 
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de seus ritos com devoção e fé, sendo inadmissível, apesar dos arroubos modernos, 

desligarem-se dessa tradição. 

Para Lejeune (1975), o pacto autobiográfico concretiza-se quando se tem a 

identidade autor-narrador-personagem, estando identificado na capa do livro o nome 

do autor. Essa reflexão do pesquisador tem como interesse a narrativa que se queira 

de ficção. No entanto, o tom confessional pode ser visto também nas linhas 

poéticas. No caso de Roseira brava, o nome da autora está expresso na capa do 

livro e, na dedicatória ao noivo morto, Palmyra assume, também, essa autoria ao 

trazer esse dado biográfico.  

Assim, de certa forma, há um pacto estabelecido entre a autora e o seu leitor. 

Ali, na produção de seus versos, ela garante a sua existência, muito embora esse 

desejo de permanência possa transformar a memória em fragmentos e se perca a 

garantia desse pacto. O fato é que se pode vislumbrar, nos poemas de temática 

religiosa, a voz de uma mulher que vivenciou visceralmente a religião católica. 

Enfim, essa correlação entre a autora e eu lírico é inevitável e necessária para 

compreensão da sua obra poética. 

 Por outro lado, retomando a religiosidade romântica, vale recordar que, nessa 

estética, existe uma necessidade de unidade com o Absoluto. A arte, no caso, a 

poesia, por sua vez, é um dos caminhos para essa harmonia. Dessa forma, o 

sentimento religioso serve para incentivar uma concepção panteísta do mundo, onde 

o Deus cristão se dissolve na natureza e nas virtualidades humanas. Segundo 

Bornheim (2002), o pastor protestante Friederich Schleiermacher, um dos 

precursores do movimento Romântico, adepto de Kant, foi atraído por essa 

concepção panteísta, mas rejeitou as concepções fantásticas, as graças e os ritos 

da Igreja para defender o sentimento religioso, ou seja, o verbo sentir substitui o 

“pensar” da máxima “penso, logo existo”. Nesse sentido, Bornheim (2002, p. 107) 

explicita: “A obsessão do romântico é sempre o absoluto, a totalidade”. Por essa 

razão, o sentimento romântico adquire uma coloração religiosa que lhe é própria e 

que se traduz em sua forma mais típica, na nostalgia, quer dizer, na impossibilidade 

de integrar-se plenamente ao Absoluto. 

 De modo geral, o Romantismo brasileiro não demonstrou esse sentimento de 

religiosidade libertário dos dogmas e ritos da Igreja, muito pelo contrário, percebem-

se, na poética dos românticos, a devoção e a exaltação de tais aspectos 

relacionados ao sagrado, demonstrando assim uma postura quase de uma 
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religiosidade medieval. Em “Anjos da Guarda de Nosso Amor”, no próprio título, há a 

figura do anjo da guarda, figura amplamente cultuada pelos cristãos como ser divinal 

que intermedeia a relação do ser humano com Deus, sendo ele o protetor, o 

guardião dos bons pensamentos e da bondade.  

Dessa forma, essa devoção à fé cristã, notadamente católica, é latente na 

obra da escritora Palmyra Wanderley. Encontramos, inclusive, em Casimiro de 

Abreu, autor do primeiro Romantismo brasileiro, poemas que vão ao encontro dessa 

religiosidade piegas, como se pode perceber no poema transcrito a seguir: 

 
 

De Joelhos 

    

Qual reza o irmão pelas irmãs queridas, 

Ou a mãe que sofre pela filha bela, 

Eu - de joelhos - com as mãos erguidas, 

Suplico ao céu a felicidade dela. 

 

- Senhor meu Deus, que sois clemente e justo, 

Que dais voz às brisas e perfume à rosa, 

Oh! protegei-a com o manto augusto 

A doce virgem que sorri medrosa! 

 

Lançai os olhos sobre a linda filha, 

Dai-lhe o sossego no seu casto ninho, 

E da vereda que seu pé já trilha 

Tirai a pedra e desviai o espinho! 

 

Senhor! livrai-a da rajada dura 

A flor mimosa que desponta agora; 

Deitai-lhe orvalho na corola pura, 

Dai-lhe bafejos, prolongai-lhe a aurora! 

 

A doce virgem como a tenra planta 

Nunca floresce sobre terra ingrata; 

- Bem como a rola - qualquer folha a espanta, 

- Bem como o lírio - qualquer vento a mata. 

 

Ela é a rola que a floresta cria, 

Ela é o lírio que a manhã descerra... 

Senhor, amai-a! - a sua voz macia 

Como a das aves, a inocência encerra! 
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Sua alma pura na novel vertigem 

Pede ao amor o seu futuro inteiro... 

- Senhor! ouvi o suspirar da virgem, 

Dourai-lhe os sonhos no sonhar primeiro! 

 

A mocidade, como a deusa antiga, 

Na fronte virgem lhe derrama flores... 

- Abri-lhe as rosas da grinalda amiga, 

Na mocidade derramai-lhe amores! 

 

Cercai-a sempre de bondade terna, 

Lançai orvalho sobre a flor querida; 

Fazei-lhe oh Deus! a primavera eterna, 

Dai-lhe bafejos - prolongai-lhe a vida! 

 

Depois - de joelhos - eu direi sois justo, 

Senhor! mil graças eu vos rendo agora! 

Vós protegestes com o manto augusto 

A doce virgem que a minh'alma adora! - 

 

(ABREU, Casimiro, 1972, p. 41) 

  

 Percebem-se muitos pontos de contato entre esse poema do romântico 

Casimiro de Abreu e “Anjos da Guarda do Nosso Amor” de Palmyra Wanderley, 

entre eles, destacam-se a proteção divina ao ser amado, o lirismo meloso e 

adocicado, a face pura e ingênua do amor materializada na figura da noiva virginal 

que, de certo modo, deve-se à valorização que os românticos deram à Maria, mãe 

de Jesus, ser virginal e exemplo de pureza. 

 Nos poemas analisados, nota-se que a religiosidade presente nos versos de 

Palmyra Wanderley manifesta-se com base nos dogmas da religião católica, que 

tem sido dominante na vida social brasileira. Os registros analisados, nos quatro 

poemas escolhidos, ora se aproximam de uma fé católica mais piegas e ingênua, 

seguindo os modelos dos primeiros românticos, ora cortejam elementos profanos, os 

quais ensaiam uma ruptura com essa “pureza”. 

 Em “Inoccencia”, a partir desse caráter pedagógico em que a mãe catequiza a 

filha para a Primeira Eucaristia, sacramento fundamental para o ser cristão, 

vislumbra-se a devoção ao Cristo personificado na hóstia santa e também à Igreja 
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Católica que O tem como uma das três pessoas do discurso divino. Essa verdade, 

na voz da mãe, é irrefutável. 

 Nesse poema, evidencia-se o importante papel que a Igreja desempenhava 

naquela sociedade, em que os preceitos religiosos regiam não somente a vida 

privada, mas também a vida social. Naquele contexto, a preparação para a Primeira 

Eucaristia da filha inicia-se no contato íntimo com a mãe para, depois, transformar-

se em um evento social fundamental para a sobrevivência da família cristã, como o 

batismo, a crisma e o casamento. 

 No entanto, nesse flagrante de devoção demonstrado pelas duas “penitentes”, 

observa-se certo rompimento com a aura sagrada no momento em que há o desejo 

do beijo. Esse beijo se concretiza na hóstia. Assim, pelo próprio caráter 

antropofágico desse ritual, visto que a hóstia personifica o corpo do Cristo, há uma 

fusão das instâncias, ou seja, o momento sagrado (sacramento) sofre a 

transgressão do contato físico do beijo. Dessa forma, possa ser que o próprio título, 

“Inoccencia” seja ambíguo. Tem-se uma inocência preservada ou rompida pelo 

momento iniciático por que passa a jovem? 

 A imprecisão dos limites dessas duas instâncias torna-se mais evidente no 

segundo poema analisado, “Quero beijar teu manto primeiro”, em que o beijo já se 

anuncia no próprio título e, ao longo do poema, se manifesta, além do “manto”, nas 

“sandálias douradas”, na “túnica de rei”, no “gesto do afago”, nos “lírios bentos do 

altar”, na “mente incendiada”, na “alvorada”, no “pensamento”, no “sentimento”, 

“naquela estrela”, enfim, na “alma divina”, revelando, desse modo, um desejo de 

transcendência com a figura divina por meio de um jogo de desejos mais erotizados. 

Essa erotização é interpretada por meio de indícios como a presença da imagem da 

noturna mariposa, de vocábulos como “afagar” e “incendiada”, de expressões como 

“... que me esconde / Nas dobras de tu’alma” e “encho a tua alma toda com um só 

beijo”. 

 Dessa forma, o poema em análise cria uma atmosfera de sedução em que a 

voz humana desse eu lírico anseia por esse contato físico com a divindade, a fim de 

alcançar a transcendência. Ao cumprir o seu “desejo”, metaforizado em uma 

determinada “estrela”, enche “toda” a alma do Criador “com um só beijo”, findando o 

poema com esse desejo profano e audacioso. 

 Em “Quero beijar teu manto primeiro”, a interlocução com Deus, mediada pelo 

fervor e pelo amor à pessoa divina, apresenta uma fissura na religiosidade piegas 
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mantida nos poemas “O Poeta das Colmeias” e “Anjos da Guarda do Nosso Amor”. 

Há uma cisão entre aquilo que prevalece socialmente no que diz respeito à 

religiosidade e o que está posto no interdito do texto. Tal transgressão traz elemento 

novo ao texto de Palmyra Wanderley à medida que rompe, de certa forma, a 

tradição garantida pelo sagrado. 

 Em “O Poeta das Colmeias”, a figura de São Francisco de Assis vem 

privilegiar um sistema de crenças do catolicismo, visto que os santos se constituem 

um importante meio de transmissão e asseguramento da fé católica. Os santos, por 

intermediarem o contato do penitente com Deus, apresentam uma face divina, ao 

mesmo tempo que possuem a face humana, por pertencerem ao mundo real. Essa 

ambiguidade de eles estarem próximos a Deus e também perto dos homens lhes 

confere um estatuto de confiabilidade, que atrai o homem religioso, pois, para o 

devoto, prevalece o desejo de estar o mais próximo possível do sagrado. Nesse 

sentido, o santo é invocado pelo eu lírico, que pede a ajuda de São Francisco para 

que as suas penas se transformem em roseiras e “aquele grande amor” em mel para 

a sua alma. 

 Da mesma forma, em “Anjos da Guarda do Nosso Amor”, os anjos são 

evocados como protetores do amor idílico entre duas pessoas. A temática do amor 

presente nesse poema está, portanto, mais próxima do amor idealizado sem 

conotação carnal, também frequente na estética romântica.  

 A relação do homem com o divino em busca da harmonização com o 

Absoluto é estabelecida por meio da religião. No caso, a religião que melhor atendeu 

aos anseios foi o catolicismo medieval, pois na Idade Média houve a primeira 

tentativa de instauração de um Reino de Deus sobre a terra. De acordo com 

Bornheim (2002, p. 81), a proposta de Novalis era a de se fundar uma “nova Europa, 

uma nova cristandade ou Igreja, reconciliadora de todas as nações e que repetiria a 

unidade medieval perdida”. Dessa forma, esses atributos da estética romântica, 

mesmo que tardiamente, são revisitados nos versos de Palmyra Wanderley.  

 Enfim, a força da religiosidade que habita as mentes do novo mundo foi 

fundamental na construção poética da autora cuja obra se analisa. Essa 

religiosidade, ora dialoga com a vertente mais piegas, aproximando-se de uma 

tendência medieval, ora dialoga com o profano, roçando em uma concepção 

erotizada no contato com o divino. 
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4.2 O amor romântico 

 

Nenhuma palavra seus lábios queridos 
Nos doces espasmos diziam-me então: 
Que valem palavras, quando ouve-se o peito 
E a vidas se fundem no ardor da paixão?  

 
Fagundes Varela (2003) 

 

 

 

Em Roseira brava, outra temática recorrente é o amor sentimental, meloso, 

que aparece por meio da valorização dos sentimentos e das emoções pessoais 

materializadas em angústia, tristeza, dor e, até mesmo, felicidade diante da criatura 

amada. Essa visão romântica de amor permanece nessa obra de Palmyra 

Wanderley e assegura a ligação da autora com essa tradição lírica muito defendida 

pelos poetas românticos. 

A partir de um romantismo tardio, Palmyra Wanderley apresenta poemas em 

que o eu lírico pressupõe uma olhada para o interior da artista e de suas emoções 

em detrimento de uma forma mais racional de ver o amor entre duas pessoas. 

Derramam-se versos melosos, confissões apaixonadas, os quais, por ocasião do 

advento e prevalência da estética romântica, colocam-se em oposição aos ideais 

clássicos e contidos do Arcadismo. 

No entanto, essa perspectiva que predomina nos versos de Palmyra 

Wanderley não está mais sob os auspícios do Romantismo. Muito pelo contrário, 

foram publicados na década de 1920, quando o Modernismo já havia se instalado no 

país. Essa, portanto, não foi uma característica apenas dessa autora, mas seguiu 

uma tendência presente em todo o Brasil, que se denomina Pós-Romantismo.  

Ressalta-se também que existe uma atitude romântica presente em toda a 

história da humanidade. Pode-se perceber, inclusive, até os dias atuais, traços e 

marcas dessa atitude, como nas novelas de televisão, no cancioneiro popular e até 

mesmo em autores modernos, por exemplo. No entanto, para esta pesquisa, 

intenciona-se localizar Roseira brava no período Pós-Romântico nomeado assim por 

Candido (1967), que não se configura como apenas uma “atitude”, mas apresenta 

procedimentos estéticos peculiares ao Romantismo e a um grande grupo de poetas 

do início do século XX. 
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Para destacar tais procedimentos, na obra de Palmyra Wanderley em estudo, 

selecionaram-se três poemas, os quais se configuram como uma amostra da 

recorrência dessa temática. O primeiro apresenta rigor formal e temática ancorados 

na tradição lírica do soneto, recebendo, assim, influências não somente do 

Romantismo, mas também da forma perfeita apregoada pelos parnasianos. O 

segundo é construído por meio de versos sem a rigidez composicional do anterior, 

trazendo, inclusive, temática relacionada ao amor de forma mais leve e deleitosa. O 

terceiro poema selecionado apresenta ainda a forma mais livre, mas a temática 

segue a tendência do amor mais derramado com predomínio da individualidade, a 

favor de uma atitude ainda romantizada e idealizada. A tendência desse último 

poema é aquela que predomina em Roseira brava. 

Veja-se agora o primeiro poema, que é o décimo da parte do livro intitulada 

“Rosas de Sombra e de Neblina”: 

 

 
Almas Parallelas 

 

    

Há nesta vida uma barreira densa, 

Sombra maldita entre nós dois pairando. 

Corvo de Poe, de garra adunca, imensa, 

Toda felicidade estrangulando. 

 

Força do mal sobre nós dois suspensa 

Na figueira de Judas balouçando. 

Um mysterio, um abysmo, a indiferença, 

Reticências de amor nos separando. 

 

Almas proscriptas, almas parallelas, 

Jamais se encontrarão. As sentinelas 

Da inveja andam de espreita. Sorte amára... 

 

E assim dissimulando a nossa estima, 

Quando mais este amor nos aproxima, 

Mas a mão do destino nos separa. 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 115) 
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O poema “Almas Parallelas” apresenta-se no formato de soneto clássico 

petrarquiano, decassílabo, com esquema rímico definido nos quartetos e nos 

tercetos. Os versos possuem musicalidade cortante dada pela aliteração de sons 

fortes, os quais traduzem uma atmosfera sombria e melancólica, revelada também 

no título dessa parte, isto é, “Rosas de Sombra e de Neblina”. Como o próprio título 

do poema indica, os versos trazem a concepção de um amor impossível, que não se 

realiza, visto que foi dominado pelas forças do mal.  

No primeiro quarteto, os versos oferecem uma imagem hiperbólica de uma 

“barreira densa” e da “garra adunca, imensa” do corvo de Edgar Alan Poe, as quais 

(barreira e garra) impedem qualquer possibilidade de felicidade do eu lírico. Ao citar 

o poema “O corvo”, do romântico americano, a autora enfatiza o tom lúgubre e 

sombrio que perpassa todo o texto poético. 

Essa força maléfica presentifica-se, na terceira estrofe, por outra imagem 

trágica, ou seja, o corpo de Judas balouçando na figueira por ocasião do 

enforcamento do traidor de Cristo. As palavras “mysterio” e “abysmo” vêm contribuir 

também para esse ar sinistro que envolve os versos, aproximando-os dos versos 

românticos da segunda geração. 

Nos tercetos, a ideia da impossibilidade amorosa, causada por uma energia 

maligna, concretiza-se, isto é, por maior que seja o amor que une as almas, a força 

do destino inexorável é maior e as separa. Dessa forma, a convicção da não 

realização desse amor é transmitida pela imagem da geometria, na qual as retas 

paralelas são aquelas que, infinitamente, nunca se encontram.  

Essa ideia pessimista coaduna-se com as tendências românticas da segunda 

geração, como se pode confirmar por meio dos seguintes versos de Fagundes 

Varela, um dos representantes da segunda fase do nosso Romantismo: 

 

Noturno 

 

Minh’alma é como um deserto 

Por onde romeiro incerto 

Procura uma sombra em vão; 

É como a ilha maldita 

Que sobre as vagas palpita 

Queimada por um vulcão! 

 

[...] 
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Minh’alma é como o rochedo  

Donde o abutre e o corvo tredo 

Motejam dos vendavais; 

Coberto de atroz matizes, 

Lavrado das cicatrizes 

Do raio, nos temporais! 

 

Nem uma luz de esperança, 

Nem um sopro de bonança, 

Na fronte sinto passar! 

Os invernos me despiram, 

E as ilusões que fugiram 

Nunca mais hão de voltar! 

 

[...] 

 

 (VARELA, 2003, p. 117) 

 

Em “Noturno”, observa-se uma atmosfera melancólica e uma postura cética 

diante da vida, revelando um acentuado pessimismo que pode se justificar pela 

constatação de um mundo em transformação e pela chegada de um tempo em que 

as cidades são invadidas pelo progresso, onde se prioriza a racionalidade 

comandada pelo poder do capital. 

Esse possível mal-estar, diante da realidade circundante, acaba por 

ultrapassar o período romântico e adentra pelo século XX, como podemos observar 

em “Almas Parallelas”. Nesse poema de Palmyra Wanderley, revela-se uma visão 

amorosa baseada em uma noção de impossibilidade, pois o amor não se realiza e 

se encontra em um plano impossível de ser alcançado. 

Enquanto “Almas Parallelas” prende-se a uma tradição, inclusive, formal, o 

poema que se traz a seguir rompe com a forma e, ao contrário do anterior, 

apresenta uma atmosfera benfazeja e agradável: 

 

Que Cheiro Bom! 

 

    

QUE CHEIRO BOM! 

Que coisa deliciosa 

Cheirei, agora, por encanto!... 
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Fosse, talvez, um cálice de uma rosa 

Não cheiraria tanto. 

 

De onde é que vem esse perfume assim? 

Perfume novo e velho para mim, 

Forte, tão forte, que me entonteceu, 

Se mistura commigo e não sou eu?... 

Perfume que recorda o cheiro do teu lenço, 

Mas não o é. 

Não é também incenso. 

Mas se parece com incensação 

Este perfume a perfumar sem conta... 

É que hoje cheirei de manhanzinha 

A flôr vermelha do teu coração 

E fiquei tonta, 

Tontinha... 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 145) 

 

O poema “Que Cheiro Bom” inicia a parte do livro que recebe o título de 

“Rosas de Todo o Ano”. Estar inserido nessa parte, com essa denominação, pode 

significar que o poema revela uma atitude do cotidiano. Os versos não obedecem a 

uma métrica definida, embora tragam uma musicalidade dada pelas rimas 

constantes nas duas estrofes. São dois blocos (estrofes) com quantidade diferente 

de versos. Na primeira, cinco e, na segunda, mais treze versos, revelando, portanto, 

uma liberdade formal no que diz respeito a essa organização. A rima se faz 

presente, mas não obedece, efetivamente, a um esquema previamente definido. 

Dessa forma, a instabilidade formal do poema aponta para uma aproximação da 

lírica com as tendências vigentes no Modernismo. 

A temática relacionada ao amor difere daquela posta no poema analisado 

alhures. Em “Que Cheiro Bom”, o tom, em primeira pessoa, é idílico, prazeroso com 

discreta erotização. Tal conteúdo erótico se deixa antever na escolha vocabular 

(“deliciosa” e “entonteceu”, por exemplo), na construção de alguns versos (“E fiquei 

tonta,/Tontinha”) e no próprio momento do dia em que o “cheiro bom” inebria o eu 

lírico, isto é, ao acordar “de manhãzinha”. Apesar de o nascer do dia ser 

considerado um momento divino de pureza, pois, de acordo com os salmos de 

Salomão, esse seria o tempo dos favores divinos, a manhã pressupõe, também, um 

estado de certo torpor entre o dormir e o despertar, ou seja, entre o sonho e a 
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realidade, momento propício para a idealização e a fantasia com relação ao ser 

amado. 

O primeiro verso da primeira estrofe já evoca o sentido do olfato, 

relacionando-o a algo agradável e afirmando que esse “cheiro bom” veio, de repente 

e “por encanto”, apresentando-se mais perfumado do que o “cálice de uma rosa”. A 

rosa, por seu lado, simboliza o amor e é sempre ofertada à pessoa amada, fato que 

favorece o contexto amoroso do poema.  

Ao evocar o “delicioso perfume”, por meio do verbo “cheirar”, pode-se inferir 

dois relevantes aspectos: primeiro, o uso de tal verbo denota uma percepção 

sensorial relacionada ao olfato e pode indicar, já no início do poema, um apelo ao 

corpo e aos efeitos que esse “cheiro” pode oferecer a ele; segundo, a escolha por 

esse verbo, no lugar de outro menos coloquial (“aspirar”, por exemplo), pode indicar, 

ainda, uma aproximação maior com os sentidos localizados, talvez, em uma zona de 

interdição, visto que as percepções sensoriais estão ligadas ao corpo e sobre ele 

agem. O corpo é o complemento da alma, como revela Paz (1994, p. 116-117): 

O amante ama o corpo como se fosse alma e a alma como se fosse corpo. 
O amor mistura a terra com o céu: é a grande subversão. Cada vez que o 
amante diz: te amo para sempre, confere a uma criatura efêmera e 
cambiante dois atributos divinos – a imortalidade e a imutabilidade. A 
contradição é, na verdade, trágica: a carne se corrompe, nossos dias estão 
contados. Contudo, amamos. E amamos com o corpo e a alma, em corpo e 
alma.   

 

De acordo com o crítico e poeta, o amor é composto de contrários e, nesses 

contrários, aliam-se corpo e alma. A erotização precisa das percepções sensoriais 

promovidas pelo corpo e absorvidas pela alma, pois o amor é intenso e contraditório: 

“aqui é mais além e agora é sempre”. “No amor tudo é dois e tudo tende a ser um”. 

Dessa forma, o sentido acionado pelo perfume forte invade o corpo e a alma do eu 

lírico, oferecendo-lhe a sensação de entorpecimento. 

Na segunda estrofe, o verbo “cheirar” não mais se faz presente, mas se 

concretiza por meio do substantivo “cheiro”. No lugar do verbo, surge a palavra 

“perfume”, agora ligada à “insensacão”, que ativa, no eu lírico, a recordação do ser 

amado. Ao rememorar o “cheiro” da pessoa amada, a voz lírica se inebria e 

entontece, tornando essa experiência prazerosa. 

Desse modo, a lembrança que o forte perfume provoca (“Perfume novo e 

velho para mim”), ou seja, é velho porque estava no lenço e é novo porque acabou 
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de inebriar “sem conta”, tem a sua origem na metáfora “a flor vermelha do teu 

coração”, a qual vem concretizar a ideia de que toda a sensação provocada pelo 

“perfume” se efetiva no campo da fantasia. O perfume imaginário despertou o amor 

e a sua erotização, por meio da percepção sensorial, atingindo a sensualidade do 

corpo e deixando o eu lírico tonto de prazer.  

A “flor vermelha”, por seu lado, pode oferecer ao poema o conteúdo dúbio 

entre o amor e o erotismo. Relaciona-se ao amor por ser flor, aquela que sempre é 

ofertada aos amantes, e, ao erotismo, devido a estar associada à cor vermelha, 

atributo do sangue, do fogo e de Eros, que favorecem, assim, no poema, a imagem 

do ardor, da beleza e do amor erotizado. Para Paz (1994, p. 12), o erotismo é 

intrínseco à poesia, visto que a lírica é uma “erótica verbal”, ou seja, “a imagem 

poética é abraço de realidades opostas e a rima é cópula de sons; a poesia erotiza a 

linguagem e o mundo porque ela própria, em seu modo de operação, já é erotismo”. 

Nesse sentido, a linguagem distensa presente no poema “Que Cheiro bom”, 

aliada à escolha dos registros formais (vocabulário, rimas, estruturas sintáticas), 

contribui para esse clima erotizado, que fica imerso nas margens e nas entrelinhas. 

Como declara Paz (1994, p. 13), “a linha reta deixa de ser o arquétipo em favor do 

círculo e da espiral”. É justamente nessa quebra da linearidade que o poema em 

questão reverbera o desejo do eu lírico, uma vez que o amor não está destituído do 

corpo que o anima. 

Nessa perspectiva, haverá sempre uma cisão entre aquilo que o poema 

expressa e aquilo que está constituído socialmente. A poesia, portanto, pode ser o 

meio pelo qual uma poetiza do início do século XX, período de ainda acentuada 

repressão aos desejos femininos, possa deixar antever, em seus versos, 

manifestações sensoriais erotizadas ligadas ao corpo. 

Vale ressaltar que o poema se distancia do anterior ao adotar a temática 

despretensiosa, a ausência de rigidez formal e o linguajar muito próximo do 

cotidiano, indo, assim, ao encontro das tendências modernas que já se avisavam, 

embora ainda faça ecoar traços de uma estética romântica que ainda se apresenta 

naqueles anos, ao trazer a temática do amor romântico mais erotizado. A 

sensualidade latente nos versos de Palmyra Wanderley não pode ser comparada 

àquela presente nos versos dos românticos brasileiros, pois a volúpia posta nos 

versos de Castro Alves, o tom lamuriento de Gonçalves Dias ou a atitude de pecado 

de Junqueira Freire não se deixam antever na lírica de Palmyra. O tom dos versos 
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palmyrianos trazem um quê de modernidade que se confirma nos aspectos já 

citados: temática do amor comum, liberdade da forma e linguagem do cotidiano. 

Se o primeiro poema presentifica-se numa linha de permanência, o segundo 

traz elementos que se afastam dessa permanência. Veja-se, agora, o terceiro. 

 

Ave Perdida sem Saber do Ninho 

 

    

AQUELLE PASSARINHO 

Maltratado, 

Ferido, desolado, 

Que encontraste sozinho, 

Na escuridão de aspérrimo caminho, 

Era meu coração, 

Ave perdida, sem saber do ninho. 

 

DESTE-LHE, ENTÃO, POUSADA 

À sombra que fazia 

A ramaria 

Umbrosa, 

Calma, 

E silenciosa de tua alma. 

Deste-lhe d’água corrente 

Que refresca e sacia. 

O teu rosal de rosas se cobria... 

 

E ELLE VIU NOVAMENTE A LUZ DO DIA, 

Na promessa de luz da nova madrugada. 

 

VEZ POR OUTRA, PORÉM,  

Elle entristece 

E a pena que padece 

A voz lhe embarga. 

O próprio orvalho de beber se esquece 

E a fruta por mais doce elle acha amarga. 

 

QUEM SABE O QUE ELLE TEM? 

Quem foi que viu a dor que faz ficar tão triste 

Tão alegre cantor? 

É que há dias não vem trazer-lhe o alpiste 

O Doce Benfeitor... 

 

(WANDERLEY, 1929, p. 175-176) 
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Localizado na parte do livro denominada “Rosas do Teu Rosal”, “Ave Perdida 

sem Saber do Ninho” é o quinto poema. Os versos não obedecem a um esquema 

métrico e cada estrofe apresenta, como o segundo, uma quantidade de versos 

diferente. As rimas não seguem um padrão definido, mas garantem a musicalidade 

aos versos. Desse modo, o poema apresenta também liberdade formal. 

São cinco estrofes. Logo na primeira, evidencia a metáfora de que a ave não 

identificada constitui-se o coração do eu lírico. E o coração, mais adiante, surge, 

metonimicamente, no lugar desse próprio eu, que se sente abandonado pelo seu 

cuidador, o qual metaforiza também o ser amado. 

O jogo pássaro/coração/eu lírico indica que o ser estava maltratado, solitário e 

perdido pelo caminho ao ser encontrado por quem dele cuidaria. Tais cuidados são 

revelados na segunda estrofe, em que “pousada”, “sombra”, “água corrente que 

refresca e sacia”, todos esses elementos são metáforas daquilo que realmente se 

mostra benfazejo, isto é, o acolhimento, na alma, do ser amado. 

A terceira estrofe, com apenas dois versos, exalta a visão do dia na promessa 

de luz da nova madrugada. Novamente, nesse poema, há a presença do nascer do 

dia, da presença iluminadora da luz, a qual confere o tom de esperança ao poema. 

No entanto, nas duas últimas estrofes, o pássaro/coração/eu lírico se 

entristece com a ausência de seu benfeitor que não vem, há dias, trazer-lhe alpiste. 

É claro que toda essa alegoria (“pássaro”, “sombra”, “água”, “alpiste”) refere-se aos 

cuidados ou à ausência do carinho do “benfeitor”, que anuvia a voz lírica a ponto de 

não lhe apetecer a água do orvalho nem o sabor agradável da fruta mais doce. 

A temática do amor relacionada às aves ou aos pássaros está presente na 

lírica de todos os tempos. No Romantismo, destacam-se o “sabiá” de “Canção do 

Exílio”, o “Juriti” de Casimiro de Abreu, a “Rola” de Gonçalves Dias, entre tantos 

outros exemplos. Essa presença concerne também à valorização do elemento 

natural, isto é, no Romantismo, a fauna e a flora são recorrentes em todas as 

temáticas, quando não são, elas próprias, tema poético. No caso do Brasil, essa 

valorização ainda está ligada à constituição de uma identidade nacional, ou seja, 

exaltar a natureza significava elevar a pátria. O sentimento ufanista, portanto, acaba 

incidindo na recorrência da presença dos elementos naturais, os quais são 

constantes na obra de Palmyra Wanderley. 
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As relações metafórica e metonímica postas no poema apresentam-se pueris 

e trazem um conteúdo melodramático ao texto, que, centrado no eu, revela forte 

individualismo. Esse atributo, no Romantismo, opunha-se ao modo de viver centrado 

nas relações de troca. A emoção, portanto, prevalece e o derrame sentimental, 

muitas vezes, parece exagerado e meloso. A subjetividade e a emoção, desse 

modo, apresentam larga vantagem diante da razão. Talvez sejam tais influências 

que predominam em muitos dos poemas de Palmyra Wanderley que abordam a 

temática do amor, como se pode perceber em “Flor do Teu Canteiro”, “Foste tu 

mesmo”, “Eu e Você” e em tantos outros presentes em Roseira brava. 

O lirismo, de modo geral, trata de temas amorosos, desde o amor cortês das 

cantigas medievais. No movimento romântico, esse tema é um dos mais presentes e 

significativos e aparece com diversas nuanças, seja de forma mais trágica e 

contundente, como se observou em “Almas Parallelas”, seja de modo mais leve, 

sensual e agradável, como em “Que Cheiro Bom”, seja, ainda, no exercício de um 

sentimento mais adocicado, idealizado, regido por acentuada subjetividade, em que 

o poeta buscava o modelo amoroso ideal, o qual, no entanto, vem a aparecer pelo 

fio da imaginação, revelado pelo sonho, pela fantasia. Nesse sentido, o amor é visto 

como algo bom, prazeroso e, por essa razão, tende a ficar na esfera do não 

realizado, que se instala no campo do desejo. 

Os poemas analisados, diferentemente dos da maioria dos românticos e dos 

pós-românticos que conhecemos, possuem autoria feminina. Assim, não há, neles, a 

visão do feminino como demonstrado pelos autores masculinos. Não se realiza, 

aqui, uma análise sob esse viés do gênero, mas não se pode deixar de destacar a 

condição dessa autoria ao se comparar os poemas de Palmyra Wanderley àqueles 

produzidos pelo universo masculino, em que a idealização da mulher se faz 

presente. No Romantismo, essa idealização oscila entre a imagem angelical, 

ingênua e pura e aquela mais demoníaca, ligada à prostituição. 

De acordo com Candido e Castelo (1976, pp. 205-206), a imagem da mulher 

triparte-se em três categorias: “na mulher-pureza, que enobrece com seu amor 

sincero; na mulher sedução que se torna corruptora; e naquela que, envilecida, pode 

ser redimida pelo amor”. Ora, essa tripartição da crítica dos pesquisadores não se 

evidencia em Palmyra Wanderley. A própria crítica centraliza o seu pensamento na 

análise de uma poética escrita por autores homens. Não se quer afirmar ou 

confirmar a existência de uma escrita feminina, com relação a um estilo de uma 
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escrita de mulheres, no entanto, não se pode deixar de considerar o lugar de quem 

fala. Nessa perspectiva, Castello Branco e Brandão (1989, p. 17) afirmam: 

 

A personagem feminina, construída e produzida no registro do masculino, 
não coincide com a mulher. Não é sua réplica fiel, como muitas vezes crê o 
leitor ingênuo. É, antes, produto de um sonho alheio e aí ela circula, neste 
espaço privilegiado que a ficção torna possível.   

 

Os pesquisadores fazem essa constatação em relação à narrativa de ficção, 

mas se pode trazer essa perspectiva para a lírica, que, por sua vez, reproduzida no 

registro do masculino, pode também não assumir uma atitude fidedigna à realidade. 

Nesse sentido, o que vale observar é a limitação da comparação que se faz 

com relação ao texto produzido por Palmyra Wanderley e àqueles produzidos por 

seus contemporâneos. Embora a autora de Roseira brava possa espelhar o discurso 

dominante, alicerçado na cultura patriarcal, a sua visão de mundo há de ser 

considerada nessa análise. Isto é, prevalece a voz de uma jovem pertencente a uma 

elite letrada de uma cidade ainda provinciana, que mesclava uma postura de 

rebeldia (escrevia para os periódicos, usava os cabelos curtos, frequentava os cafés, 

posicionava-se em críticas ao governo etc.) com um comportamento de moça 

católica, fiel aos preceitos da Igreja que assumia como sua (participava dos ritos, 

demonstrava a sua fé em diversos poemas, escrevia letras de hinos religiosos). 

Dessa forma, esse caráter múltiplo da autora deixa-se antever em seus 

textos, os quais também se diversificam. Os três poemas ora postos nesta seção 

apresentam marcas da vida dessa mulher que pertencia à sociedade natalense do 

início do século passado. 

O primeiro poema, “Almas Parallelas”, fortemente centrado na tradição formal, 

na linguagem e na estrutura do soneto, traz a temática do amor impossível, da dor e 

do sofrimento de quem não pode concretizar o sonho de dividir a vida com a pessoa 

amada. O poema, apesar da subjetividade que carrega, confirmada na escolha da 

primeira pessoa, fala do amor de uma forma mais universal, ou seja, assimila a 

tendência romântica do amor platônico, irrealizável, que se rende à mão inexorável 

do destino e se concretiza apenas no mundo do sonho e da imaginação. Além desse 

aspecto impeditivo de realização do amor, o poema apresenta um conteúdo sombrio 

que o faz acercar-se das tendências também românticas da segunda geração. 
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O segundo, “Que Cheiro Bom”, embora traga a temática do amor mais 

meloso, o tom é brejeiro e sensual, a forma rompe com os modelos tradicionais e a 

linguagem é distensa e muito próxima da coloquialidade. Tais atributos aproximam 

esse texto das então novas concepções modernas. Ainda, é importante destacar 

que, nesse poema, a voz feminina aparece marcada pelo gênero nos adjetivos 

“tonta” e “tontinha”, não deixando dúvidas ao leitor quanto à voz feminina desse eu 

lírico. 

O último poema analisado, “Ave Perdida sem Saber do Ninho”, situa-se entre 

os dois anteriores, desse modo, apresenta certa liberdade formal, todavia reproduz a 

temática do amor como pilar do lirismo romântico, ou seja, do amor sentimental, 

piegas, com apelos à natureza (“passarinho”, “ramaria”, “água corrente”, “rosal”, “luz 

do dia” etc.), avizinhando-se da estética romântica. 

À guisa de conclusão, os três poemas representam diferentes formas de a 

autora tratar a temática do amor. Palhano (2011), ao analisar os versos de Palmyra 

Wanderley sob o prisma da estilística, ressalta: 

[...] consideremos que a arquitetônica geral dos três enunciados, no que se 
refere à forma composicional, delineia-se a partir de escolhas estilísticas 
que transitam por entre a permanência e a mudança. De um lado, a 
presença do soneto petrarquiano em tessitura métrica e rímica ditada pelas 
forças da coerção; de outro, o verso livre esparramando-se em estrofes que 
não obedecem a encaminhamentos estilísticos coercitivos. Delineia-se, 
assim, uma arquitetônica que se constrói admitindo frestas diante do dizer 
estabelecido. Em sua totalidade, essa arquitetônica tanto contempla a 
fixidez da herança que impõe uso e que goza da boa imagem na 
comunidade discursiva local quanto também se ampara na impetuosidade 
mais líquida e mais desafiadora dos enfrentamentos (PALHANO, 2011, p. 
156). 

 

 A reflexão da citação acima tem como ponto de partida os poemas “Bemtevi”, 

“Sinhá Roccas” e “Pitangueira”. Nesses poemas analisados pelo pesquisador, há o 

movimento de ir e vir com relação à permanência e à mudança que se observou 

também nos três que foram analisados nesta seção.  

 No que concerne à temática do amor nos versos de Roseira brava, pode-se 

afirmar que essas frestas que se abrem para o novo estão presentes, ao mesmo 

tempo que também se presenciam marcas indeléveis de uma tradição ancorada nas 

tendências dos movimentos literários do final do século XIX. 
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4.3 A cidade Natal: bucolismo e ruptura 

 

 

O orgulho urbano é feito da imbricação entre a 
cidade real e a cidade imaginada, sonhada por 
seus habitantes e por aqueles que a trazem à luz, 
detentores de poder e artistas. 
 

Jacques Le Goff (1998) 

 

 

 

 

Ao longo da história da humanidade, a cidade sofreu inúmeras 

transformações e tem sido espaço das mais diferentes lutas, sejam coletivas, sejam 

individuais. Pelas suas marcas, a cidade se inscreve na alma de seus habitantes e 

narra a sua própria história ao longo do tempo. Pode-se perceber essa “escrita” nas 

colunas da metrópole grega, nos bulevares de Paris, nas construções modernas de 

Brasília e (por que não?) no traçado das ruas de Natal, que acompanham, 

sabiamente, as dunas, os morros, as lagoas, os quais são observados pelo verde-

amarelo do mar e pelo sol dos trópicos. A esse respeito, leia-se: 

Na cidade-escrita, habitar ganha uma dimensão completamente nova, uma 
vez que se fixa em uma memória que, ao contrário da lembrança, não se 
dissipa com a morte. Não são somente os textos que a cidade produz e 
contém (documentos, ordens, inventários) que fixam esta memória, a 
própria arquitetura urbana cumpre também esse papel. O desenho das ruas 
e das casas, das praças e dos templos, além de conter a experiência 
daqueles que os construíram, denota o seu mundo. É por isso que a formas 
e tipologias arquitetônicas, desde quando se definiram enquanto habitat 
permanente, podem ser lidas e decifradas, como se lê e decifra um texto. 
(ROLNIK, 1995, p. 16-17). 

 

Aliada a essa memória arquitetônica mencionada por Rolnik (1995), ressalta-

se a memória da paisagem em que a cidade se insere. Natal, nos primeiros trinta 

anos do século XX, era atingida pela febre do “novo”, da “novidade” e, por meio de 

sua elite, nutria uma esperança de renovação, que chega com os aeroplanos, com o 

automóvel, com o cinema, com a moda, enfim, com o mundo importado da Europa, 

de Recife, do Rio de Janeiro. No entanto, essa face voltada para a modernidade 

convive com outra presa aos comportamentos e costumes ainda provincianos, 

emoldurados por uma natureza pródiga, livre dos males do progresso, como a 

poluição, o tráfego incessante e as muralhas de concreto. 
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Nesse cenário, Palmyra Wanderley escreve os seus versos e passeia por 

essa cidade, oferecendo-nos o seu testemunho sobre o que vê, sobre essa 

paisagem que surge com outros significados, em que se inicia o embate entre o 

público e o privado, como coloca Walter Benjamin (1989) em seu texto sobre 

Baudelaire. Porém, Palmyra não é o flâneur benjamniano, que escancara Paris em 

suas “Flores do Mal”, pois a maioria de seus versos resiste em ver a cidade sob o 

signo dessa modernidade. Na maioria dos poemas, apresenta os bairros e as 

localidades com cores aprazíveis e paradisíacas. No entanto, esse dizer, preso a 

uma imagem edênica, apresenta fissuras quando traz aos versos mazelas da 

modernidade como a fome, o desemprego, a vida difícil da operária, o vício, enfim, a 

miséria que povoava os arredores da cidade.  

Dessa forma, foram privilegiados, na análise dessa temática, poemas que 

ilustram essas duas vertentes. Esclarece-se que os poemas são longos e foram 

transcritos tal qual se apresentam na edição de 1929. 

 O primeiro texto dessa seleção é o quinto da primeira parte do livro, “Rosas 

de Sol e de Espuma”. Nessa parte, há vários poemas que abordam a temática da 

cidade em que a poetisa nasceu e viveu, em sua maioria com o tom idílico de uma 

natureza pródiga. Essa ocorrência, talvez, seja um resquício da estética romântica 

que privilegiava a natureza grandiosa em formas e cores tropicais como atributo 

para reforçar a formação do caráter da nacionalidade brasileira. 

 Em “Areia Preta, Flor de Verão”, predomina esse tom idílico, paradisíaco e de 

exaltação à paisagem local. 

 

“Areia Preta”, Flor de Verão 

    

AREIA PRETA, praia que se esfuma 

A’s vezes a pensar, 

Na sorte das jangadas no alto mar 

Yara langorosa 

De olhos verdes, verdes, 

Fecha os olhos tristonha 

Está com somno 

Na alva rede de espuma 

Está deitada e sonha 

Com seu dono... 

A ventania dança seu lundum 

E ella dorme embalada ao cantochão da vaga 
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Hum... hum... hum... 

 

Ama tudo quando amei 

Canta ao luar cantigas que eu cantei 

Noutro tom, 

Num tom que ainda não dei 

 

Acompanha o seu fado 

O violão da noite estrelejado 

E a guitarra da lua 

Com craveiras e corda do luar 

Com um bordão 

Que sómente possue o coração 

 

E o possue para amar. 

A brisa é quem nos traz o som da serenata 

Num bafêjo cheirando a cajueiro, 

A resina escorrendo 

Na alvorada 

A fructo de cardeiro 

Amadurecendo de madrugada 

 

AREIA PRETA, eu te revêjo agora, 

Nas ondas do teu mar  

Sempre revolto, 

Mas sempre muito verde e muito triste 

Como a esperança que se vae embóra 

Pra nunca mais, pra nunca mais voltar. 

 

AREIA PRETA, eu revêjo sempre, 

Nas areias de fogo do deserto 

Desses teus môrros polvilhados de ouro, 

Onde eu vêjo passando 

Beduínos do amor 

Caravanas de sonhos que morreram 

ao luar de langor. 

 

AREIA PRETA, flôr de verão 

Aberta ao sol da praia e ao sol do coração 

Das praieiras ditosas do logar; 

Renda branca a penar 

Na almofada de bilro das rendeiras 

Antigas 

Já tão cansadas 
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Das fadigas 

Das noites que passaram mal passadas 

Em serões a trocar. 

Ouvindo tristes cantigas 

De Mãe D’Água a se embalar. 

Areia Preta; véla aberta, 

  Lembrando 

O pescador de alma bondosa e rude, 

Mas cheia de virtude 

E fiel, tão fiel à madrugada 

Como hora marcada  

Para maré encher 

Para maré vasar... 

Aí, como sabe amar 

O pescador! 

Bem o quizera saber o homem da cidade!... 

Seu coração foi sempre preamar 

De amor 

E de saudade. 

 

Quem me dera casar com um pescador 

De téz queimada ao sol das pescarias, 

Luctador 

Que em dias  

De procela 

Atira a rede e assiste ao destroço da véla 

Na tempestade, 

No escuro, 

Sem perder nunca essa serenidade 

— Que é fé em Deus 

E é confiança  

No futuro. 

 

Quem me déra casar com um simples pescador 

Forte, leal, sereno, valoroso, 

Temerario, na dor, 

No prazer, cauteloso 

Nos dias de bonança, previdente, 

Não sabendo enganar, 

Não sabendo fingir. 

Sabendo tão somente amar 

E prometter, prometter e cumprir. 

 

Quem me déra casar com um pescador assim, 

Sincero e bom, honesto e destemido, 
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Firmado na vontade de vencer 

E de vencer-se a si, sem ser vencido 

Pelo mal que tanto mal nos faz, 

Sem nunca em sua vida haver mentido. 

Um pescador assim, 

Que tivesse a alegria de viver, 

Que amasse 

O sol, o mar, a praia, a Natureza,  

E só pensasse 

Em mim. 

 

Quem me déra casar com um pescador, ousado 

Na procella, 

Grosseiro ao seu traje de algodão, 

Mas tendo o sentimento delicado, 

Consciência mais branca do que a véla 

E amor para me amar com o coração!... 

 

AREIA PRETA, eu te invoco, revendo 

Aquelle môrro, quase 

Desapparecendo 

Dentro d’água, 

Tal qual um sonho que encontrei também, 

Bem dentro da minh’alma mergulhado 

No dôce travo de querer bem, 

No gosto amargo de haver amado. 

 

E, volvendo ao passado  

De menina, 

AREIA PRETA, eu te revejo assim 

Na história muito triste da rendeira, 

Na vóz do pescador, do alto da colina, 

Cantando para mim 

Que também sou praieira! 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 26-30) 

 

“Areia Preta, Flor de Verão” constitui-se em 122 versos distribuídos, sem um 

padrão determinado, em 14 estrofes. Os versos, como é comum em Roseira brava, 

não foram construídos a partir de uma métrica definida. São, portanto, livres no que 

concerne à quantidade de sílabas métricas. A musicalidade é sentida por meio da 

alternância de versos longos e curtos e pela presença de rimas aleatórias. Mais uma 

vez, associa-se essa liberdade formal às tendências modernistas da época. 
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Segundo Cascudo (1980), a praia de Areia Preta foi habitada por pescadores 

até 1920, quando a fama dessa praia, por possuir uma beleza natural e rude, 

encantou os natalenses, os quais foram comprando os ranchos dos pescadores e 

construindo suas moradas de veraneio para passar os dias mais quentes do ano. 

Ainda de acordo com o folclorista, a Areia Preta do início do século XX 

era a mais longínqua das terras para o leste e deu margem a festas lindas, 
serenatas, banhos de fantasia, piqueniques espaventosos e mesmo causou 
inveja às reuniões da cidade no tempo em que veraneava ali o comerciante 
Jorge Barreto, aclamado conde da Areia Preta pelos amigos. Areia Preta foi, 
legal e oficialmente, a primeira praia escolhida para a função balneária 
(CASCUDO, 1980, p. 242). 

 

 O dado histórico oferecido por Cascudo (1980) pode ser confirmado no 

poema em análise, tanto pelo caráter de balneário da praia quanto por uma possível 

resistência da autora, posta no não dito do texto, em preservar a presença de dois 

típicos habitantes daquele espaço, ou seja, o pescador e a rendeira. 

Na primeira estrofe, a praia é apresentada por meio de um eu lírico 

observador e conhecedor daquela paisagem. A praia de Areia Preta é 

antropomorfizada na imagem da “Yara langorosa”, que pensa, tristemente, na “sorte 

das jangadas no alto mar”. O movimento dado pela alternância de versos longos e 

curtos sugere a ida e vinda da maré, no final do dia, e oferece a sensação de que a 

dança do vento também favorece o estado de langor da Yara-praia. Os versos dessa 

primeira estrofe estão marcados por sensações sinestésicas: visão (nos olhos 

verdes da Yara-praia); tato e visão (“na alva rede de espuma” e na dança do vento); 

e audição (“cantochão da vaga”, lundum). 

A presença das metáforas confere também valor lírico ao texto (“Yara”, “olhos 

verdes”, “rede de espuma”, “dança da ventania”, “cantochão da vaga”, “lundum”). Ao 

comparar o movimento contínuo das ondas ao cantochão, forma de canto 

monofônico e linear, o poema oferece ao leitor, de forma imagética, a reprodução do 

movimento intermitente das ondas, que, por sua vez, assemelham-se ao lundum, 

cantiga e dança com movimentos também de ir e vir. A onomatopeia no final da 

estrofe (hum!... hum!... hum!...) fecha a ideia, com apelo sonoro, desse momento de 

final do dia com certo tom melancólico. 

A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta estrofes apresentam a 

identificação do eu lírico com a praia a partir de um tom sentimental que aborda a 

perda da pessoa amada. Destaca-se, nessas estrofes, a presença do “cajueiro” e do 



129 

 

“cardeiro”, representantes típicos da flora da região. Os versos de Palmyra sempre 

trazem elementos que destacam a cor local. Essa é uma tendência do Romantismo 

que o Modernismo assumiu com outras nuanças. 

 O nativismo lateja nos versos palmyrianos e pode ser fruto ainda de uma 

consciência colonial em que a ideia de pátria, segundo Candido (1989), estava 

vinculada à ideia de natureza. Nessa perspectiva, a natureza exótica privilegiava um 

otimismo social e, mais ainda, um estado de alma. O Romantismo foi pródigo nessa 

conduta, basta o exemplo de “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias.  

Da quarta para a quinta estrofe, percebe-se a passagem do tempo justamente 

pelo amadurecimento, na madrugada, do fruto do cardeiro. O nascer do dia está 

marcado na observação que o eu lírico faz da paisagem praiana pela presença das 

“areias de fogo do deserto”, por onde passam os “beduínos do amor” em suas 

caravanas de sonhos, que morreram na noite anterior. Dessa forma, um tom idílico e 

sentimental permanece, mesmo iluminado pelo “ouro” polvilhado nas dunas que 

abraçavam aquela praia. 

No entanto, a partir da sétima estrofe, surge a figura tradicional da 

“rendeira19”, que tece a sua renda na “almofada de bilro”. Essa é uma prática 

artesanal e doméstica que garante o sustento de muitas famílias nordestinas. A 

rendeira é apresentada como antiga e cansada das “noites mal passadas”. Ao lado 

da rendeira, na oitava estrofe, a praia personificada “vai lembrando” do “pescador de 

alma bondosa e rude”. 

A partir de então, até as últimas estrofes, a figura de pescador é posta de 

forma idealizada. Ele se assemelha ao herói romântico e recebe um sem número de 

adjetivos que o enaltecem (“bondoso”, “forte”, “leal”, “valoroso”, “previdente”, 

“destemido”, “ousado” etc.), apesar de ser rude e grosseiro. Além disso, o pescador, 

para o eu lírico, “sabe amar”, em oposição ao homem da cidade, que não o sabe. 

Tal comparação se dá a favor do rude pescador, que passa a integrar o sonho do eu 

lírico. As estrofes nove, dez, onze e doze iniciam com o seguinte verso: “Quem me 

dera casar com um pescador”.  

                                                
19 “RENDEIRA. É a mulher que faz renda, especialmente a renda de bilros ou renda de almofada. 
Com habilidade e rapidez, ela vai manejando os bilros de madeira, nos quais a linha fica enrolada, 
entrelaçando os fios e prendendo, com alfinetes ou espinhos de mandacaru, os nós que vão sendo 
dados, obedecendo ao desenho do cartão. [...] A rendeira e suas rendas pertencem aos domínios 
etnográficos e aguardam estudo de todos os elementos que constituem essa indústria, tradicional e 
doméstica, labor secular de freiras e de fidalgas, depois popularizado, determinando centro de 
atividades coletivas em nossas praias e em Portugal” (CASCUDO, 2001 p. 583). 
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A adjetivação hiperbólica do pescador alia-se às ações desse homem do mar 

(saber amar, atirar a rede, assistir ao destroço da vela na tempestade, vencer o mal, 

ter a alegria de viver etc.) para proporcionar uma imagem heroica desse ser com 

quem o eu lírico almeja se casar.  

Esse sonho de casamento com o humilde pescador de “tez queimada ao sol 

das pescarias”, que não sabe enganar nem mentir, apresenta-se, de certa forma, 

ousado, caso se considere o lugar que a poetisa ocupava na sociedade natalense, 

como uma das representantes da elite potiguar, seja por sua origem de família 

tradicional, seja por sua visibilidade intelectual, seja por sua formação de católica 

devota, conservadora e assídua aos ritos da Igreja. 

Ressalta-se ainda que, apesar da imagem idealizada do pescador-amante, 

pode-se aventar a possibilidade de a autora querer negar a urbanização da praia de 

Areia Preta e também o afastamento de seus moradores originais em favor da 

criação do balneário para os mais abastados. No poema, não aparecem as festas, 

os piqueniques, as casas de veraneio de que fala Cascudo (1980). Há, portanto, na 

presença, principalmente da rendeira, no mínimo, uma valorização desses 

habitantes originais da praia. 

Ao longo do poema, o eu lírico observa a praia e faz dela uma confidente de 

seus desejos amorosos. Na décima terceira estrofe, inclusive, invoca-a, 

identificando-se com a paisagem do morro que desaparece na água do mar, isto é, 

sente que o seu sonho, talvez de casar com o pescador, esteja mergulhado dentro 

da própria alma. Retomando o tom melancólico da estrofe inicial, evoca a memória 

da menina que revê a paisagem de Areia Preta sob o signo da triste história da 

rendeira e da voz do pescador cantando do alto da colina, incluindo-se, assim, o eu 

lírico como parte daquele cenário. 

O poema em foco apresenta traços de uma poética firmada na tradição 

romântica, ou seja, na idealização do ser amado, na exaltação da natureza, no tom 

sentimental e melancólico que essa natureza causa no eu lírico, mas, em certa 

medida, abre vãos que aproximam o poema de uma estética mais moderna, 

principalmente, no que diz respeito à composição formal e à possibilidade de 

percepção de uma preocupação de cunho social, ao fixar a rendeira e o pescador no 
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universo da praia em que proliferava a presença de uma elite frequentadora daquele 

balneário20. 

O bairro das Rocas, próximo à praia Areia Preta, foi também espaço cantado 

nos versos de Palmyra Wanderley. Cascudo (1980) define as Rocas como um bairro 

exterior. Essa definição já oferece ao bairro um conteúdo ideológico de não 

pertencimento, ou seja, indica um espaço à margem da cidade e, como o próprio 

pesquisador afirma: “O bairro exterior é uma aglutinação marginal, fixada no cinturão 

da cidade [...]” (CASCUDO, 1980, p. 226). 

No começo do século XX, Rocas era um bairro acomodado em uma colina de 

areia, sendo a continuação geográfica da Ribeira. Era habitado por pescadores, 

operários do porto, pedreiros etc. O nome, ainda de acordo com Cascudo (1980), 

provém do Atol das Rocas, aqueles que pescavam nas águas do renomado atol 

denominaram o bairro de Rocas. A esse respeito, revela o folclorista: 

 

O mais antigo dos bairros exteriores é Rocas. Povoa o casario a lombada 
de morros paralelos à última linha da velha cidade, a rua da Praia, Silva 
Jardim. Sobe para as colinas de areia e se derrama na pista de Petrópolis, 
sempre no areal solto que enrola as dunas da praia no lado do rio e do mar. 
A projeção de ruas contínuas, em conjunto harmônico, já alcança reta em 
parelha à avenida Getúlio Vargas no fim de Petrópolis, seguindo-a na parte 
baixa, ao pé dos morros, como uma réplica popular e pobre à zona 
residencial e rica (CASCUDO, 1980, p. 227). 

 

 

Rocas é o bairro operário que desafia, até hoje, pela proximidade, a “zona 

residencial e rica” de Petrópolis. Como ressalta Cascudo (1980), ele sobe e desce 

as dunas e pulsa nos versos de Palmyra Wanderley no poema “Sinhá Roccas”, 

transcrito a seguir. 

 

 

                                                
20 Seguindo uma tendência mundial de orientação saudável, os banhos de mar proliferam no início do 
século XX. Sobre o balneário de Areia Preta, em pleno funcionamento quando da publicação de 
Roseira brava, veja-se o seguinte texto: “Apesar de sua localização tão próxima do mar, somente em 
1908 fundou-se em Natal uma estação balneária, localizada na praia de Areia Preta. A estação de 
banhos partiu de iniciativa privada, sendo recebida com entusiasmo pelos membros da elite 
natalense. [...] As inovações técnicas facilitaram o acesso dos natalenses aos balneários que 
cercavam a cidade. O bonde, aliado à energia elétrica, proporcionava à população natalense a prática 
de novas atividades sociais inviáveis devido a distância ou aos tortuosos caminhos a serem 
percorridos. A companhia de bonde Ferro Carril prolongou seus trilhos até o balneário de Areia Preta, 
em 1912, e a partir de então incluiu no seu itinerário o percurso até aquela praia, no lazer dos dias de 
domingo e feriados” (ARRAIS; ANDRADE; MARINHO, 2008, p. 172-173). 
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Sinhá Roccas 

    

À beira d’água nasceu um dia (ninguém estranhe) 

Linda praieira 

tão pobrezinha, nasceu sem mãe! 

A água salgada da maré-cheia encheu-lhe a bôcca 

E ella nem pôde chorar, coitada, 

Com a bôcca cheia de água salgada 

Que ainda amarga na sua bôcca. 

 

Cresceu sozinha, pobre garôta, corre na praia sempre 

vagando; 

deita na areia com os moradores 

E passa o dia assobiando. 

Escuta histórias da CAROCHINHAS na lua cheia 

Sobre as jangadas dos pescadores.  

 

Brinca nas dunas, com a meninada, de ESCONDE ESCONDE, 

MANCHA, CIRANDA, PINICAINHA 

BÔCCA DE FORNO TIRANDO BÔLO 

Para a avósinha. 

Veste vestido de algodãozinho dá no TECIDO, 

Vive nas tócas, 

No lamaçal, 

Mas todos gostam de SINHÁ ROCCAS, 

Mesmo vestida com seu vestido colonial. 

 

Alguém lhe disse num tempo desses 

Toma a meada para fiar. 

Ella coitada, morrendo a fome foi trabalhar. 

E fez tres malhos, fez largas redes, ninguém a chame  

De preguiçosa que é inverdade... 

Olhem as jangadas, como vêm vindo cheias 

De peixe, para a cidade... 

As vélas todas que ella cerziu 

Noites inteiras a sêroar 

Como são brancas, à beira d’água, d’água do mar. 

Si todos visse enroladinhas 

Na compostura de uma oração... 

Lembram vergonteas todas cheinhas 

Para uma festa de comunhão. 

 

Foi certo dia não sei quem disse que SINHA ROCCAS 

Já tem vestidos para mudar. TOCA SANFONA, 

Já calça meias, põe charpa ao hombro. 
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Flor no cabelo-maracujá 

Canta modinhas ao violão 

E faz fogueira, muitas fogueiras em São João. 

Sabe a doutrina 

Vae sempre à missa, todo o domingo 

Na egrejinha lá da colina. 

Horas inteiras, fazendo renda, põe-se a cantar. 

É muito nóva, mas tem idade para se casar. 

E há quem jure ser confidente de seus amores 

É a promettida do mais robusto dos pescadores. 

 

Mas vez por outra, um cavalheiro cá da cidade 

Da flor de espuma procura o mel 

E, pela praia, na lua cheia 

Canta “Praieira” de OTHONIEL. 

Ella, sorrindo, chega à latada 

Toda faceira, 

Para escutar... 

Alli, bem perto, velha rendeira 

Conta aos netinhos, já somnolentos 

A velha historia da BORRALHEIRA, 

Que faz chorar. 

Mais longe, um grupo de jangadeiros toma aguardente, 

Deita de bruços na areia lisa com o peito quente, 

Outros conversam coisas passadas aqui na rua. 

A quem arengue jogando dados à luz da lua. 

 

Formam uma roda só de meninas cantarolando 

À beira mar 

 

E, dentro, SINHÁ ROCCAS está cantando para ensinar 

 

(Canta) 

OH MINHA GATINHA PARDA 

QUEM EM JANEIRO SE SUMIU, 

QUEM ROUBOU MINHA GATINHA 

VOCÊ SABE? VOCÊ SABE? VOCÊ VIU? 

 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 31-33) 

 

Em “Sinhá Roccas”, os versos também são livres e não seguem um padrão 

métrico estabelecido. São setenta e um versos distribuídos em oito estrofes. A rima, 

mesmo sem seguir uma regularidade, oferece musicalidade ao poema. A linguagem 
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é distensa e apresenta momentos de narratividade. O bairro é, a exemplo de Areia 

Preta, antropomorfizado em uma figura feminina, denominada “Sinhá”. A escolha 

desse nome inscreve essa personificação em uma imagem atrelada ao Brasil 

colonial. 

“Sinhá Roccas” nasce e cresce à beira mar. Ao nascer, o sal lhe batiza na 

dor, pois nem o direito de chorar lhe coube. Assim, ela nasce sob o signo do 

sofrimento, sem mãe e provando o amargo sal que “ainda amarga em sua bôcca”. 

Ao longo do poema, essa figura feminina é apresentada sob a ótica do passar 

do tempo, indo da infância à maturidade, de forma integrada ao ambiente em que 

vive, ou seja, corre pela praia; ouve histórias da Carochinha; convive com as gentes 

do bairro (pescadores, velhas rendeiras, outras crianças etc.); brinca nas dunas; 

veste vestido de algodão; vive nas tocas e no lamaçal; fia redes e velas; muda de 

vestido; calça meias; usa flor no cabelo; sabe a doutrina e vai à missa; canta 

modinhas ao violão; faz fogueira para São João; está pronta para casar; na lua cheia 

canta “Praieira”, de Othoniel; e ensina crianças a cantar. 

O passar do tempo para a “Sinhá” é percebido por suas ações, todas elas 

típicas da trajetória de qualquer mulher nascida e criada naquele espaço marginal. 

Tais atitudes revelam um comportamento feminino preso a uma herança colonial em 

que o casamento é o destino de toda mulher. A ideia dessa herança colonial 

justifica-se também pela origem do nome “sinhá”, o qual deriva de “senhora” e era 

uma forma de tratamento dada pelos escravos às senhoras da “casa grande”.  

A infância sofrida e, ao mesmo tempo, alegre da “Sinhá” concretiza-se na 

segunda e na terceira estrofes. Ela “cresceu sozinha” e, apesar dessa solidão, de 

vagar sozinha, do gosto amargo na boca, da toca e do lamaçal em que está imersa, 

ela “passa o dia assobiando”. O assobio atenua a imagem de sofrimento e insere a 

imagem personificada do bairro no campo do pitoresco. 

Na sequência, a “Sinhá”, já moça, precisa trabalhar. O trabalho que lhe cabe 

é manual, ou seja, de fiar, inclusive, as brancas redes das jangadas que vão ao mar. 

Embora o texto traga a temática da pobreza, aqui, ela aparece ainda de forma 

pitoresca e prosaica, muito comum ao discurso romântico. Nessa perspectiva, 

Santiago (1983, p. 31) aponta: 

O discurso romântico representa a pobreza pelo recurso ao pitoresco. O 
pitoresco é a condição do “pobre” quando ele não chega a ser representado 
em si, mas mascarado pelo tom rústico, que o relaciona positiva e 
indiretamente com o fausto infeliz e citadino da riqueza. O discurso 
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romântico não marca lugares equidistantes e estanques para o rico e o 
pobre; costuma encobrir a distância por uma aproximação de colorido 
rústico, mas com resultado brejeiro.  

 

Ao trazer o bairro da periferia para sua lírica, Palmyra Wanderley rompe, de 

maneira parcial, com os procedimentos temáticos da tradição em que prevalecem os 

temas agradáveis e em que a pobreza e a marginalidade não poderiam ser temas de 

poesia. No caso, “parcialmente” porque a miséria da “Sinhá” é representada com 

essa brejeirice, com esse tom pitoresco que lhe confere uma aura de alegria e 

mascara a sua realidade dura e implacável. Apesar de viver nas tocas e na lama, 

todos gostam dela, “mesmo vestida em seu vestido colonial”. 

A “sinhá-bairro”, vestida como mulher, “canta modinhas ao violão” e pratica os 

ritos da Igreja Católica e já está pronta para casar, como requeria a sociedade de 

então. Estava ela, inclusive, prometida ao mais “robusto dos pescadores”. O eu lírico 

é observador e não se insere no bairro, conforme afirma Palhano (2011), pois, nos 

quatro últimos versos da quinta estrofe, há um flagrante do cotidiano da localidade, 

em que um grupo de jangadeiros bebe aguardente, deita na “areia lisa” da praia e 

conversa assuntos “aqui da rua”. Ao situar o “aqui” como o espaço de onde fala, o 

eu lírico admite a possibilidade de haver um “lá”, que se configura como o bairro das 

Rocas: 

Na tessitura construída pelo autor-criador, o sujeito que responde 
pelo dizer situa-se aqui na rua (nesse caso, entendamos centro 
urbano), fora, portanto, dos limites socioterritoriais do herói, situado 
em um lá, territorialidade do outro. Sinhá Roccas é figuração da 
periferia urbana, um espaço também demarcado por índices sociais 
e territoriais próprios. Na perspectivação do autor-criador, é um herói 
sobre o qual o sujeito manifesto fala, mas não se aproxima dele e 
nem com ele se funde (PALHANO, 2011, p. 146). 

 

Esse espaço da periferia está marcado, em todo poema, por flagrantes de seu 

cotidiano social e cultural, que se revelam nas brincadeiras das crianças, nas 

cantigas, nas práticas católicas da igrejinha da colina, nas jangadas trazendo peixe 

para a cidade, no jogo de dados à luz da lua. Em tais flagrantes, predomina o tom 

aprazível, apresentando o bairro com tintas vivas e faceiras como a “Sinhá” que o 

representa e no qual o eu lírico não está inserido. Esse distanciamento também se 

evidencia no seguinte verso: “mas vez por outra, um cavalheiro cá da cidade [...]”. O 

advérbio “cá” localiza o eu lírico fora desse espaço. O lugar de que ele fala é o 

mesmo do “cavalheiro” que deseja o “mel da flor de espuma”, que canta “Praieira” de 



136 

 

Othoniel e para o qual a “Sinhá” sorri “faceira”. Estabelecem-se, nesse interdito, as 

relações de sedução entre o moço da cidade e a moça simples da periferia. 

A construção lírica de “Sinhá Roccas” abraça a tradição romântica ao idealizar 

e subjetivar a localidade, embora traga elementos negativos como “toca” e “lama”. 

No entanto, com relação à estrutura formal, o poema aproxima-se das tendências 

composicionais do modernismo ao adotar o verso livre e o linguajar corriqueiro na 

escolha de um léxico pertencente à vivência dos moradores daquele espaço, como 

“arengar”, por exemplo. 

A natureza evidenciada em “Areia Preta, Flor de Verão” com bastante vigor é 

apenas pano de fundo em “Sinhá Roccas”. Nesse segundo poema, o foco situa-se 

nos aspectos sociais e culturais do bairro que, até hoje, insere-se como um espaço 

periférico com relação aos espaços elitizados de Natal. 

Paralelamente às Rocas, o Alecrim é outro bairro popular que ocupa um 

espaço à margem dos outros tidos como bairros que desfrutam de privilégios sociais 

e que são espaços de segmentos abastados da sociedade. 

Com base em Cascudo (1980), o Alecrim foi criado em 1911 como o quarto 

bairro da cidade. O bairro dava acesso ao sertão via Macaíba, por isso era o bairro 

sertanejo, com imensos sítios, vacarias, feiras e de vida simples. Foram surgindo, 

naquela localidade, pequenos hotéis para as caravanas que vinham do interior e que 

carregavam e descarregavam as mercadorias. Dessa forma, o Alecrim foi crescendo 

e sendo habitado por gente simples do sertão que vinha para a cidade em busca de 

melhores condições de vida. Bairro berço de pequenos comerciantes e operários, 

abriga, até os dias atuais, o primeiro cemitério público de Natal. 

No poema a seguir, Palmyra Wanderley oferece a todos os seus leitores a 

visão que tinha daquela localidade na década de 1920, ou seja, de um bairro que se 

dividia entre a exuberante paisagem natural e o ruidoso movimento das feiras e dos 

pregões.  

 

Alecrim 

    

É verde, é todo verde como o sonho 

Que faz verde a minha alma. 

Parece que Jesus entrou lá no ALECRIM 

Levando no hombro a palma 

Num DOMINGO DE RAMOS. 
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E verde elle prospera 

Como si fosse o recanto 

Da fada da primavera. 

E cheira e cheira tanto! 

Mais cheiroso não há, nem mais ameno. 

Rescende a malvarosa, a macassar 

A cravo branco aberto no sereno 

Na beirada da casa. 

Cheira mesmo a Alecrim bento 

A Alecrim da PAIXÃO 

Que enfeita na QUARESMA O SENHOR DO BOM FIM 

Na procissão. 

 

É o bairro do samba, da folia, 

Das adivinhações e da magia, 

Das promessas de fita, 

Dos fandangos, dos cordões 

E das latadas de maracujá, 

Das modinhas antigas, 

Cantadas nos terreiros lá de cima 

Ao som dos violões 

Alli de perto, 

Das saudosas lapinhas de Itajubá 

Das serenatas de Deolindo Lima, 

Das morenas formosas de Gothardo Netto... 

Do par de namorados langorosos, 

No caminho. 

Conversando amorosos, 

Encostados 

Nas cêrcas de mélão cheias de flôr 

Entre juras de amor. 

 

E quando elle começa venturoso 

Tocando 

O maracá 

E cantando chistoso 

CAPELINHA DE MELÃO 

É DE CRAVO É DE ROSA 

É DE MANGERICÃO. 

Toda gente nos diz: 

É da cidade o bairro mais feliz! 

Como elle, porém, 

Existe alguém 

Que agonisa e padece 

Cada dia mais 
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E não parece 

Na máscara que traz. 

É lá onde reside a soledade, 

O cypreste evocando. 

É lá a cidadela da saudade 

O derradeiro adeus nos acenando. 

Alecrim é o bairro operário 

A tecer noite e dia. 

É abelha operosa 

Que faz a teia e fia. 

Tecêlam, Tecêlam, 

Não te cansas de fiar 

Maria?... 

Assim é a dôr 

Trabalha sempre para doer 

E não se cansa de trabalhar 

Ninguem a socorre 

E ella não morre 

Porque precisa fazer sofrer. 

 

É o bairro da lida e da canceira 

DE FUNCÇÃO. 

É bairro da feira 

Domingueira, 

Numa algazarra louca, 

Vestida de algodão, 

Arrastando o tamanco,  

A tocar realejo com a bôcca. 

 

Olha, acolá, no meio da rua 

Havia uma fonte 

De água mais clara que a lua... 

Há muita sombra bôa ainda pelos sítios 

Cajueiros floridos, 

Acordando uns amores esquecidos. 

Há laranjaes que às vezes matam a sede. 

Há mangueiras frondosas 

Para o embalo da rêde. 

E, além, os môrros verdes continuam 

O caminho. 

Existe bem perto uma lagôa 

E deve haver porção de passarinho 

No meio  

Da balseira 

Embalado no ninho, 
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Como o filho da humilde cigarreira 

Dorme 

Embalado no seio, 

Ao som da voz, que mais parece um dobre, 

Da pobre mão tão consumida e pobre! 

A vóz vae se sumindo alli na casaria 

Quasi rente com o chão, 

Emquanto o filho se some 

Nas dobras do coração. 

E ella, a pobresinha, tão penada, 

Com a vóz pêrra de somno, 

Já tão cansada  

De trabalhar, 

Vae repetindo muito devagar 

A arrastar, a arrastar, 

A cantiga do povo 

“DORME, DORME, MEU FILHO 

DEIXA DE TANTO CHORAR 

QUEM TEM FILHO NÃO PASSEIA 

SUA MÃE FOI PASSE-AR-...” 

Nada mais se percebe na distancia, 

Da voz amena 

Senão este final de cantilena 

Á-Á-Á-Á-!!!! 

 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 43-47) 

 

 

O poema apresenta-se com 115 versos distribuídos em cinco estrofes que 

não seguem um padrão prévio no que concerne à quantidade de versos. Além disso, 

os versos continuam livres e, na maioria, brancos. Apesar da rima ocasional e da 

métrica aleatória, o poema traz certa musicalidade dada pela alternância do metro 

dos versos. Esse movimento alternado entre versos longos e curtos, às vezes, 

compostos por uma só palavra, pode nos oferecer a ideia do burburinho do bairro 

demonstrado pela poetisa, o qual revela a presença de uma natureza pródiga e 

serenamente verde. 

Logo na primeira estrofe, o Alecrim surge sob o signo da cor verde, a qual 

verdeja até a alma do eu lírico. De acordo com Chevalier e Gheerbrant (1992), o 

verde é uma cor que inspira tranquilidade. É refrescante e humana e devolve à terra 
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a esperança depois do inverno. Essa significação se coaduna com o efeito que 

emana desses versos.  

Além disso, há a relação sinestésica entre o verde e o cheiro que exala das 

plantas (“malvarosa”, “macassar”, “cravo branco”, “alecrim bento”). Essa vibração 

sensorial (cor e cheiro) alia-se às bênçãos divinas dadas pela imagem de Jesus 

entrando em Jerusalém e sendo recebido pelos verdes ramos. Fazem lembrar, 

também, a procissão do Senhor do Bonfim. O conteúdo religioso, relacionado ao 

credo católico, está sempre presente na obra da poetisa como revelador de sua 

vivência de praticante e devota dessa fé. 

Na segunda estrofe, a natureza paradisíaca dá lugar a um conteúdo 

sociocultural em que desfilam ingredientes da cultura popular (“samba”, 

“adivinhações”, “promessas de fita”, “fandangos”, “cordões”, “latadas de maracujá”, 

“modinhas”, lapinhas de Itajubá21”, “serenatas de Deolindo Lima22”, “morenas 

formosas de Gothardo Neto23”, “namorados, cercas de melão cheias de flor”). Para 

complementar esse conteúdo sociocultural, os versos dos poetas da terra embalam 

os casais de namorados que trocam juras de amor junto às cercas de melão. Tais 

elementos compõem a vida cotidiana do bairro e confirmam a simplicidade de sua 

gente. 

Na estrofe seguinte, a imagem do bairro feliz ecoa nos versos populares e no 

som do “maracá”. No entanto, essa alegria se anuvia ao mencionar a presença do 

Cemitério do Alecrim (“cidadela da saudade”) e o adeus derradeiro de quem vai e de 

quem fica. 

A partir da imagem que evoca o cemitério, o eu lírico traz o bairro como berço 

do operário da indústria do algodão (“Alecrim é o bairro operário / A tecer noite e dia 

/ É abelha operosa / Que faz a teia e fia). Nesse momento, surge a figura da 

operária tecelã, que não cansa de trabalhar e não conta com a ajuda de ninguém. 

Novamente, tem-se o fragrante da feira, da algazarra, do som do realejo. 

                                                
21 Manuel Virgílio Ferreira Itajubá (1876-1912), poeta, boêmio, autor de “Terra Natal”. “Itajubá ficou 
famoso em sua terra como seresteiro. Muitos dos seus versos foram musicados e cantados em 
serenatas e festas familiares dando-lhes, em recompensa, uma auréola de popularidade” 
(WANDERLEY, 1965, p. 240).  
22 Deolindo Ferreira Souto dos Santos Lima (1885-1944), poeta assuense, seresteiro renomado, 
deixou poesias inéditas.  
23 José Gothardo Emerenciano Netto (1881-1911), poeta norte-rio-grandense. “Morreu moço, como 
quase todos os românticos do século passado e do comêço do presente” (WANDERLEY, 1965, p. 
226).  
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Tais flagrantes cinematográficos fazem parte de tendências preconizadas 

pelas vanguardas modernistas. Embora esses “flashes” não apresentem a 

velocidade das grandes metrópoles, trazem elementos do cotidiano local, os quais, 

em uma tradição lírica, não seriam temáticas próprias da poesia. Ao valorizar as 

cores de sua terra natal, de um bairro operário, a poetisa conduz a sua poesia para 

um caminho que desemboca nas tendências mais modernas do fazer poético. 

Na última estrofe do poema, a apresentação do bairro do Alecrim oscila entre 

a paisagem paradisíaca e o local onde moram a dor e a miséria. 

Essa imagem da natureza pródiga que fornece a alegria de viver confirma-se 

na fonte clara, nos ramos floridos, nas mangueiras frondosas que abrigam amores 

esquecidos. É o locus amoenus, a aldeia bucólica e primitiva. Esse cenário integra a 

memória da infância da autora, quando o Alecrim era embrião do bairro efervescente 

de hoje. 

O Alecrim, de acordo com Souza (2008, p. 518), “até antes da II Guerra 

Mundial, era uma imensa zona rural que se estendia em torno do seu núcleo 

tradicional”. Conforme Cascudo (1980), havia apenas dois bairros em Natal no início 

do século XX, Ribeira e Cidade Alta, que tinha seus arredores à altura da Rua 

Ulisses Caldas24. Em 1901, cria-se o bairro Cidade Nova, o terceiro da cidade, onde 

existiam sítios e chácaras, que, posteriormente, se dividiu nos hoje conhecidos 

Petrópolis e Tirol.  

Palmyra põe, em seus versos, o seu olhar sobre esse bairro; essa focalização 

baseia-se nessa imagem idílica que é descrita de forma sinestésica, em que sons, 

cheiros e até texturas podem ser percebidos com nitidez, o que reforça a sensação 

de integração do leitor, ou do habitante daquele bairro, com essa natureza pródiga e 

tropical. Há, porém, no poema “Alecrim”, uma ruptura, isto é, essa imagem bucólica 

é rescindida pelo sofrimento da mãe operária exausta que embala o filho ao colo. A 

miséria da mãe trabalhadora é denunciada, sendo o seu melancólico final de 

cantilena o único som a ser percebido. 

Dessa forma, em “Alecrim”, o componente mítico presente na água da fonte 

que jorra, “mais clara que lua”, a paisagem verde, os laranjais suculentos, a sombra 

                                                
24 Conforme declara Souza (2008. p. 383), em 30 de dezembro de 1901, o presidente da Intendência 
Joaquim Manoel de Moura, editou a Resolução n. 55, criando o terceiro bairro de Natal, Cidade Nova, 
que depois se dividiria em Petrópolis e Tirol. 
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benfazeja das mangueiras, os cajueiros em flor, os passarinhos embalados no 

ninho, enfim, esse panorama de paz e alegria é cingido pela dor da mãe operária. 

Prevalece, no final do poema, a cantilena da mãe exausta de trabalhar, mas que 

encontra forças para acalentar o filho ao som de sua cantiga triste e arrastada (Á-Á-

Á-Á-!!!!). 

Entende-se que a descrição idílica do bairro pode se constituir um elemento 

que vincula a poética de Palmyra Wanderley ao universo do passado. Todavia, para 

além dos aspectos vinculados a uma tradição lírica, há elementos em “Alecrim” que 

anunciam as novas propostas do Modernismo: a linguagem simples, próxima do 

coloquial, o uso do verso livre, a reprodução onomatopaica da cantilena da mãe, os 

flagrantes do dia a dia do bairro. Esses são procedimentos de aproximação e 

afastamento de uma poética alicerçada no chão não tão firme da tradição que têm 

sido percebidos ao longo deste estudo. 

Para completar a análise de poemas a partir da temática da cidade, 

percebidos pela lente da poesia de Palmyra Wanderley, tem-se “Passo da Pátria”. 

Esse texto, ao contrário dos outros analisados, contém uma preocupação social 

incisiva com a sorte dessa localidade. 

O Passo da Pátria, até hoje, se constitui em uma faixa de terra entre a linha 

férrea e a margem direita do Rio Potengi. A população que lá habita vive em 

pequenas casas que se comprimem nessa nesga de chão firme entre o rio e o 

barranco que dá acesso ao planalto da Cidade Alta. Sobre essa localidade, o texto 

de Cascudo (1980, p. 232) ressalta: 

Passo da Pátria foi uma zona marginal, entre a Ribeira e a Cidade, 
apertada na faixa de terra úmida do rio e da barranca onde se 
empinava o casario. Zona de uma feira semanal concorridíssima, que 
desapareceu há uns dez anos, desde que a cidade possuiu outros e 
diversos centros de compra e venda públicos, o Passo da Pátria era 
atração popular, com suas bodegas, bailes baratos, mocambos de 
embarcadiços, vigias de campinais, lavandeiras e meretrício numa 
tabela fronteira ao chão.   

 

O bairro que surge nos versos de Palmyra Wanderley apresenta a sua face 

mais rude e pobre e, por essa razão, é alcunhado por ela de “passo de dor”. O 

poema está construído em uma centena e meia de versos que, por sua vez, 

organizam-se em 18 estrofes, as quais, a exemplo dos poemas analisados 

anteriormente, não seguem um padrão métrico regular nem são distribuídos, nas 
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estrofes, com rigor formal. No entanto, a musicalidade é lida por meio de rimas 

aleatórias e pela alternância de versos curtos e longos.  

 

 

Passo da Pátria 

    

É um antro de miséria,  

É um passo de dor. 

Parece que os apaches de outras terras 

Nascem dalli. Que horror! 

Quanto medo nos mette! 

É, com certeza, daquelle lôdo 

Que se gera o amor d’apachenete, 

Bebendo com a desgraça o próprio amor. 

 

Mata com um beijo, crava o punhal, 

Disputa a sorte 

No jogo do “trinta e um”, 

Dança, a dança da morte, 

No lamaçal, 

Dá estalos com a língua, 

Sentindo o gosto do mal 

 

Passo da Pátria é a tasca do vício, 

Do impenitente; 

Tem um cheiro de maresia 

E um bafo muito forte de aguardente. 

 

Mendigo maltrapilho e esfaimado, 

Quasi a morrer, 

Aproveita migalhas, 

Come sobejo, 

Veste retalho, 

Fuma ponta de cigarro 

Já fumado, 

Mastiga fumo rolado, 

Dentes de alho 

E deixa a barba escorrer. 

 

É bem alli, num fim de ladeira esquecida, 

Pobre engeitado! 

Ainda é tempo de mudar de vida, 

Peccador, de tanto pecado! 
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É uma coisa assim ao léo nascida 

No monturo. 

Mas quanta coisa boa mal sabida 

Lhe reserva o futuro?! 

Dizem que elle por Deus não é lembrado. 

Mentira! 

Deus não se esquece do desgraçado, 

Pois foi Deus o pintor daquella Natureza... 

Que quadro singular! Que tintas! Que belleza! 

A esperança dalli 

São os mangues, tão verdes, 

Beirando o rio muito azul, 

Como um jardim de flor azul boiando. 

Até o sol, que vem por traz, custa a chegar; 

Mas, quando vae chegando, 

A propria lama põe-se a brilhar. 

 

DE NOITE. 

Aqui, alli, a luz mortiça de uma candeia... 

Casinhas muito alvas arruadas 

Mal se distinguem. 

Palhoças desaprumadas... 

Choram lá dentro com fome e frio. 

Os barrancos vermelhos escurecem. 

Árvores se despenhando nos barrancos, 

 

 

Parecem fantasmas, 

De negras cabeleiras 

Desgrenhadas, 

Na noite escura. 

 

AO LUAR. 

O rio, 

Docemente limpando 

Os pés da rua, 

Quebra de vez em quando 

Em maré cheia. 

Lá vem a lua 

E o Potengy vem subindo 

De barreira à barreira, 

Toda ladeira  

Dorme. 
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Só o PASSO DA PÁTRIA, a sentinela 

Da miséria 

Está de espia 

E grita: alerta! 

 

MEIA NOITE 

É hora da orgia 

É a hora das bruxas e dos apaches. 

Um gemido se escuta, um aí, uma canção, 

Um beijo. 

Serenata. 

Accordes de violão. 

Um bêbedo. 

Samba. 

Folia... 

Tropel de cavalos... 

Gritos. 

Arrelia. 

Pancada. 

Chôro. 

Apitos... 

A Cavallaria. 

 

IRONIA 

A vida é mesmo assim... 

Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. 

Sobre aquelle telheiro despresado 

DO PASSO DA PÁTRIA, 

Quanta gente se abriga sem telhado, 

Quanta canôa passa e descarrega, 

Quanta véla a se desenrolar... 

 

— Coração que se foi volta alegre e socega 

E continua a amar — 

Vae um bote, outro vem, 

Carregado, 

Vem alli dos “BARREIROS” 

Traz verduras e fructas, 

Traz tijolo, traz telha, 

Verdureiros, 

Leiteiros... 

Olha aquella canôa 

Leva adeus, traz saudade; 

Vae alli do outro lado, já volta 

Vae ao “Porto do Padre”... 
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Nesse vae vem da sorte 

Umas encontram a vida 

Outras a morte... 

 

Em tudo há ironia!... 

— Canta com fome a cigarra — 

PASSO DA PÁTRIA tem a sua alegria 

No sábado. 

Que feira interessante e bizarra! 

Que gritaria! 

(Louça de barro! Louça de barro!) 

 

E do PASSO DA PÁTRIA a paysagem é tão linda! 

É selvagem, é morena, é ardente! 

É mesmo de encantar 

A natureza 

Dalli! 

Tanta belleza abandonada assim 

Eu nunca vi! 

Sobre ella pousaram, com certeza, 

Os olhos muito prétos de Poty. 

 

A alma se embevece na contemplação 

D’aquella Natureza 

Variada, exquisita, 

E fica em oração. 

Rezando ao Potengy 

Uma oração contricta, 

Pela tribu, talvez, que se abrigasse alli 

 

E o olhar, 

Mergulhando dentro d’Ella 

A se alongar, 

Vê tanta coisa bela, 

Que só se vê aqui 

Para se amar! 

 

E eu penso com o pensamento, 

O mais profundo 

E sinto, como filha, 

Que Natal é a cidade maravilha! 

A mais bella cidade deste mundo! 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 51-56) 
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Os versos de Palmyra Wanderley escancaram a miséria do Passo da Pátria e 

de suas gentes pobres e mal assistidas. Ao ser nomeado de “antro”, logo no primeiro 

verso, o poema já anuncia a face miserável do bairro. As escolhas léxicas, portanto, 

confirmam o tom de vício e de decadência daquele espaço. Lodo e lama são 

elementos simbólicos da degradação humana, visto que estão associados aos 

sentimentos mais inferiores. A lama é a água corrompida, sem a pureza primordial. 

O lodo, por sua vez, é o outro lado do verde, representa a polaridade negativa dessa 

cor, pois se opõe ao verde do broto, que inicia a vida. 

A segunda e a terceira estrofes revelam atitudes traiçoeiras em uma 

construção lírica que surpreende pela crueza de detalhes na imagem da 

manifestação do mal (“Dá estalos com a língua / Sentindo o gosto do mal”). A língua 

é o órgão do paladar e, por isso, de acordo com Chevalier e Gheerbrant (1992), ela 

separa o que é bom do que é ruim, ela corta, define e decide. Nesse sentido, no 

texto, esse discernimento que o paladar permite está a serviço do mal (vício, 

pecado, aguardente). 

O “mendigo maltrapilho e esfaimado” e “pecador” nasceu “ao léo” na 

imundície do “monturo”, mas Deus o agraciou com a paisagem verde dos mangues. 

Nessa sexta estrofe, há o contraste entre a figura grotesca do mendigo e a natureza 

“singular” e “bela” da paisagem local, em que o sol generoso faz brilhar, inclusive, a 

“própria lama”.  

No entanto, a noite chega e a “luz mortiça de uma candeia” mal ilumina a 

silhueta das casas sem prumo, onde estão abrigados os habitantes que choram de 

fome e de frio. O panorama, portanto, aterroriza o leitor, mas o rio, por meio de sua 

água purificadora, vai limpando os “pés da rua”. 

Os versos indicam o passar do tempo naquele ambiente hostil. A maré cheia 

faz o rio subir à luz da lua, enquanto toda a ladeira adormece, mas, à meia noite, a 

orgia se inicia com as bruxas, os bêbados, o samba. Novamente, o dia amanhece e 

o poema oferece flagrantes do cotidiano do bairro com o movimento das 

mercadorias que embarcam e desembarcam via Potengi. São verduras, frutas, 

tijolos, telhas.  

De acordo com o eu lírico, “em tudo há ironia”, pois “canta com fome a 

cigarra”. A cigarra é metáfora da ruidosa feira de sábado. A feira, por sua vez, 

embora “bizarra”, faz a alegria do Passo da Pátria. Essa feira faz parte da memória 

dos natalenses que a conheceram: 
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A feira de sábado do Passo da Pátria é uma reminiscência viva. 
Constituía o supremo sonho recalcado de todos os meninos do meu 
tempo. Era a feira noturna, com seus tabuleiros de gulodices, pé-de-
moleque, doce seco, alfenins, farinha de milho e de castanha, todas 
as coisas indigestas, proibidas e ansiadas por nós. Ali estavam as 
pilhas de esteiras, balaios, cestas, a louçaria dos Barreiros, jarras, 
potes, o gado de barro minúsculo e horrendo que não trocaríamos 
pelo encanto técnico dos brinquedos alemães. Ali estavam as 
bonecas de pano, bruxas do Passo, garapa de cana, frutas 
silvestres, carne-de-sol, peças de corda, um montão disparatado, 
pitoresco e sugestivo, iluminado pelas chamas oscilantes e rubras 
das lamparinas de folha-de-flandres. Era a zona dos valentes, 
capadócios, rascoas ínfimas que apareciam, aos olhos da inocência 
e do desejo, Lais e Frinéias deslumbrantes. Ali rondavam os 
soldados do Batalhão, com barretinas de dois bicos, com uma bolota 
atrevida como a dos zuavos, o facão batendo nas pernas mantendo 
a ordem e garantindo a desordem, embarcadiços robustos e semi-
ébrios, marinheiros de fala atravessada e olho de xexéu, gozando as 
cenas inesperadas daquele recanto tropical. Ainda cedo, a feira era 
visitada por gente séria e alta, fazendo compras. Depois das 8 horas 
ficava mais movimentada, mais sedutora, mais perigosa, com a vinda 
dos empregados depois que o comércio fechava, praças do Exército, 
meninos fugidos do colégio ou da fiscalização paternal, criadinhas 
que andavam em ritmo sincopado, mendigos cantando, vozes de 
pregão, cheiro confuso, luzes vermelhas, alegria, rumor, perturbação, 
feira do Passo!... (CASCUDO, 1980, p. 234). 

 

 

A descrição da feira realizada por Câmara Cascudo é bastante feliz, ou seja, 

a partir da enumeração dos diversos elementos que a compunham, oferece um 

panorama detalhado do que foi esse momento popular das noites de sábado no 

Passo da Pátria.  

Câmara Cascudo e Palmyra Wanderley observam o bairro de um mesmo 

lugar: de quem vive fora dele e pertence a uma elite natalense não somente letrada, 

mas também abastada financeiramente. No entanto, a forma de olhar é diferente. 

Ele observa a localidade, por meio da feira, a partir de um ponto de vista 

influenciado pelo exótico, pelo pitoresco que a feira oferece: guloseimas, o caminhar 

sincopado das criadinhas, a sedução noturna. Ela, por seu lado, observa o bairro a 

partir de um ponto de vista que se aterroriza com a miséria e com o pecado. 

 A descrição detalhada de Câmara Cascudo ajuda na comprovação de que 

Palmyra Wanderley conhecia os detalhes do bairro e da gente que lá habitava. 

Talvez, ela frequentasse a feira noturna cedo da noite quando “gente séria e alta” a 

visitava para fazer compras.  
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Embora o poema tenha esse olhar aterrorizado, pode-se afirmar que há o 

interesse de Palmyra Wanderley em denunciar a miséria que rondava a Natal de sua 

época. Do alto da elite a que pertencia, a autora usou a arma que lhe cabia, ou seja, 

o seu texto poético para denunciar essa indigência vivida por aquela localidade na 

pele de seus habitantes. 

Em “Passo da Pátria”, verificou-se, ainda, uma resistência do eu lírico em 

mostrar apenas as moléstias da localidade. Em alguns momentos, surge a natureza 

exuberante e altaneira dos trópicos em oposição à lama e ao lodo daquele recanto 

desprezível aos olhos do eu lírico. No final do poema, a poetisa, na pele do eu lírico, 

rende-se à exuberância da beleza natural da sua cidade e a faz prevalecer, no final 

do poema, em versos que não se coadunam com as imagens adversas do bairro, as 

quais foram construídas por uma lírica contundente. Prevalece, portanto, o espírito 

romântico, que, para a visão desta pesquisa, não compromete a beleza crua do 

poema. 

Palmyra não consegue ver a pobreza e a miséria como Manuel Bandeira, mas 

se aproxima dessa possibilidade ao trazer a questão social para o seu texto. O 

bêbado e o mendigo de Passo da Pátria não apresentam a contundência de João 

Gostoso, personagem do poema narrativo “Poema tirado de uma notícia de Jornal”, 

nem do homem-animal que chafurda o lixo em “O bicho”. Sobre essa ocorrência da 

miséria na poesia de Manuel Bandeira, afirma Arrigucci (1983, p. 122): 

 

Nesse confronto entre a ameaça inevitável de destruição e a 
fragilidade da resistência humana, pelo trabalho cotidiano e humilde, 
Bandeira de certo resgata um sentido de sua própria arte poética: a 
função social de sua palavra fraterna, solidária com a pobreza. Nisto 
sua poesia parece encontrar uma razão de ser, pois o poeta se sente 
amparado na experiência comum com os outros homens e pode 
reconhecer na força da fraqueza um poder paradoxal de expressão. 
Mas, ao mesmo tempo, nisto se revela também sua consciência 
aguda da fragilidade da vida, suspensa por milagre, mas perceptível 
na miséria, diante do poder da morte. E aí se compreende que sua 
atitude humilde é a marca profunda de uma ironia trágica 
(ARRIGUCCI, 1983, p. 122). 

 

 

Esse sentido, de que trata Arrigucci (1983), decerto, se percebe no poema de 

Palmyra. Em “Passo da Pátria”, a palavra fraterna se concretiza na atenção com o 

outro, na solidariedade que essa atenção revela. A ironia é trágica, assim como a 
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miséria de um bairro que se limita entre o lamaçal e a barreira vermelha que o 

separa da Cidade Alta. 

Os poemas analisados aqui (“Areia Preta, Flor de Verão”, “Sinhá Roccas”, 

“Alecrim” e “Passo da Pátria”) podem oferecer um panorama da cidade que a jovem 

Palmyra Wanderley via na década de 1920. 

Em “Areia Preta, Flor de Verão”, apesar do tom romanceado, da exaltação da 

natureza tropical do mar, do sol e das dunas, a relevância dada à rendeira e ao 

pescador confere ao poema uma possível preocupação social com a sorte da praia 

destinada a ser balneário da sociedade de posses. O tom sentimental e o sonho de 

casamento com a imagem idealizada do homem do mar favorecem as tendências 

temáticas cultuadas pelo Romantismo e preservadas pelos pós-românticos do início 

do século passado. 

“Sinhá Roccas”, por seu lado, apresenta o bairro periférico de forma 

antropomorfizada, com tom brejeiro e pitoresco, mas deixa antever fissuras que, 

também, podem desembocar em uma preocupação social com a sorte da gente que 

habitava o bairro, personificado na “sinhá”. Os flagrantes do cotidiano das Rocas 

podem se constituir ainda fonte de resgate da memória do bairro que, até hoje, 

abriga gente simples e operária e se confronta, diariamente, com a opulência do 

vizinho Petrópolis. 

O verde “Alecrim” palpita nos versos de Palmyra Wanderley como espaço de 

contrastes, a natureza generosa e plácida convive com o burburinho agitado da feira 

e dos folguedos populares e com a vida dura da mulher operária que nina o filho em 

seu seio exausto por meio de uma cantilena comovente. 

Em “Passo da Pátria”, a tentativa de apresentar uma natureza pródiga não 

consegue atenuar a crueza com que o bairro é apresentado. A miséria lateja em 

cada palavra, assim como a dor de quem vive naquele ambiente áspero. Em “Passo 

da Pátria, portanto, há uma aspereza contundente, em que a visão do bairro se 

associa a algo extremamente doloroso do ponto de vista da miséria humana. Sobre 

essa ocorrência no livro de Palmyra Wanderley, veja-se o trecho: 

 

Nas imagens trazidas pelos versos, a aproximação com a temática 
de denúncia social se tornou um caso isolado – na verdade, um 
exercício parcimonioso explorando novos recursos formais – entre as 
dezenas de trechos da obra, na qual predominam as ambiências 
líricas romantizadas, típicas da herança passadista em confronto 
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com o ideário modernista recém-nascido no Brasil. Decorrido bem 
mais de meio século, o poema “Passo da Pátria” veio se revelar 
atual, pois esta mesma região ribeirinha da cidade de Natal é, até a 
recente data, relacionada com um baixo índice de qualidade de vida 
e de desprestígio social [...] (ALVES, 2014, p. 95). 

 

 

A citação de Alves (2014) comprova a situação de isolamento da abordagem 

temática do poema “Passo da Pátria” com relação às outras abordagens de Roseira 

brava. As escolhas vocabulares desse texto denotam um procedimento que causa 

certo estranhamento se comparadas às escolhas dos demais textos que compõem o 

livro. No entanto, os procedimentos de liberdade composicional são recorrentes em 

muitos dos poemas do livro e estão presentes nos quatro poemas que ora foram 

relidos. 

É bem verdade que “Passo da Pátria” traz a aspereza e as farpas da natureza 

humana que os outros não aventam. Nesse sentido, distancia-se, mas se aproxima 

nos procedimentos de verso livre, na apresentação das evidências das 

manifestações do cotidiano dessas localidades. 

Em todos os quatro poemas, mas, principalmente, nos três primeiros, nota-se 

o movimento já identificado aqui de aproximação e de distanciamento de uma 

tradição lírica romântica.  

Essa dialética vigora em outros poemas que dialogam com a cidade em que a 

autora nasceu e viveu, por exemplo, em:  

“Salve Rainha do Potengi” (visão idílica da cidade que apresenta face 

feminina: Natal, cidade oblata, / sempre num gesto de elevação. / Salve cidade da 

serenata! / Salve cidade do violão! / Cidade do fandango, / Da modinha, / Da 

guabiraba, do camboim. / Salve cidade minha, / De todo aquele que gostar de mim); 

“Petrópolis é a Collina do Sonho” (visão idílica do bairro com face masculina 

de cavaleiro com capa e espada: Petrópolis, cavalheiro real / Vestido de velludo azul 

e amarelo / De espada / E capa estrêllejada / Espia o mar da torre de um castelo 

/Feudal. / Pensa, suspira, ama /Com fervor. / Senhor Medieval/ Vai dar a vida pela 

sua dama, / Num duelo de amor...);  

“Praia do Meio Gaivota de Asa Aberta” (visão idílica da praia comparada a 

uma gaivota: Praia do Meio, praieira linda, /No seu afan, / Tomando banho com a 

sua roupa /Côr da manhã.);  
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“Tyrol é direitinho uma paysagem bíblica” (o bairro é apresentado como 

paraíso onde jorram leite e mel: A água da lagoa que dimana / Do Tyrol / 

Refrescando cajueiros infloridos / Com certeza encheu um dia / A bilha nova da 

Samaritana / Numa tarde de sol da Samaria / Cheia de aroma, idylica!... / Tyrol – é 

direitinho uma paysagem bíblica!);  

“Barro Vermelho ninho de poetas” (exaltação da natureza do bairro em 

homenagem à Auta de Souza: Houve tempo em que foi retiro preferido / de  Auta de 

Souza. / Ella ia ensinar aos passarinos / Do verão / A poesia do coração.); 

“Castelinhos, na Areia da Praia do Meio” (visão mais subjetiva da praia a 

partir da metáfora do castelo de areia aliada ao sonho: As tôrres de ouro levanto no 

espaço / E o mar nem se importa / Com as tôrres que eu faço.). 

Como fica evidente, prepondera nos versos uma paisagem pitoresca da 

cidade idealizada.  

Nessa análise, não se pode deixar de ressaltar a condição social de Palmyra 

Wanderley. A jovem fala de um lugar privilegiado, pois pertencia a uma elite rica e 

letrada. Dessa forma, ao interpor o seu olhar sobre a sua cidade, vê, a princípio, o 

Éden. Esse seria o olhar mais cômodo e mais condizente com a vivência de uma 

jovem do começo de século passado em uma cidade provinciana. Todavia, esse 

olhar não fica apenas na perspectiva edênica. Ela observa também o que incomoda 

e traz para a cena poética as mazelas da cidade, polarizando sofrimentos de quem 

está à margem (as lavadeiras, os operários, a mãe pobre, a rendeira, o pescador, o 

alcoólatra), mesmo quando o tom é mais ameno e a denúncia não se verbaliza. 

São inúmeros, portanto, os poemas que dialogam com a cidade, os quais 

podem indicar a sensibilidade da autora em perceber os espaços que integravam a 

Natal dos anos de 1920. Palmyra era habitante dessa cidade e via a sua paisagem 

de natureza exuberante e acolhedora, mas, vez por outra, apontava as fissuras que 

a incomodavam, como pode observar o leitor de “Alecrim”, de “Sinhá Roccas” e, 

principalmente, de “Passo da Pátria”. 

Nesse sentido, segue-se agora para a análise da quarta temática recorrente 

em Roseira brava, que nos permitirá concluir esta tese. 
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4.4 A natureza revestida da cor sensual 

 

 

Não me olhes assim, nunca, na vida. 
Eu tenho medo, é sério. 
Não me olhes assim com tal mysterio... 
Si eu te faço soffrer, me fazes louca 
Pelo teu quebranto. 
Provei o teu olhar... Amarga tanto, 
Que chegou a amargar na minha bocca. 
 

Palmyra Wanderley (1929) 

 

Pelo corpo o amor é erotismo e assim se 
comunica com as forças mais vastas e ocultas da 
vida. Ambos, o amor e o erotismo – dupla chama – 
se alimentam do fogo original: a sensualidade. 
 

Octavio Paz (1994) 

 

 

Para Gurgel (2001, p. 52), “talvez o modo mais rico de se ler a poesia de 

Palmyra Wanderley seja tomando como ponto de partida a sensualidade latente de 

seus versos”. Esse componente sensual se dá ao longo de todo o livro, a saber: nos 

poemas religiosos, como se observou em “Quero beijar teu manto primeiro”; nos 

textos amorosos, como no tom erótico-brejeiro de “Que Cheiro Bom”; nas visitas aos 

bairros e localidades da cidade, como se viu na tez do pescador de “Areia Preta, flor 

de verão”; e na sensualidade sutil que brota no caju, na pitanga, no lírio, no 

flamboyant, enfim, nessa natureza que dialoga com as formas e as texturas 

corporais. 

Os poemas selecionados, a partir dessa temática, estão na parte do livro 

intitulada “Rosas Tropicaes” e seguem a forma do soneto clássico, petrarquiano, 

preservando esquema métrico e rímico regular, ou seja, nos três sonetos os versos 

são decassílabos com rimas, na maioria, ricas, alternadas nos quartetos e 

emparelhadas nos tercetos. Essa preservação da forma composicional fixa denota, 

portanto, uma preocupação formal bastante relevante nos procedimentos que se 

preocupam em seguir a tradição do fazer poético. Veja-se, primeiramente, 

“Pitangueira”: 
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Pitangueira 

    

Termina Agosto. A pitangueira flora. 

A umbella verde cobre-se de alvura. 

E, antes que de setembro finde a aurora, 

Enrubesce a pitanga, está madura 

 

Da flôr o fructo é de esmeralda agora. 

Num topasio depois se transfigura, 

E, pouco a pouco, um sol de estio o cora 

Dando a côr do rubi à carnadura. 

 

A pelle é fina. A carne veludosa, 

Vermelha como o sangue, perfumosa, 

Como si humana a sua carne fosse. 

 

Do fructo, às vezes rôxo como o espargo, 

A polpa tem um travo dôce amargo, 

O sabor da saudade amargo e dôce. 

 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 82) 

 

A pitangueira é uma árvore frutífera brasileira, nativa da Mata Atlântica e 

muito comum nos quintais domésticos do Brasil. O seu fruto, a pitanga, possui sabor 

agridoce, polpa aquosa e perfumada. O seu nome é originário do tupi e significa 

“pele tenra”, de acordo com o Dicionário Ilustrado de Tupi-Guarani. 

No poema, o eu lírico oferece ao leitor a transformação sofrida pelo fruto da 

pitangueira desde quando ainda é flor até o auge da sua formosura. Tal 

transformação é construída com apelo sensorial que empresta ao poema beleza 

lírica indiscutível. Esse, talvez, seja o poema mais conhecido de Palmyra Wanderley. 

Ele tem presença assídua na maioria das antologias de poemas do Rio Grande do 

Norte. 

O conteúdo de “Pitangueira” é descritivo e o apelo sinestésico de seus versos 

abarca os quatro sentidos: visão, tato, olfato e paladar. Os apelos visuais são 

evocados pelas cores e pelos tons do “verde” da árvore, da “alvura” das flores, da 

“esmeralda”, do “topázio”, do “rubi”, da cor “vermelha como o sangue” e do “rôxo 

como o espargo” da pitanga, além do uso dos verbos “enrubescer” e “corar”, os 
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quais também indicam aspectos visuais do fruto. As sensações táteis, por sua vez, 

são suscitadas pela “carnadura”, pela “pele fina” e pela “carne veludosa” da polpa da 

pitanga. A impressão sensorial, ligada ao olfato, deve-se ao uso do adjetivo 

“perfumosa” para indicar o aroma agradável da fruta. Finalmente, as impressões 

sensoriais provocadas pelo paladar são privilegiadas pelos sabores “doce” e 

“amargo” da pitanga madura. 

A construção dessa percepção sensorial envolve o leitor de tal forma que o 

leva a inebriar-se com a descrição sinestésica da pitanga. O eu lírico adentra no 

universo desse pequeno fruto por meio da visão repleta de matizes; depois, recorre 

à pele macia; em seguida, apela para o cheiro agradável que emana de sua tenra 

carne; para, finalmente, apresentar o seu sabor, favorecendo assim as sensações 

de todos os sentidos e findando a descrição no sentido que habita a boca, aquela 

que morde e saboreia o fruto. Há, portanto, no interdito do texto, um movimento de 

sedução, ligado ao corpo e às suas sensibilidades em que as relações com a 

pitanga podem representar o desejo e a concretização desse desejo pela pessoa 

amada (“como si humana a sua carne fosse”). 

Assim, todo esse aglomerado de sensações sinestésicas favorece, de forma 

envolvente, os significados que o texto provoca no leitor, acionando uma atmosfera 

sensualmente delicada ao comparar a carne da pitanga com a carne humana. 

O eu lírico apresenta a transformação do fruto da pitangueira ao tempo em 

que envolve o leitor num clima de sedução. O calor do sol de estio cora e transforma 

o fruto em “carne veludosa” de fina pele. Da cor do sangue, a pitanga exala seu 

perfume. O elemento solar, notadamente masculino e apolíneo, é o agente 

determinante dessa transformação do fruto que está pronto para ser degustado.  

Por outro lado, a antítese do doce/amargo, contido na polpa, finda o poema 

na comparação com a saudade, agora, amarga e doce. Atente-se para o último 

terceto em que o fruto surge “doce e amargo”, porém a saudade é “amarga e doce”. 

A escolha da colocação hierarquizada de tais adjetivos não é aleatória, isto é, o 

sabor do fruto é, inicialmente, doce; somente depois de prová-lo é que se sente o 

travo. A saudade, por sua vez, inicia-se amarga, é sofrimento e dor para, depois, 

tornar-se doce, quando permite rememorar algo benfazejo. 

Palhano (2011), analisando os aspectos estilísticos de “Pitangueira”, afirma 

existir no poema uma metáfora in absentia: 
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[...] os sentidos tanto rementem para as transformações por que 
passam a pitangueira e a pitanga na trajetória do tempo quanto para 
as transformações por que passam os seres humanos no decorrer da 
mesma trajetória. Em nossa análise, preferimos considerar, 
prioritariamente, o segundo entendimento, ainda que admitamos, de 
forma latente, o primeiro. Admitimos, portanto, um herói metaforizado 
in absentia e passamos a entendê-lo como a transmutação da vida. 
Nesse sentido, o autor-criador, partindo de uma figuração em torno 
da pitangueira e da pitanga, especula sobre a condição existencial do 
ser humano no que tange às transformações por que ele passa em 
seu percurso de vida (PALHANO, 2011, p. 151-152). 

 

 

O pesquisador admite ainda dois níveis de compreensão do texto, ou seja, o 

que está latente – as transformações por que passam a pitangueira e a pitanga – e 

aquele que diz respeito às mudanças por que passam os seres humanos. Esta 

pesquisa também reconhece esses dois sentidos. Em ambos, essas mudanças são 

vistas de forma erotizada, na medida em que envolvem as percepções sensoriais de 

maneira tão intensa, associando-as, por meio da metáfora in absentia, ao corpo 

humano. 

Para Paz (1994), a relação entre o conteúdo erótico e a poesia é bastante 

íntima. O erotismo, de acordo com o poeta e pesquisador, é uma “poética corporal” e 

a poesia é uma “erótica verbal” e ambos se complementam pela linguagem. É 

justamente a força da linguagem poética da poetisa que dá sentido às ideias 

corpóreas em que o erótico não será “sexualidade animal”, mas “cerimônia e 

representação”. Dessa forma, para Paz (1994), a “poesia erotiza a linguagem e o 

mundo”. 

Nesse sentido, observa-se também o poema a seguir. 

 
Flamboyants 

    

Verão. A natureza nol-o atesta 

Dos flamboyants nas flores nacaradas. 

Derramou-se, talvez, pela floresta 

Uma porção de flores encarnadas. 

 

As cigarras cantando fazem festa 

Às corolas de sêda ensaguentadas. 

Quanta coisa esquecida ainda nos resta 

No SI-SI das cantigas nas ramadas. 
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Inverno. Os flamboyants despem-se agora. 

Nem mais um canto. Emmudeceu lá fóra. 

Das cigarras, no estio, o bando álacre... 

 

Até que aos flamboyants a côr vermelha, 

Volte, na floração, que se assemelha 

A lindas borbolêtas côr de lacre 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 85) 

 

 O flamboyant, comum na paisagem brasileira, é uma árvore de grande porte, 

conhecida de longe pela sua enorme copa avermelhada em determinada época do 

ano, originária de Madagascar, na África, recebeu esse nome, “flamejante” em 

francês, devido a sua cor de vermelho intenso. 

 Em “Flamboyant”, tem-se, mais uma vez, o soneto clássico, decassílabo, com 

preocupação formal evidenciada no metro perfeito e no esquema rímico regular com 

escolhas que determinam as rimas, majoritariamente, ricas. 

 Observa-se, nos versos desse poema, uma sensualidade sutil, delicada, 

indicada pelo uso dos verbos “derramar” e “despir” e pela abundância da cor 

avermelhada (“nacaradas”, “encarnadas”, “ensanguentadas”, “côr de lacre” e o 

próprio nome da árvore em chamas). 

 Logo na primeira estrofe, o leitor já pode perceber os matizes vermelhos que 

dominam a cena da descrição do flamboyant e tal força visual predomina também no 

segundo quarteto a partir da apresentação das “corolas de seda ensanguentadas”, 

em que se tem o conteúdo sinestésico do sentido do tato provocado pela maciez 

sedosa da textura da flor cor de sangue do flamboyant.  

 Pode-se afirmar que, nesse soneto, como em tantos outros de Roseira brava, 

há a presença de elementos da tradição literária combatidos pelos primeiros 

modernistas, como a preservação da estrutura de composição poética fixa e o 

trabalho exemplar com as rimas e o metro.  

Embora haja certa artificialidade em observar o flamboyant como um 

representante da cor local, visto sua origem africana, destaca-se a prevalência da 

exaltação à natureza nacional muito cantada por nossos poetas românticos e que os 

primeiros modernistas repudiaram e, em oposição a essa visão idealizada, 

observaram a natureza local de outra forma, isto é, de maneira mais íntima e 



158 

 

associada às questões nacionais, como acontece na lírica nada bem-comportada de 

Oswald de Andrade. 

No entanto, verifica-se a presença de elementos que, talvez, possam ser 

analisados sob a ótica do novo, ou seja, a sensualidade alcançada pelo tom 

vermelho da cor local dada pela descrição do flamboyant e ainda pelo uso do 

recurso onomatopaico (“si-si”) para reforçar a aliteração sibilante que reproduz o 

canto das cigarras, evocando uma sonoridade delicadamente sensual que sugere a 

transformação da natureza ditada pelo tempo (verão/inverno/verão).  

Os flamboyants floridos se despem e silenciam para, posteriormente, florirem 

outra vez “vermelhamente” ao calor do verão que retorna. Esse ciclo da natureza 

pode representar o próprio ciclo da vida para a humanidade: há fases de silêncio e 

há fases de esplendor para cada ser que habita esse planeta. Esse é o contributo 

que a poesia oferece ao presentificar, por meio da linguagem, a matéria da vida. A 

partir dessa abordagem, veja-se o próximo texto. 

 

Lyrio Vermelho 

    

Lyrio Vermelho. De exquisita côr, 

Onde o perfume, alma das flores, mora. 

Lyrio que se fez rubro de pudor, 

Quando o sol o beijou deante da aurora. 

 

Foi de neve, talvez, esse rubor 

Que a brancura das petalas colóra; 

Vem do beijo da luz, desse calor, 

Que algumas faz corar outras descóra. 

 

O coração desse formoso lyrio, 

Onde gottéja o orvalho do martyrio, 

É um rubro cofre flammejando amor 

 

E recorda a coróla, mesta e langue 

Assim vermelha, mergulhada em sangue, 

Uma chaga de Christo aberta em flôr. 

 

 (WANDERLEY, 1929, p. 89) 

 

O lírio, flor associada, primeiramente, à cor branca é muito usado na 

simbologia cristã do Antigo e do Novo Testamento. Representa a pureza e a 
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salvação. No Novo Testamento, faz parte de conhecida passagem em que Jesus 

afirma que os lírios do campo não fiam nem tecem, mas se vestem melhor que o rei 

bíblico Salomão em toda a sua glória. 

No entanto, o lírio do poema é vermelho. Dessa forma, rompe com a tradição 

cristã. O distanciamento desse lírio vermelho do branco bíblico está marcado logo no 

primeiro verso pela eleição da palavra “exquisita25”, que significa, no mínimo, não 

usual, fora do comum ou até mesmo estranho. Nessa perspectiva, o próprio eu lírico 

evidencia um estranhamento com relação à cor de lírio que descreve. 

A primeira estrofe apresenta dois aspectos que merecem destaque: o primeiro 

diz respeito, novamente, ao uso de conteúdo sinestésico em que se misturam as 

sensações visuais causadas pela cor vermelha da flor; e o segundo refere-se à ideia 

do motivo desse avermelhamento do lírio, isto é, o “pudor” por ter sido beijado pelos 

primeiros raios solares do dia. 

 Nesse momento, instala-se, mais uma vez, uma metáfora in absentia em que 

o lírio pode estar representando os próprios sentimentos do eu lírico com o qual 

esse eu se identifica. O segundo terceto repete essa ideia de avermelhamento, 

incluindo a também indicação do “calor” como fonte causadora do rubor, que, agora, 

surge por meio dos verbos “cora” e “descora”, confirmando, assim, ao leitor, a 

possibilidade de interpretação da identificação do eu lírico com a flor do lírio, ao 

determinar que o “beijo da luz” a “algumas” cora e a outras “descora”. Observa-se 

que o objeto desses dois verbos que têm como sujeito “o beijo da luz” está 

indeterminado pela escolha do pronome indefinido “algumas”, que se apresenta no 

feminino. Essa ocorrência pode possibilitar a inferência de que esse eu lírico é 

feminino. É bem verdade que pode ser também “pessoas”, substantivo comum de 

dois gêneros, mas é preferível aceitar a primeira possibilidade, ou seja, de que se 

tem um eu lírico feminino falando de um universo feminino. 

 Nessa perspectiva, o primeiro terceto indica que o coração desse agora 

“formoso” lírio é um “cofre flamejando amor”, onde goteja o orvalho do martírio. 

Assim, tem-se uma ambiência de dor e prazer: de dor, localizada no martírio, e de 

prazer, dada pelo beijo do sol repleto de calor.  

                                                
25 Preferiu-se seguir a forma como as palavras estão grafadas na edição de 1929, mesmo sem se 
identificar o motivo, ou seja, se o equívoco deve-se à impressão inadequada e à ausência de revisão 
ou se assim era a grafia correta nos primeiros trinta anos do século XX. 
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 Nota-se que há, em “Lyrio Vermelho”, alguns índices que podem permitir a 

percepção de uma sensualidade sutil nesse poema a partir da presença da cor 

vermelha, das escolhas vocabulares, como, por exemplo, “cofre”. Ao comparar o 

coração a um cofre, implica dizer que ele guarda o segredo de um “flamejante 

amor”, ou seja, de um amor que arde em chamas. 

 No último terceto, que é o responsável pela chave de ouro do poema, ou seja, 

de sua conclusão, o eu lírico compara o lírio à “chaga de Cristo aberta em flor”. 

Instala, portanto, um conteúdo religioso em uma ambiência que se opõe, de certa 

forma profana, ao conteúdo erotizado, que fala de beijos, rubores e amor flamejante. 

 Comparando a concepção platônica de erotismo com a visão cristã, Paz 

(1994, p. 184) revela: 

Para contemplar as formas eternas e participar da essência, é 
preciso passar pelo corpo. Não há outro caminho. Nisso o platonismo 
é oposto da visão cristã: o eros platônico busca a desencarnação 
enquanto o misticismo cristão é sobretudo um amor, a exemplo de 
Cristo, que se transforma em carne para nos salvar. Apesar dessa 
diferença, ambos coincidem em sua vontade de romper com este 
mundo e subir ao outro. O platônico pela escala da contemplação, o 
cristianismo pelo amor a uma divindade que, mistério inefável, 
encarnou num corpo. 

 

 Em “Lyrio Vermelho”, “Flamboyant” e “Pitangueira”, a imagem do corpo está 

presente implícita e explicitamente. Nesse último, o misticismo católico, por meio da 

“chaga” no “corpo” de “Cristo”, indica a possível mistura das instâncias do sagrado e 

do profano ao trazer o corpo de Cristo para a cena poética com indícios de 

ambiguidade erótica com relação à flor do lírio e aos desejos do eu lírico. 

 De acordo com Bataille (2014, p. 41), “a passagem do estado normal ao de 

desejo erótico supõe em nós a dissolução relativa do ser constituído na ordem 

descontínua”. Para o filósofo francês, o ser humano é, por natureza, descontínuo, 

sendo que o erotismo exige a dissolução dessa descontinuidade inerente ao ser. 

Assim, ao inserir a perspectiva cristã em um conteúdo erotizado, a poetisa se instala 

no campo da mística. Segundo Sant’Ana (1984, p. 203), nas obras que se situam na 

passagem para o século XX, na luta entre a tradição e a modernidade, encontra-se 

“um dos tópicos mais dramáticos de nossa cultura: o conflito entre o amor erótico e o 

misticismo”. É óbvio que o misticismo presente em “Lyrio Vermelho” é sutil e não se 

compara àquele presente em Manuel Bandeira, cuja poética Sant’Ana (1984) analisa 

sob essa ótica, notadamente, o poema “Balada à Santa Maria Egipicíaca”. 
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 Nos três poemas que ora se analisa, a cor vermelha é uma constante. Isso 

também acontece em outros poemas de Roseira brava. Nota-se, portanto, que essa 

cor se constitui elemento importante na obra da autora. O que, então, tal presença 

pode denotar? Em nível simbólico, o vermelho é  

universalmente considerado como símbolo fundamental do princípio 
de vida, com sua força, seu poder e seu brilho, o vermelho cor de 
fogo e de sangue, possui, entretanto, a mesma ambivalência 
simbólica destes últimos, sem dúvida, em termos visuais, conforme 
seja claro ou escuro. O vermelho-claro, brilhante, centrífugo, é 
diurno, macho, tônico, incitando à ação, lançando como um sol, seu 
brilho sobre todas as coisas, com uma força imensa e irredutível. O 
vermelho-escuro, bem ao contrário, é noturno, fêmea, secreto e, em 
última análise, centrípeto; representa não a expressão, mas o 
mistério da vida. Um seduz, encoraja, provoca, é o vermelho das 
bandeiras, das insígnias, dos cartazes e embalagens publicitárias; o 
outro alerta, detém, incita à vigilância e, no limite, inquieta; é o 
vermelho dos sinais de trânsito, a lâmpada vermelha que proíbe a 
entrada num estúdio de cinema ou de rádio, num bloco de cirurgia 
etc. É também a antiga lâmpada vermelha das casas de tolerância, o 
que poderia parecer contraditório, pois, ao invés de proibir, elas 
convidam; mas não o é, quando se considera que esse convite diz 
respeito à transgressão da mais profunda proibição lançada sobre as 
pulsões sexuais, a libido, os instintos passionais (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1992, p. 944). 

 

Nos versos dos três poemas analisados, a cor vermelha se concretiza nas 

duas formas, ou seja, polariza-se entre o claro e o escuro, passando pela cor rosa 

até a cor roxa. Essa oscilação pode significar uma sexualidade mal resolvida, ainda 

pertencente ao mundo das proibições e tabus, em especial considerando-se a voz 

autoral feminina, localizada temporalmente em um ambiente fomentador de 

interditos e de olhar extremamente repressor. Assim, o vermelho claro, centrífugo e 

conquistador, está ligado ao masculino, ao sol e ao fogo que aquecem, espalhando 

os seus raios e suas chamas; por outro lado, o vermelho escuro, centrípeto e 

inquietante, que proíbe e confunde, está ligado ao feminino. 

O contexto experimentado por Palmyra Wanderley e pelas jovens de sua 

época, com certeza, era repressor e localizava a mulher estritamente no universo 

doméstico. A condição feminina no início do século XX começava a despertar de um 

longo sono e, para se compreender melhor essa condição, é importante procurar 

observar a voz feminina como sujeito de si mesma. Talvez essa consciência de 

domínio da própria existência comece com o conhecimento do próprio corpo, que, 

até hoje, em algumas situações, permanece preso nos porões da interdição de uma 
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sociedade machista. De acordo ainda com Bataille (2014, p. 62), “a experiência 

erótica interior do homem é dada no instante em que, quebrando a crisálida, ele tem 

a consciência de dilacerar a si mesmo, não a resistência oposta de fora”.  

Dessa forma, ao trazer o conteúdo erótico para os três poemas selecionados 

para essa temática, mesmo que tenha sido de maneira, por vezes, delicada e tênue, 

Palmyra Wanderley arranha a sua própria crisálida, dilacerando a si mesma em 

busca de uma saída do casulo da opressão. 

Essa ruptura com a ordem estabelecida, mesmo que suavemente, promove o 

enriquecimento dessa lírica, visto que a experiência erótica, segundo Bataille (2014), 

é uma experiência de transgressão a uma proibição instituída. Vale ressaltar ainda 

que essa ruptura, na lírica de Palmyra Wanderley, acontece não apenas no nível da 

sexualidade, porém, mais, e principalmente, em nível social, pois a mulher que diz o 

erotismo, mesmo de forma pouco perceptível, é mulher que repensa o seu lugar no 

mundo em que vive e atua, também, como responsável pela urdidura dessa 

sociedade. 

Em vista do exposto, os três poemas, “Pitangueiras”, “Flamboyant” e “Lyrio 

Vermelho”, embora tenham a forma e a temática levadas pelos ventos calmos da 

tradição lírica, são conduzidos também, devido ao seu conteúdo erotizado, mesmo 

que sutilmente, por um ou outro redemoinho da modernidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Julgo-te assim, no bem tão dadivosa, 
Tão constante no amor, tão luminosa, 
A palmeira que eu sonho ser na vida! 

 

Palmyra Wanderley (1929) 

  

 

 Para chegar a essas considerações finais, apresentaram-se a vida, a obra e o 

contexto sociocultural da jovem Palmyra Wanderley nos idos anos de 1920, pois é 

no final dessa década que ela publicou o livro objeto desta pesquisa, o qual causou 

certo rebuliço da sociedade daquele tempo.  

Além disso, buscou-se refletir sobre a estética romântica, com o contraponto 

com as tendências do Modernismo, e, ainda, sobre a visão romântica de mundo que 

supera os limites do movimento literário, visto que se considera, neste trabalho, a 

autora Palmyra Wanderley inserida em período denominado de Pós-Romantismo, 

que se localiza nas décadas iniciais do século XX. 

 Sabe-se que o Romantismo foi um movimento grandioso, em que foram 

abrigadas várias tendências tanto no campo da literatura quanto das artes de modo 

geral. Abrigou também um sem número de poetas e se dividiu entre tendências mais 

conservadoras e ideais fomentadores de liberdade. Defende-se ainda a existência 

de uma postura romântica que perpassa todas as épocas, uma vez que diz respeito 

ao modo sensível de perceber o mundo. 

O Modernismo, estética que estava a todo vapor, inspirado pela velocidade e 

pelo progresso tecnológico, por sua vez, deu continuidade às esperanças 

românticas e rompeu com séculos de tradição, instituindo o verso livre e branco e 

trazendo a poesia para o chão do cotidiano. 

 Os dois momentos, como se sabe, decisivos para a literatura brasileira, 

serviram de parâmetro para a abordagem dada ao estudo do livro Roseira brava, da 

escritora Palmyra Wanderley. 

É importante destacar novamente o espaço-tempo de onde Palmyra 

Wanderley produz os seus versos, sem deixar de ponderar a condição feminina da 

escritora, inserida em sociedade provinciana, eminentemente dominada pelo poder 

centrado nas vozes e nas atitudes do macho. Para a mulher nascida no final do 
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século XIX, mesmo pertencente a uma pequena fatia letrada e rica da sociedade, 

publicar dois livros de poemas, na cidade Natal dos anos 1920, é um feito que 

merece atenção e destaque. 

 Deve-se considerar, ainda, o espaço-tempo de onde parte o olhar de quem 

escreve esta tese, isto é, o olhar de uma outra mulher que se insere na era da 

fluidez, há quase um século da publicação de Roseira brava, fato que possibilita o 

distanciamento para que esse olhar não esteja impregnado das vivências do 

momento em que a autora produzia os seus textos. 

Assim, a vida e a obra de Palmyra Wanderley foram polarizadas entre a 

ousadia e o recato e ambas terminaram por privilegiar conteúdos díspares, desde a 

devoção religiosa bem-comportada até o amor, de certa forma, erotizado pela cidade 

e pela natureza local. A personagem Palmyra que se vislumbra dividia-se entre as 

cerimônias religiosas das igrejas de Natal e os cafés da Av. Tavares de Lyra. 

Valorizava as festas da Igreja, convivia com a elite conservadora, mas escrevia 

crônicas em defesa da mulher e da sua emancipação. 

 Essa vivência, permeada pela ambiguidade que, de certa forma, permeia a 

vida de todo ser humano em maior ou menor escala, serviu de matéria para sua 

poética, que apresenta, também, essa ambivalência na fragmentação de temáticas 

diversas presentes em sua lírica e que podem indicar uma dispersão de sua própria 

subjetividade, característica comum ao mundo moderno. Esse aspecto insere a 

poetiza em um terreno não tão linear, como foi visto na análise das temáticas 

selecionadas para esta pesquisa. 

 Na primeira análise, foi possível ver os poemas que guardam a temática da 

religiosidade; na segunda, do amor sentimental e idealizado; na terceira, a cidade 

Natal; e, na quarta, a natureza com matizes sensuais.  

 Considerando as características da estética do Romantismo, enquanto estilo 

de época da literatura brasileira, as quatro temáticas abordadas estão presentes no 

universo dessa estética. Ao trazê-las para Roseira brava, Palmyra Waderley revisita-

as e lhes oferece outra face, embora assuma ainda traços românticos e também de 

outras estéticas posteriores e que estão vinculadas à tradição lírica que o 

Modernismo rompeu mesmo que provisoriamente. 

 A primeira temática, a religiosidade, é revisitada sob dois aspectos: 

inicialmente, o da fé piegas, marcada pelos dogmas da Igreja Católica em que 

figuram os ritos, os santos, os anjos, os objetos desse universo sagrado e as figuras 
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de Cristo e de Sua Mãe; e, de forma mais sutil, a articulação entre o sagrado e o 

profano dada pelo desejo de transcendência a partir do contato físico com a 

divindade, como se observou no poema “Quero beijar teu manto primeiro” e, mais 

levemente, ainda, no poema “Inoccencia”. Nesses dois poemas, a interdição se 

concretiza por meio do “beijo”, que, por sua vez, exige a experiência corpórea. 

 Tal experiência conduz a análise a observar esse conteúdo poético a partir da 

ótica da experiência mística, que vai além do amor piegas de adoração cristã. De 

acordo com Paz (1994, p. 100): 

Os poetas místicos comparavam suas penas e seus desfalecimentos 
com os do amor. Fizeram-no com tons de estremecedora sinceridade 
e com imagens apaixonadamente sensuais. Por seu lado, os poetas 
eróticos também se servem de termos religiosos. Nossa poesia 
mística está impregnada de erotismo e nossa poesia amorosa de 
religiosidade.  

 

 Esse movimento, de que trata o estudioso, é observado em Palmyra 

Wanderley. Há uma influência contundente de sua formação religiosa em seus 

versos. Além disso, as passagens em que se evidencia o conteúdo erótico são de 

“estremecedora sinceridade”. Certamente, não se pode considerar Palmyra 

Wanderley uma poetisa mística, mas é possível afirmar que há momentos de 

misticismo em sua poesia. 

 Assim, ao inscrever a religiosidade em seus versos, a autora revisita o 

Romantismo, que usou a religião como forma de subjetivação da realidade.  Enfim, a 

religiosidade latente nos versos de Palmyra Wanderley revela uma aproximação 

com as práticas de um catolicismo medieval pregado no Brasil colonial e também se 

opõe a esse mesmo catolicismo, ao inserir, em sua lírica religiosa, laivos de uma 

concepção mais sensualizada de aproximação com as forças divinas, realizando, 

portanto, o diálogo entre o sagrado e o profano.  

 Com relação à temática do amor sentimental, idealizado, ressalta-se que se 

tem uma voz feminina idealizando o amor entre duas pessoas. Nesse sentido, há, 

em “Almas Parallelas”, o amor inalcançável, impossível de ser realizado e, por esse 

motivo, causador de dor e angústia. Esse poema vincula-se a uma tradição poética 

da segunda geração romântica pelo seu conteúdo trágico e sombrio. Além dessa 

vinculação do conteúdo temático com a tradição lírica, há, ainda, a perseguição da 
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forma perfeita materializada no soneto clássico decassílabo com esquema de rimas 

perfeito. 

Nos outros dois poemas analisados a partir dessa temática, verificam-se o 

rompimento com a forma fixa e a adoção dos versos livres e, em sua maioria, 

brancos. Muda também o tom dado à temática, ou seja, no primeiro, “Que Cheiro 

Bom”, surge o amor brejeiro e “tropicalizado” em cheiros e cores em que prevalece 

um eu lírico de voz feminina. O terceiro poema, “Ave Perdida sem Saber do Ninho”, 

situa-se entre os dois primeiros no que diz respeito ao tratamento dado à temática, 

ao trazer o amor idealizado, solar, bem ao gosto do romantismo mais sentimental, 

com direito a pássaros, rosas, água e luz do dia. 

São, portanto, três formas de tratamento da temática que manifestam, mais 

uma vez, a multiplicidade de temas e configuram a fragmentação do eu em Roseira 

brava. Além disso, confirma-se a tendência do verso livre, da linguagem coloquial, a 

qual aproxima a poética palmyriana das novas tendências modernistas que 

vigoravam nos anos de 1920. 

Os poemas analisados que abordam a temática da cidade talvez sejam a 

maior novidade do livro, pois trazem uma perspectiva de preocupação social local. 

Em “Alecrim” e, principalmente, em “Passo da Pátria”, as chagas da cidade são 

expostas. Nesses poemas, as vozes sociais dos menos favorecidos se fazem ouvir a 

partir de suas dores e mazelas. Pode-se afirmar que esses dois poemas (e, de certa 

forma, também “Sinhá Roccas”) constituem-se ilhas isoladas dentro dessa temática, 

uma vez que a maioria dos poemas que abordam a temática da cidade apresenta 

conteúdo idílico, paradisíaco, ou seja, a cidade é revelada pela ótica de uma 

natureza exuberante e aprazível.   

No entanto, acredita-se que essa diferença numérica não diminui o valor da 

perspectiva adotada nos poemas que tratam da miséria. Essa ocorrência é 

reveladora da inconstância temática de Roseira brava. Revela também a 

preocupação social de Palmyra Wanderley, muitas vezes posta em suas crônicas e 

artigos em periódicos da época, mostrando, ainda, uma “resistência ética” de que 

trata Bosi (2008, p. 135). O autor, ao refletir sobre essa resistência na narrativa, 

defende a ideia de que “o espaço da literatura, considerado em geral como lugar de 

fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente”. Assim, usando as palavras do 

crítico, afirma-se que, nesses poemas, a autora traz a verdade de sua cidade que a 

incomodava, embora prevaleça, de modo geral em sua obra, a Natal edênica. 
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Essa Natal, adornada por uma natureza tropical, encarna as tendências 

românticas de valorização da cor local de forma idealizada e que serviu ao 

Romantismo na afirmação de uma nacionalidade que se urgia construir a fim de 

mostrar que havia, no Brasil, uma natureza mais esplendorosa do que a europeia. 

No entanto, a constatação da miséria crua, principalmente posta em “Passo da 

Pátria”, é uma orientação assumida pela segunda fase do Modernismo. 

Ainda com referência às influências românticas, tem-se, em Roseira brava, 

uma variedade de poemas em que se destaca a paisagem de Natal, sempre 

apresentada de forma solar e benéfica, com todas as cores e tons que devem existir 

em um cenário paradisíaco. Nos poemas que foram analisados sobre essa temática 

da natureza, constatou-se essa orientação de apresentação dos aspectos mais 

positivos e encantadores relativos aos elementos naturais da região. Desfilam, nos 

versos de Roseira brava, pássaros, frutas, árvores, flores, praias, dunas, lagoas, 

rios, de forma idealizada e com as cores, as texturas e os cheiros que tais elementos 

sugerem.  

A descrição dessa natureza invade os versos em toda a obra e, em alguns 

poemas, como se constatou em “Pitangueira”, “Flamboyant” e “Lyrio Vermelho”, há 

uma conotação erotizada por meio de metáforas que supõem o corpo humano. 

Percebe-se que esse erotismo, presente na carne doce e amarga da pitanga, no 

vermelho flamejante do flamboyant ou no beijo da aurora que enrubesceu o lírio, não 

é meramente um impulso, mas um desejo latente que precisa ser externado. 

 Existe, nesse discurso de uma mulher do início do século, uma audácia 

positiva, no sentido de se ter uma voz feminina expondo a sexualidade. Essa 

temática, para a sociedade conservadora, era inerente, de modo geral, apenas ao 

homem. Mesmo que essa exposição não esteja posta de forma clara e direta e 

apareça, muitas vezes, no campo do não dito, ela deve ser considerada. Talvez, as 

linhas de subterfúgio utilizadas indiquem uma sexualidade torturada pela culpa que a 

sociedade impõe ao feminino. 

 Assim, a lírica multifacetada de Palmyra Wanderley apresenta, em seus 

poemas, conteúdos temáticos diversos. É possível que essa multiplicidade seja uma 

ocorrência que se dá em busca, mesmo que de modo inconsciente, da identidade 

dessa jovem mulher do início do século XX. No entanto, tal procura parece ser em 

vão, visto que se constata uma multiplicidade de “eus”. 
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 Além desses aspectos temáticos, constatou-se também que a lírica 

palmyriana oscila entre as formas da tradição, principalmente o soneto clássico, e as 

formas despretensiosas da modernidade, como o verso livre e branco; oscila ainda 

entre a linguagem apurada com escolhas lexicais mais exigentes e um linguajar 

revelador do cotidiano com escolhas vocabulares de aspecto regional, reveladoras, 

por sua vez, de uma cultura local. 

 Dessa forma, procura-se responder à questão principal desta tese: qual o 

lugar da poética de Palmyra Wanderley na Historiografia da Literatura do Rio Grande 

do Norte? Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que é o “entre lugar”. Não se 

pode situá-la como modernista, como era a vontade da autora; muito menos nomeá-

la romântica. Talvez, situá-la como uma escritora do Pós-Romantismo do Rio 

Grande do Norte.  

 Nessa perspectiva, findar esta tese significa deixar possibilidades abertas 

para outras análises, pois não se apresenta aqui uma ideia fechada, conclusa, mas 

se trazem considerações sobre diversas nuanças que podem ser percebidas na 

leitura da lírica de Palmyra Wanderley. Espera-se que esta pesquisa possa inspirar 

outras, a fim de que se possa também atender ao que recomenda Cunha (1994, p. 

67), ao finalizar o artigo sobre a obra da escritora: “Canto único, sensual e amoroso, 

ele é a herança que nos cabe, basta que saibamos merecê-lo, tirando do silêncio em 

que nas estantes é esquecido”. 

 As questões aqui apresentadas ainda continuarão em estudo, pois ler e 

interpretar poesia exige do pesquisador um exercício de idas e vindas, tendo em 

vista a natureza do texto poético, uma vez que, segundo Paz (2009. 52), “o que 

caracteriza o poema é sua necessária dependência da palavra tanto como sua luta 

por transcendê-la”. A busca dessa transcendência é o ofício do pesquisador. Como 

toda criação humana, o texto poético é o resultado de um momento histórico, nasce 

em uma data e em lugar determinado, porém ultrapassa esses limites temporais e 

espaciais e versa sobre a natureza humana de todas as épocas e de todos os 

lugares. 

 Assim, tem-se uma missão paradoxal, pois, enquanto se deseja situar a 

poética de Palmyra Wanderley no tempo e no espaço em que a poetisa viveu, 

pretende-se observar a força propulsora que a lança para um tempo e um espaço 

indefinidos e perenes. 
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 Finalmente, ler e mergulhar nas bravas roseiras de Palmyra Wanderley 

significa penetrar em um universo díspar em que a voz feminina da poetisa 

reverbera as angústias e as alegrias daquele tempo que, embora preso ao passado, 

dialoga com o presente absoluto. 
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APÊNDICE A – CRONOLOGIA DE PALMYRA WANDERLEY 

 

 

189426 
Nasce Palmyra Guimarães Wanderley, em Natal-RN, no dia 06 de agosto. 
 
1902-1909 
Estuda no Colégio Imaculada Conceição, em Natal-RN, da ordem das irmãs 
doroteias. 
 
1910-(?) 
Estuda, em Recife, no Instituto das Damas da Instrução Cristã. 
 
1918 
Publica Esmeraldas, primeiro livro de poemas da poetisa. 
 
1929 
Publica a primeira edição de Roseira brava. 
 
1936 
É aclamada acadêmica da Academia Norte-rio-grandense de Letras, ocupando a 
cadeira 20, cuja patrona é Auta de Souza. 
 
1940 
Casa-se com o funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos, Raimundo 
França. 
 
1965 
Publica Roseira brava e outros versos, pela Fundação José Augusto. 
 
1978 
Falece, em Natal-RN, no dia 18 de novembro. 

 
Em seu itinerário de escritora, Palmyra Wanderley escreveu crônicas, artigos e 
poemas para jornais e periódicos do Rio Grande do Norte e também de outros 
estados. Produziu ainda letras para hinos religiosos e textos para pequenas peças 
teatrais. 
 
 
 

 
 

 

                                                
26 O ano do nascimento de Palmyra Wanderley difere em alguns registros, como, por exemplo, no 
próprio “santinho da Missa de Sétimo Dia, onde consta 1896. 
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ANEXO A – IMAGENS DE PALMYRA WANDERLEY, DA OBRA DA AUTORA E 

DA CIDADE NATAL NOS PRIMEIROS TRINTA ANOS DO SÉCULO XX 

 

Figura 1 – Palmyra Wanderley com amigas na década de 1920. 

 

Fonte: ARRAIS, Raimundo; ANDRADE, Alenuska; MARINHO, Márcia. O corpo e alma da cidade: 
Natal entre 1900 e 1930. Natal: EDUFRN, 2008, p. 138. 

 
 
Figura 2 - Imagem de Palmyra Wanderley, que ilustra o livro de Ezequiel Wanderley. 

 

 
Fonte: WANDERLEY, Ezequiel. Poetas do Rio Grande do Norte. Recife: Imprensa Industrial I. Nery 
da Fonseca, 1922, p. 263. 
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Figura 3 - A Jovem Palmyra Wanderley. 

 

Foto de autor desconhecido. Fonte: <http://tokdehistoria.com.br/tag/palmyra-wanderley/>. Acesso em: 
05 dez. 2015. 

 
 

Figura 4 - Santinho da missa de 7º dia de Palmyra Wanderley. 
 

 
Foto de autor desconhecido. Fonte: BARRETO, Anna Maria Cascudo. Neblina na vidraça: 
relembrando Palmyra Wanderley. Natal: [s.n.], 2005. 
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Figura 5 - Palmyra Wanderley, na maturidade, ao lado do amigo Câmara Cascudo. 
 

 
Foto de autor desconhecido. Fonte: BARRETO, Anna Maria Cascudo. Neblina na vidraça: 
relembrando Palmyra Wanderley. Natal: [s.n.], 2005, s/p. 

 
 
Figura 6 - Casarão estilo Mourisco, situado na Av. Deodoro, construído para abrigar 

o casal Palmyra Wanderley e Manoel Soares. 
 

 
Foto de autor desconhecido. Fonte: BARRETO, Anna Maria Cascudo. Neblina na vidraça: 
relembrando Palmyra Wanderley. Natal: [s.n.], 2005, s/p. 
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Figura 7 - Moção da ABL em favor de Roseira brava. 

 

 
Foto de autor desconhecido. Fonte: BARRETO, Anna Maria Cascudo. Neblina na vidraça: 
relembrando Palmyra Wanderley. Natal: s/ed, 2005, s/p. 

 
 

Figura 8 - Capa de Roseira brava, Edição de 1929. 
 

 
Fonte: WANDERLEY, Palmyra. Roseira brava. Recife: Editora d’A Revista da Cidade, 1929. 
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Figura 9 - Dedicatória de Palmyra Wanderley, no exemplar da primeira edição de 
Roseira brava, ofertado à Câmara Cascudo. 

 

 
Foto de autor desconhecido. Fonte: BARRETO, Anna Maria Cascudo. Neblina na vidraça: 
relembrando Palmyra Wanderley. Natal: [s.n.], 2005, s/p. 

 
 

Figura 10 - Capa de Roseira brava, edição de 1968. 

 
 

Fonte: WANDERLEY, Palmyra. Roseira brava e outros versos. Natal: Fundação José Augusto, 1965. 
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Figura 11 - Dedicatória de Palmyra Wanderley, no exemplar da segunda edição de 

Roseira brava, ofertado ao casal Dália e Câmara Cascudo. 

 
Foto de autor desconhecido. Fonte: BARRETO, Anna Maria Cascudo. Neblina na vidraça: 
relembrando Palmyra Wanderley. Natal: [s.n.], 2005, s/p. 

 
 
 

Figura 12 - Cinema Polytheama. 

 
Foto de autor desconhecido. Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Natal: cidade memória. Natal: 
SEMURB, 2009, p. 68. 
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Figura 13 - Jardins da Praça Augusto Severo. 
 

 

Foto: João Galvão. Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Natal: cidade memória. Natal: SEMURB, 
2009, p. 68. 

 
 
 

Figura 14 - Rua Dr. Barata (Ribeira). 
 

 
Foto do Acervo de Esdras Rebouças. Foto de autor desconhecido. Fonte: Prefeitura Municipal do 
Natal. Natal: cidade memória. Natal: SEMURB, 2009, p. 86. 
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Figura 15 - Avenida Tavares de Lyra. 

 

Foto de autor desconhecido. Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Natal: cidade memória. Natal: 
SEMURB, 2009, p. 95. 

 

Figura 16 - Praia de Areia Preta. 

 

Foto de autor desconhecido. Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Natal: cidade memória. Natal: 
SEMURB, 2009, p. 95. 
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Figura 17 - Passo da Pátria com vistas do Rio Potengi. 
 

 
Foto de João Galvão. Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Natal: cidade memória. Natal: SEMURB, 
2009, p. 99. 

 
 

Figura 18 - Praia de Areia Preta. 
 

 
Foto de João Galvão. Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Natal: cidade memória. Natal: SEMURB, 
2009, p. 106. 
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ANEXO B – Publicações em A República (Crônicas, artigos, crítica etc.) 
 

 Os textos a seguir fazem parte de acervo doado pela pesquisadora, 

professora Aparecida Maria de Almeida Rego, que os fotografou a partir do acervo 

do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. As imagens com 

dificuldade de leitura estão acompanhadas da respectiva transcrição, que segue, por 

sua vez, a ortografia original. 

1ª Parte: textos críticos sobre a obra de Palmyra Wanderley  

(organizados por data de publicação) 

 

Figura 1 – Crítica de Nascimento Moraes à Roseira brava. 

 

A República de 01 de jan de 1930, p. 09. 
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Figura 2 – Crítica de Nascimento Moraes à Roseira brava.  

  

A República de 01 de jan de 1930, p. 09.  

(Continuação da imagem da Figura 1). 
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Transcrição do texto “Brasilidade”: 

 

Brasilidade... 
 

A captivante gentileza de Palmyra Wanderley põe-me nas mãos seu ultimo livro de 
versos, Roseira Brava. 

É o primeiro livro que leio desta talentosa poetisa nacional, rebrilhante estro 
nordestino, cujo nome recorda a quem estima as letras brasileiras e se enleva na admiração 
de seus cumes, e de um caudaloso poeta, Segundo Wanderley, que em tempos passados, 
foi um dos mais queridos da mocidade estudiosa, em fremitos eloquentes por se apparelhar 
para arduas e fulgurantes conquistas literarias. 

Não sei se neste livro Palmyra Wanderley se distancia de outra expressão esthetica 
em que, por ventura, vinha decalcando o pensamento, e em que enfreiava a sua inspiração.  

O que sei é que Roseira Brava, ao critico literario, que admira na arte a belleza que a 
vida lhe empresta, offerece muita margem ás mais interessantes considerações.  

Não posso nesta cronica, que por sua propria condição, é sempre escripta sem 
preocupações artísticas, e que tem um limite na craveira, ensaiar uma pagina de crítica para 
pôr em relevo o formoso plectro de Palmyra Wanderley, a arrebatadora praiana, cujo espirito 
de escol, o sol do nordeste encantadoramente cromatiza, dando-lhe as mais 
surprehendentes tonalidades e os mais applaudidos arrojos. 

Sua arte é nova, e empolga pelo que ha nas suas linhas fortes, na sua estructura 
sadia, de sincero, de vehemente, de altivo, de nobre, de apaixonado, de simples, de bom, 
de salutar, de erúa e escandalozamente sedutor. 

Arte nova, sim, mas não na construiu, não na levantou sobre o implacavel criterio de 
Freud, em o qual as concepções giram desharmoniosas, descompassadas, por entre 
contrastes, discordancias, dissonancias, e por entre abruptas cordilheiras de rebeldias 
sordidas e baixas irreverencias soêzes. 

Arte nova, sim, mas que não se despanha em temeridades desgraciosas, que se não 
precipita por despenhadeiros, sem provocar admiração, por ser hediondo o aspecto 
miasmatico do meio, e por não haver após o escabroso do terreno, o valle florido, ou a 
montanha altaneira, exposta voluptuosamente á luz. Esta arte que abérra da symetria, que 
não arranca sonoridades, e que irrompe em ruidos, como delibera Petigrill, não lhe vincula o 
pensamento, nem lhe rastreia as sentimentalidades que lhe encantam a poesia onde há um 
fulgor singular de engenho depurado das influencias enervantes das já tão relhas e gastas 
convencionaes escolas literarias, que em muitos casos deslustram bem conceituadas 
paginas da literatura nacional. 

A poesia de Palmyra Wanderley tem a eloquencia, o calor, a vida do nosso ceu, de 
nossos mares, de nossas ninhos, dos relevos desta natureza fremente e escaldante que é 
um dos apanagios da terra brasileira. 

 
No Areia Preta, Flor de Verão, ella diz: 
 
Areia Preta, praia que se esfuma, 
A's vezes, a pensar 
Na sorte das jangadas no alto mar. 
Yara langoròsa, 
De olhos verdes, verdes, 
Fecha os olhos tristonha, 
Está com somno 
Na alva rede de espuma... 
Está deitada e sonha 
Com o seu dono. 
A ventania dança o seu lundum 
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E ella dorme embalada ao cantochão da vaga 
Hum... hum... hum... 

 E depois, fazendo o elogio do Pescador: 
Areia Branca, vela aberta 
Lembrando 
O pescador de alma bondosa e rude 
Mas cheia de virtude, 
E fiel, tão fiel á madrugada 
Como a hora marcada 
Para a maré encher, 
Para a maré vasar... 
Ai como sabe amar 
O pescador! 
Bem o quisera saber o homem da cidade! 
Seu coração foi sempre prea-mar 
De amor 
Ede saudade. 

 E encerrando esta suggestiva pagina:  
Quem me dera casar com um pescador ousado 
Na pracella, 
Grosseiro no seu traje de algodão, 
Consciencia mais branca do que a vela 
E amor para me amar com o coração! 
Areia Preta, eu te invoco, revendo 
Aquelle morro, quase 
Desapparecendo 
Dentro dagua, 
Tal qual um sonho que encontrei tambem 
Bem dentro da minha alma mergulhada 
No doce gosto amargo de haver amado! 
E volvendo ao passado 
De menina,  
Areia Preta, eu te revejo assim 
Na historia muito triste da rendeira, 
Na voz do pescador do alto da collina 
Catando para mim 
Que tambem sou praieira! 
 
Lendo Roseira Brava, e foi este o bem que me fez a leitura, acreditei que a Poesia 

Brasileira vae começar de novo! 
E é com esta expressão que agradeço a Palmyra Wanderley o exemplar que me 

remetteu de seu livro. 
NASCIMENTO MORAES27 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 José NASCIMENTO MORAES (1882-1952). Escritor, poeta, jornalista e ensaísta maranhense. 
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Figura 3 – Crítica de Alberto de Oliveira à Roseira brava. 

 

 

 

A República de 31 de jan de 1930, p. 02  
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Figura 4 – Crítica intitulada “O sabiá que tivesse pennas de ouro”.  

 

 

A República de 03 jul de 1930.  

 

 

 

 

 



192 

 

Figura 5 – Crítica intitulada “O sabiá que tivesse pennas de ouro”. 

 

 

A República de 03 jul de 1930 (continuação da imagem da Figura 4).  
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Transcrição do texto “O sabiá que tivesse pennas de ouro”: 

 

O sabiá que tivesse pennas de ouro 

Palmyra Wanderley, a poetisa das alegrias dolentes 
 
 

 O "Globo"na sua edição de 16 de Junho traz uma pagina interessante em que se 
occupa das figuras intellectuaes de Peregrino Junior, Eloy de Souza e Palmyra Wanderley, 
acompanhada dos respectivos elichés. 
 A respeito da poetisa da "Roseira Brava" o "Globo" assim se exprime numa 
linguagem em que se adivinha a pena subtil e poetica de Andrade Murici: 

"Quizeramos chamar Palmyra Wanderley: "sabiá do Norte". Ficar-lhe-ia bem o 

appellido sonorisante, tanta e tão melodiosa a virtuosidade de sua arte poetica. Mas o sabiá, 

rouxinol nacional, é negruosco e feio e a idéa que se recebe da leitura de "Roseira Brava" e 

de "Esmeraldas" é a duma graciosa Musa, ligeiramente dolente, sobre um fundo de verde 

mar por detrás das palmas de claras sonoridades dos coqueiros... Lá no seu Rio Grande do 

Norte, Palmyra Wanderley desfére o seu canto crystallino, em que não ha accórdes para as 

grandes angustias, para a vertiginosa tragedia do homem moderno, perdido entre 

tremendas incertezas. Melancolia, por vezes, isso sim, mas suave e resignada melancolia. 

Muita alegria, muita juvenilidade, muita frescura de tons. 

Num e noutro dos seus livros ha uma deliciosa abundancia de sensações, sem 

doentia insistencia, sem nada de morbido. O espirito mantém-se em equilibrio amavel, numa 

ebriez commedida, num enthusiasmo de bom gosto, disoreta, pousante para nós, leitores da 

metropole, arrastados no turbilhão dos requintes agudos e da technica veloz soberana... 

Uma bella contribuição para a nossa alma, a dessa poesia carregad de puros perfumes 

tropicaes. E aqui transcrevemos para melhor falar por nós, este poema de "Roseira Brava", 

o ultimo livro de Palmyra Wanderley: 

  
"EU E VOCÊ 
Si eu sou a luz do sol, para você, 
A encandecer su'alma de verão, 
Você 
E' para mim a agua da chuva 
Que faz cantar 
O passarinho do meu coração. 
 
Si eu sou a chamma accêsa desta luz  
Que faz você viver... 
Você 
E' para mim a sombra illuminada 
Desta noite estrellada 
Em que vivo a sonhar 
Toda a vida, acordada 
Numa eterna illusão de amanhecer. 
 
Si eu sou tôdinha-o sol que seduz e abraza 
A mariposa tonta de su'alma de poeta, 
No sol toda curtida, 
Você é para mim o rythmo divino 
D'aza 
Inquieta 
[...] singular do meu destino. 
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Si eu sou para você a claridade 
De um dia que amanhece... 
Você é para mim aquella suavidade, 
Que a gente sente uma vez e nunca mais esquece. 
 
Si eu sou para você o sol que atinge a planta 
Você é para mim a arvore que fala... 
Si eu sou para você o passaro que canta, 
Você é para mim a onda que me embala.. 
 
Eu e você, 
Você e eu.  
Nós dois 
Sósinhos, 
Vamos cantando 
Como os passariehos 
Em busca de illusões, 
Sempre risonhos... 
- Eu, 
Serei sempre sol nos seus caminhos... 
 Você, 
A eterna fonte 
De aguas marulhosas 
Desta Roseira Brava 
Dos meus sonhos, 
Que, em vez de espinhos,  
Para você 
Tem rosas... 
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Figura 6 – Crítica de Aurélio Pinheiro sobre Roseira brava. 

 

A República de 07 de ago de 1930, p. 04.  
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Figura 7 – Crítica de Aurélio Pinheiro sobre Roseira brava. 

 

A República de 07 de ago de 1930, p. 04. (Continuação da imagem da Figura 6) 
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Figura 8 – Crítica de Aurélio Pinheiro sobre Roseira brava. 

 

A República de 07 de ago de 1930, p. 04. (Continuação da imagem das Figuras 6 e 7) 
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Transcrição do texto “Um livro de pura emoção”: 
 
 

UM LIVRO DE PURA EMOÇÃO 
 

 
Aurelio Pinheiro, romancista do nordeste, o contista da "Gleba Tumultuaria", auctor do 
"Destino de Arfonso Saraiva", romance premiado pela Academia de Letras, disse sobre a 
"Roseira Brava", pelas columras do "Paiz", coisas que só a sua pena de chronista delicado e 
seductor poderia escrever. Assim se expressa o illustre filho do Rio Grande do Norte: 
  

"Foi a penna rebelde e infeliz de Edgar. Poë que escreveu: "Eu sinto que casei poeta, 
porque, atravez de todas as vicissitudes da vida, o meu espirito permanece emotivo". 
 Isso era dito em 1844 por um homem de genio, dilacerado, e tão rudemente 
desventurado que, mesmo depois de morto, um dos seus amigos, Rufes Grisyyold o 
apresenta ao mundo scientifico e literario como dipsomano e demente! A balda tenebrosa 
cresceu, percorreu todos os continentes; e apesar do desesperado protesto de Grahain, na 
Infamia immortal; do livro de John Ingram, defendendo-o tenazmente e provademente, e da 
indgnação de Bsudelaire-o grande Poë ficou na historia encoroado na lenda cruel. 
 Toda a sua vida fôra um lento, [...] martyrio. Jamáis tivera seguro o modesto 
sustento, procurava diariamente as salas das redacções para collocar os seus trabalhos e, 
esposo impeccavel, [...] aos soluços-para adquirir remedios-o velho capote que protegia o 
corpo tiritante de Virginis, na triste mansarda de Fordham. 
 Lendo Roseira Brava, de Palmyra Wanderley, relembro piedosamente a phrase de 
Poë-phrase que exprime a mais pura profissão de fé e que tem, apesar de oitenta e seis 
annos de existencia, e prestigio das sentenças que ficam. 
 Na verdade, a poesia, ou antes, a expressão literaria revelada no rhythmo do verso, 
deve ser "essencialmente emotiva", porque, sem a vibratilidade da emoção, ella, mesmo 
com todos os atavios e artificios [...], seria um fruto exotico e falsificado. 

O romantismo offerecia esse fruto em largas mesas, ao luar, á beira dos lagos ou em 
bosques perfumados a flores de laranjeiras, com donzellas de longos cabellos, que se 
nutriam de suspiros. Mas o [...] esse versejar de phantasmas. E surgiram os primeiros 
revoltados, e, lentamente, appareceram, aqui e além, ainda timidos, frutos novos de 
estranho sabor, que logo foram devorados. 
 Era o parnasianismo; resoante, empolado, sonoro, em que luares e bosques e lagos 
e donzellas perdiam as formas fluidas, e atropelavam-se, retumbando em rimas espantosas.  
 Depois-como torrente impetuosa, rojando sobre os destroços de um dique-veiu uma 
dezena de escolas infernaes, terriveis, delirantes de originalidades-e, ás vezes, de 
obscenidade-que se combatiam rugindo, [...]. 
 O verso atravessou, então, violentas phases de loucura e de incertezas, como 
temerario acrobata a exhibir numeros novos para um publico que se ia tornando desattento 
e resabiado. Por fim, exhausto, flaoldo, desviellizado, arrojou para um canto a fulgurante 
roupagem de saltimbanco, vestiu o paletót sacco, proclamou melancolicamente a liberdade 
e resolveu ir para a rua alegre de modernism e do futurismo. 

Ninguem sabe se, mais tarde quando lhe vier o tedio ou a neurasthemia, elle irá 
refugiar-se num mosteiro, numa tenda de beduine ou, simplesmente, numa pensão suspeita. 
Ninguem sabe! A verdade, porém, é que seria estranho que elle continuasse por muito 
tempo nessa rua amavel. 
 Mas-Deus louvado! -essas escabrosas transformações não impediram a proliferação 
dos verdadeiros poetas, dos que, como o pobre Edgar Poë, comprehenderam e sentiram 
que sómente a emoção póde dar ao verso a belezza, o esplendoor e a graça seductora. 
Romantico nas estrophes de Lamartine; hyperbolico nos cantos triumphaes de Victor Hugo; 
satanico nas rimas de Baudelaire; parnasiano nos preciosismos de Verlaine, o verso jámais 
deixou de ter nas mãos de todos elles um nobre fulgos de sinceridade e de sensibilidade. 
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A escola, pois, nunca perturbou nem diminuiu o merito veridico dos poetas; como 
nunca foram legitimos poetas aquelles que, excessivamente preocupados com o ultimo 
modelo de metrica, nos deram poemas falsificados. torturados, grotesco, comprimidos entre 
vocabulos inuteis, suffocando a idéa ou asphyxiando a emoção. Nunca foram! E sel-o-hão 
muito menos os que se refugiaram no modernismo, e escrevem essa prosa ignobil, sem 
imaginação, sem creação, sem nada, em que ha coisas assim: 
 
«'Na rua larga, deserta e escura,  
Passou um bonde cheio de gente 
Que ia para o Ipanema'» 
  

Ha muito livro de versos, disse Emerson, que um homem de vulgar intelligencia 
escreveria durante a manhã de trabalho. Mas Emerson referia-se ao parnasianismo do seu 
tempo. Hoje, uma criança da escola primaria, com lapis, papel, alegria e liberdade, faria um 
volume em cada aula. 
 O livro de Palmyra Wanderley não caiu, felizmente, na valla commum desse burlesco 
modernismo, apezar de intrinsecamente moderno. Fel-o sem cogitações de escolas, sem 
idéas sobre correntes literarias, sem o desejo de ser agradavel a ninguem. E, por isso, 
porque o fez com sinceridade e singeleza, nos deu um dos mellhores livros de versos da 
época: o livro de pura emoção, de singular sensibilidade, em que a imaginação creadora - 
suprema expressão da intelligencia - refulge em cada pagina, fascinante e sóbria. 
 Palmyra - gracioso astro de uma constellação de intellectuaes - fez da >>Roseira 
Brava<< uma encantadora demonstração de talento, versejando tão livremente como um 
passaro descuidado, que canta no seu ramo, attento ao proprio canto. Extremoz, versos 
livres, é uma delorida, flagrante paisagem: 
 
«Extremoz - abandona, 
Cabaz vasio de flor, 
Porque ha de florir... 
Tristeza de quem ama e vive só,  
Vontade de ter dono 
Tendo sido senhor, 
Pena de quem faz dó». 
  

Isso é veridicamente, Extremoz, ruína dos tempos coloniaes, aldeia morta em torno 
de um lago morto, onde: 

 
«Se debruça 

  E medita 
  E soluça 
  Evocando 

O prophetico perfil do jesuita.» 
 

 Almas parallelas vem no molde antigo dos camoneanos. E Palmyra soube imprimir 
ao lindo soneto essa deliciosa espontaneidade, que é, evidentemente, a inconfundivel 
affirmação do seu talento poetico: 
 
«E assim, dissimulando a nossa estima 
Quanto mais este amor nos aproxima 
Mais a mão do destino nos separa». 
 
 Eu e você, versos finaes de Roseira Brava, são como os proprios ramos dessa 
formosa roseira, entrelaçados, unidos, florindo para um amor commovente e suave: 
 
«Se eu sou a chamma acessa desta luz 
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Que faz você viver...  
E' para mim a sombra illuminada 
Desta noite estrellada, 
Em que vivo a sonhar 
Toda a vida acordada, 
Numa eterna illusão de amanhecer»... 
«Se eu sou todinha o sol que seduz e abraza, 
A maripoza tonta de su'alma de poeta, 
No sol toda curtida; 
Você é para mim o rhythmo divino 
D'asa 
Inquieta,  
Na dansa singular do meu destino.>> 
  

São todos assim os versos de Palmyra: todos cheios de frescura, de graça e de 
imagens successivas - e penso que Rabindranat Tagore, tão querido da poetisa, os 
assignaria enlevado, abençoando a doce mão que os escrevera. 

     
         AURELIO PINHEIRO28 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 AURÉLIO Waldemiro PINHEIRO (1882-1938), cronista e romancista norte-rio-grandense. Autor do romance 

Macau. 
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2ª Parte: Alguns textos de Palmyra Wanderley  

(organizados por data de publicação) 

 

Figura 9 – Crônica de Palmyra Wanderley sobre o jasmineiro de Auta de Sousa. 

 
 

A República de 06 jul de 1930, p. 01. 
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Transcrição do texto “A história de jasmineiro que Auta de Souza plantou”. 

 

A história do jasmineiro que Auta de Souza plantou 

Hoje, relendo uma porção de cartas envelhecidas, na certeza de que o passado 
renova a alma dagente, encontrei dentro da minha caixa de madeira pyrogravada, presente 
de um amigo, uma photographia preciosa. 
 O retrato de um pé de jasmim laranja todo entrançado de folhas verdes como se 
fosse um colchão tecido para os passarinhos. 
 A sua sombra se desenha na areia como o reflexo de uma lembrança comovida. O 
relêvo de uma estrella trabalhada pela mão do homem, aperta o tronco da arvore viçosa.  
 Em baixo, na margem do cartão, uma letra mascula firmada pela mão de quem 
rezara no momento, o deprofundes da Saudade, escrevêra:- O jasmineiro de Auta 
plantado pela poetisa no pomar de sua residencia em Macahyba. 
 A letra é de Henrique Castriciano, duas vezes irmão da poetisa, elle, na expressão 
de Rodrigues de Carvalho. 
 A photographia foi uma lembrança do poeta do "Ruinas" numa clara manhã de Abril 
em que com os olhos amargando d'agua contara-me a historia do jasmineiro. 
 Fôra em Maio. Ha muitos annos. No mez em que a Natureza entorna flores em 
cabaz. E o campo incensa o céo com o cheiro das laranjeiras. 
 Plantara-o a poetisa santa no quintal da sua velha casa. As suas mãos de doente 
resignada eram eguaesinhas as mãos miraculosas das padroeiras celestiaes. 
 Teciam versos que, ainda, hoje aliviam as almas. Mãos enfermeiras sarando as 
feridas dos passaros chumbados pelos caçadores vadios das redondezas. Mãos maternaes 
plantando arvores sombrias e floridas para o recreio delicioso das creanças,-passarinhos 
humanos, que tanto amára. 
 Um dia, chegou aos ouvidos do poeta irmão que, meninos vadios, numa pervesidade 
inconsciente decepavam galhos e apedrejavam fundamente o tronco da arvore abençoada. 
Tomado de uma santa indignação o poeta partira em defesa do pé de jasmin laranja 
agonisante. Ia ajudal-o a morrer com o carinho de sua bondade com a magoa commovedora 
do seu olhar, 
 Partiu... 
 E voltou de lá de alma aberta e coração desafogado. 
 A arvore vivia, de bonita e viçosa abençoada pelas preces dos seus [...]. E viverá por 
muito tempo, [...]  animada pela dedicação das creanças amigas da memoria da poetisa 
santa. 
 Contam que á sua sombra os passaros se casam, a meninada da cidade brinca e 
canta repetindo o nome da poetisa do «Horto». 
 E as donzellas noivam e rezam e fazem votos ao pé da arvore engrinaldada para 
casar... 
 E foi sonhando, talvez, o sonho virginal de todas nós que ella plantou sorrindo, 
embalada pela esperança de um lar, o symbolico pé de jasmin laranja. 
 O seu sonho murchou antes de desabrochar a segunda floração. E quando elle floriu 
pela terceira vez a sua vida se fundou, tambem, como as derradeiras petalas dos jasmins 
abertos que talvez se desfolhassem para cobrir o "esquife azul da pobre tisica". 
 E' esta a historia commovida do pé de jasmim laranja que Auta de Souza plantou. 
Ella, a maior poetisa mystica de todos os tempos. E a mais magoada de todas as aves 
humanas que cantaram, em lagrimas, as melodias do coração. 
 

PALMYRA WANDERLEY 
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Figura 10 – Texto de Palmyra Wanderley em homenagem a Natal, sua cidade. 

 

A República de 01 jul de 1937, p. 07. 
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Figura 11 – Texto de Palmyra Wanderley em homenagem a Natal, sua cidade. 

 

A República de de 01 jul de 1937, p. 07. (Continuação da Figura 10) 

 

Transcrição do texto crítico “Cantico da terra Biblica”. 
 

Cantico da terra Biblica 

 

De joelhos, no pincaro da colina verde, eu revêjo embebida de sol - Natal! - a cidade 
biblica, a antiga cidade dos Reis Magos. 

Alongo o olhar no misticismo da paisagem simbolica.  
Mergulho a alma na poesia balsamica das colinas bentas. 
E, num olhar retrospectivo vêjo desfilar ante os meus olhos, a caravana bucolica de 

Belem. 
A fruta vermelha e doce amanhece na verdura das matas sabendo a mel.  
E a flor de guarabira cheirosa e branca é um outro luar incensando as matas noivas 

da terra do presepio.  
Terra! Terra minha incomparavel e grandiosa! Eu rolo contigo nos alismos verdes de 

tuas aguas empoladas e me confundo com as areias de ouro das tuas praias 
encandecentes! 

A minha alma é concava de sonhos, como a tua onde é concava de sons! 
No bôjo veludoso das tuas matas, canta o passaro azul das minhas fantazias! 
Terra! Terra moça e sadia, terra vermelha e quente arrouxeada de môrros tropicaes! 

Tu’ és virgem, nos laranjaes nevados das estrellas florindo! 
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 Tu’ és mãe, na maternidade fecunda dos cachos de ouro e de frutos encarnados! – 
na encarnação sublime dos teus filhos illustres, dos teus martires e dos teus heroes!  
 Tu’ és triumpho e gloria nas bandeiras verdes das tuas palmeiras victoriosas!  

 

Figura 12 – Texto crítico de Palmyra Wanderley sobre a obra de Mário Linhares. 

 
 

A República de 08 de ago de 1937, p. 03.  
 
Transcrição do texto crítico sobre a obra do poeta Mário Linhares. 
 

MARIO LINHARES, O POETA 
- PALMYRA WANDERLEY 

 
 "Deante de ti, doce amiga, 
 Hei de ficar sempre mudo, 
 Porque por mais que eu te diga, 
 Não te posso dizer tudo." 
 
 Dentro da belleza emocional desta quadra escripta na aza de um leque, estremece a 
alma romantica de um poeta, - passaro captivo das emoções da vida... 
 E foi ouvindo recitar estes lindos versos, que, Mario Linhares, me foi, um dia, 
apresentado, intellectualmente, pela voz eloquente e velada de um grande amigo meu. E 
aquella voz emocionada do anonymo declamador a me repetir, constantemente, a quadra 
tão de agrado da minha sensibilidade de mulher e da minha emoção de poetisa, encheu-me 
os ouvidos, para toda vida, estranha musica a vibrar, ainda, hoje na lembrança do meu 
coração, com o mesmo encanto do primeiro momento. 

Vae longe a vida! E um outro aspecto longinquo me poz, novamente em contacto 
com a alma do poeta dos "Florões". 
 Volvendo novamente, as paginas do album do passado encontro estampado na 
gravura das recordações de familia a silhueta da poetisa Carolina Wanderley, a recitar nas 
seratas intimas, a suggestiva poesia Noite de Inverno da autoria, tambem, do illustre 
escriptor cearense. 

Parece, que no momento, ainda estou a ouvil-a, perto de mim, a dizer com toda 
delicadeza de sua emoção, a poesia favorita de sua alma. 
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E artavez de uma vidraça respingada de chuva, sinto-me, illusoriamente, envolvida, 
numa peliça cinzenta, como quem tenta defender-se do contacto friorento de uma "Noite de 
Inverno"... 

Tempos depois, conheci Mario Linhares, pessoalmente, aqui, de passagem para o 
Ceará. 
 Quiz o illustre escriptor, antes de rever a terra do seu berço, e dos seus sonhos, pizar 
na terra balsamica de Segundo Wanderley e Gotardo Neto; e embeber-se do cheiro agreste 
da terra morna, docemente, acarinhada pela aragem, que arrepia a cabelleira dos morros 
verdes.  
 

Figura 13 – Texto de Palmyra Wanderley sobre a “kermesse” da Saudade. 

 

A República de 06 de nov de 1938, p. 12  
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Figura 14 – Texto de Palmyra Wanderley sobre a “kermesse” da Saudade. 

 

A República de 06 de nov de 1938, p. 12. (Continuação da imagem da Figura 13) 
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Transcrição do texto “A Kermesse da Saudade”. 
 
 
 

A "Kermesse" da Saudade 
 
 "Kermesse" da Saudade! 
 Bazar de sonhos desfolhados, vitrine de ilusões longinquas, cosmorama de 
recordações!... Passado! Saudade! Olhos molhados! Lembrança doce da meninice!... 
Juventude!... 
 O Colégio da Imaculada Conceição, o antigo e tradicional educandário, a tenda da 
instrução, a cuja sombra se formaram a mentalidade e o espirito da mulher norte 
riograndense, que compõe a flôr de civilização da nossa elite  
social, artistica e intelectual, abrirá hoje as arcadas festivas dos seus antigos salões, numa 
hora de arte - parte inicial da Kermesse da Saudade, planejada com muito engenho, pelas 
ex-alunas do Colégio da Imaculada, em beneficio do nôvo edificio em construção. 
 Uma hora de arte, as treze horas anunciarão, num toque de reunir, a feira 
interessante de miudezas coloridas, apregoadas umas pela voz harmoniosa das leiloeiras 
gentis, outras disputadas pelas garras do anzól miraculoso da esperança, numa pescaria 
dadivosa. 
 Um balcão de gulozeimas saborosas, despertará o apetite dos fregueses gulosos. 
 Musica, flôres, risos, alegria... 
 E a Kermesse da Saudade acordará na lembrança do coração das ex-alunas do 
Colégio da Imaculada , os dias brancos da meninice, as horas coloridas da juventude, 
passados no recreio de uma idade em que a vida é um caminho de rosas; e tudo são 
esperanças douradas. 
 A festa das ex-alunas é uma promessa de gratidão, que cumprimos, ao mesmo 
tempo que desafogamos o coração de uma onda espumosa de recordações. 
 

A saudade é flôr sentida 
No coração a brotar... 

Feliz de quem nesta vida 
Tem qualquer coisa a lembrar!... 

 
PALMIRA VANDERLEI 

 

 


