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RESUMO 

 

 

Visamos a analisar, na presente pesquisa, as obras de Ercília Nogueira 

Cobra, escritora e pensadora que viveu na virada do século XIX e 

defendeu, através de seus dois livros Virgindade Inutil – Novela de 

Uma Revoltada (romance) e Virgindade Anti-Higiênica – 

Preconceitos e Convenções Hipócritas (ensaio), baseada numa 

proposta pedagógica, uma nova maneira de olhar e educar as mulheres 

para a sua realização profissional e sexual. Pelos títulos já se tem uma 

idéia do escandâlo que eles provocaram no início do século XX, numa 

sociedade repressora e conservadora em que a mulher não tinha a 

menor visibilidade, tendo sua obra sido recolhida pela polícia, motivo 

pelo qual foi presa e cognominada de pornográfica  
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INTRODUÇÃO:  ERCÍLIA NOGUEIRA COBRA E O FEMININO 

 

 A obra de Ercília Nogueira tem um caráter altamente político; é 

muito mais ensaística, porque defende uma tese político-social: a 

igualdade de condições para mulheres e homens – nossa defesa de que 

sua obra tem um caráter ensaístico decorre do fato de que o gênero 

ensaio, de natureza crítico-científica,  vislumbra um objeto através de 

uma hipótese pautada na realidade (é o seu caso). Sua produção, 

composta de dois livros (Virgindade anti-higiênica, ensaio; 

Virgindade inútil, romance) expressam claramente essa preocupação.  

Feministas contemporâneas acreditam que, sendo o ensaio 

enquanto modo de composição desvalorizado pela instituição da 

crítica literária em razão de seu distanciamento de uma objetividade 

acadêmica, seu caráter de gênero incerto é ideal para a apresentação 

de idéias feministas, em  face de que a escrita de mulheres ainda tem 

um sentido de marginalidade, de não-pertencimento1 – podemos 

lembrar que foi nesse modo que Virginia Woolf começou a escrever; 

                                                 
1 Cf. Brandão, Izabel F. Virginia Woolf and the essay under feminist eyes O 

(ANO); in Revista Mulheres, Vol. 3 on-line. 

http://www.letras.ufrj.br/litcult/revista_mulheres/VOLUME3/32_brandao.htm

l. 



 
em Um teto todo seu2,  esta autora, insurgindo-se contra a tradição 

masculinista da literatura, defende a inserção das mulheres no mundo 

da escrita. 

O  primeiro livro escrito pela autora, se tomarmos a simbologia do título, 

podemos dizer que a virgindade aí, a despeito de possuir uma 

significação de âmbito muito mais intelectual e moral, serve-se de 

valores da perspectiva biologista difundidos no início do século XX, 

ocasião em que o médico Oswaldo Cruz prega suas idéias 

revolucionárias acerca do sanitarismo – é certo que o Brasil está se 

sanitarizando. 

O Ensaio Virgindade Anti-Higiênica - Preconceitos e 

Convenções Hipócritas foi escrito com o intuito  de defender as 

idéias da escritora, que segundo suas próprias palavras “continua neste 

livro o seu libelo contra o egoísmo dos homens e revolta-se contra a 

educação errada que se vem ministrando à mulher ... O seu fim único 

é dizer verdades.”  

Já quanto ao segundo livro produzido pela escritora, 

Virgindade inútil – Novela de uma Revoltada correntemente 

denominado de romance, estrutura-se em uma Observação, um 

Intróito, 20  pequenos capítulos sem títulos, distribuído em 52 

páginas.  A obra, publicada em 1922, situa-se entre a autobiografia e a 

ficção. 

                                                 
2 WOOLF, Virginia. Um teto todo seu [tradução Vera Barreto]. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1985.  

 



 
Já na seção “Observação”, sua fala contrapõe-se às falas das 

mulheres até então, como a escritora Maria Firmina dos Reis que, no 

prefácio de seu Úrsula3,  utiliza a estratégia de comparar-se a uma 

“pobre avezinha” num mundo de águias,  pedindo licença para entrar 

na instituição eminentemente masculina da literatura.  A fala de 

Ercília Nogueira é destemida e transgressora; acusa que “o falso 

sentimento do pudor fez do ato de amor uma vergonha para a 

mulher”(VI, p. 44), construído sob a égide do misticismo sacerdotal 

medieval que, nada entendendo de sua fisiologia, desconsiderou a 

função do amor físico feminino, necessário como a água e o pão, 

reprimindo a expressão de seu prazer. 

Segundo a ensaísta, as leis masculinas que reprimem os 

instintos femininos e que incitam, por um lado, à prostituição e a 

cafetinagem, por outro lado não logram êxito no sentido de que, além 

de criar vícios contra a natureza, deixam livre sua imaginação para 

“fremir de gozo à leve carícia de um dedinho!...” (Ibidem). Nesse 

aspecto, a autora parece de par com o pensamento cientificista que 

vigorava desde o século XIX, atribuindo à mulher uma exacerbação da 

sensibilidade decorrente do soterramento de sua intelectualidade pela 

educação, pois esta é uma  via de transcendência feminina, já que 

existe uma disparidade entre a educação das mulheres e a dos homens. 

No “Intróito”, Ercília vai preparando o terreno-cenário no qual 

se desenrolará a tragetória da personagem principal, Cláudia: o país da 

Bocolândia – que a autora ironiza como um “país de costas largas...”, 

refere-se claramente ao Brasil – que ela também define enquanto 

                                                 
3 REIS, Maria Firmina dos (1988); in Úrsula.Lisboa: Editorial Presença/Pró-

memória/INL (Coleção Resgate, v.12). 

 



 

                                                

negação: “Os leitores já advinharam que a Bocolândia não é 

pseudônimo nem da Argentina, nem dos Estados Unidos” (VI, p. 45).  

Critica sua estrutura social, dividida em “castas”, em que “nenhum 

bocó pode dizer o que observa” (Ibidem), mimetizando sua própria 

história de perseguição, sofrida numa sociedade hipócrita em razão da 

ousadia que expressa.  Analisa o “medievalismo inconcebível do 

século XX”, pois este acorrenta seu povo ao analfabetismo como 

forma de mantê-lo em “permanente estado de estupidez” (Ibid.). 

É nesse cenário que emerge Cláudia, a protagonista da 

narrativa, “meninota” de ainda 14 anos, a filha mais velha de uma 

família “onde o valor da mulher é igual a zero”.  Arguta e 

observadora, “nada perde do que se passa ao redor de si” (VI, p. 46), 

mesmo que seu campo de visão seja limitado. Consoante com as 

mulheres da época, enquanto esperam para “serem colhidas”, ao invés 

de gastar o tempo com coisas úteis como “a arte e a ciência”; é uma 

mera “portadora de um órgão”, posto a funcionar “quando a religião 

dá ordem e quando a sociedade autoriza – mesmo assim, sempre em 

benefício do homem, preocupando-se com coisas que justificaria sua 

subordinação aos futuros maridos4  

Assim, é uma narradora heterodiegética5 que vai relatando a 

tragetória da protagonista: Cláudia, após a não-realização de seu 

casamento que não é de sua escolha - com um médico arranjado pela 

família - resolve fugir de casa com apenas dezesseis anos para viver 

sua vida. No trem que vai para a cidade, encontrando dois jovens que 

parecem estudantes, articula como pode deixar de ser virgem, 

decidindo-se que seria com que senta a seu lado no vagão; mantém 
 

4 FERREIRA, Débora R. S. (2004); in Pilares Narrativos, p. 42. 

5 Cf. GENETTE, Gérard (); in Discurso da narrativa, p.  



 

                                                

sua primeira relação sexual com ele, desmistificando o ato cultuado na 

sociedade e purificado pelo casamento: “Era aquilo o célebre ato para 

o qual a mulher se cobria de véus, de flores e grinaldas!” (VI, p. 55). 

Após algumas peripécias que incluem uma detenção na 

delegacia, Cláudia, em razão da ausência de formação profissional, 

após perambular nas pensões de Flumen, decide ser uma cortesã e 

viaja para Buenos Aires, onde “os homens lhe pareceram muito 

sedutores, verdadeiras tentações” (VI, p. 75). Conhece o amor mas se 

decepciona quando  descobre que ele é um ladrão. Conhece a 

espanhola Clariska Monteiro, com a qual mantém um relacionamento 

homossexual, descobre-se grávida, embora não possa precisar quem é 

o pai da criança. Resolve assumi-la sozinha, dando-lhe o nome de 

Liberdade:  “- Tu serás feliz, serás feliz! Teu nome, ainda não poluído 

por nenhuma das inumeráveis escravas que se chamam mulheres, será 

como um símbolo, jóia de minha alma” (VI, p. 91).  

Quando questionada a respeito de com quem a criança se 

parece (pela amiga Cecília), Cláudia, ironicamente, tenta subverter a 

ordem da natureza, atribuindo-lhe uma semelhança com a antiga 

amante: “em certa época de grande desgosto procurei esquecê-lo (o 

antigo amante)  nos braços dessa espanhola e de tal modo que a 

criança lhe tomou os traços” (VI, p. 90), atribuindo uma 

autosuficiência feminina no quesito “procriar”. 

A narrativa termina com a expatriação voluntária de Cláudia 

para Paris, carregando um acentuado ceticismo em relação aos 

destinos femininos na Bocolândia a fim de recomeçar sua vida longe 

dos preconceitos, revelando a busca de uma autopreservação. 

Conforme Débora R.S. Ferreira6,  “Soterrados os seus direitos de 

 
6 FERREIRA, Débora R. S. (2004); cf. Op. Cit., p. 51. 



 

                                                                                                                           

cidadania, coisificadas por uma cultura que as concebe apenas 

metonimicamente em sua função reprodutiva, essas mulheres anseiam 

por um espaço de liberdade. Algumas não têm forças para sobrepujar 

um contexto que elas percebem como inteiramente excruciente; para 

aquelas que sobrevivem” – como Cláudia – “resta a procura por outros 

espaços, outras nações”. 

Nossa dissertação objetiva uma leitura das obras Virgindade 

inútil: novela de uma revoltada e Virgindade anti-higiênica – 

Preconceitos e Convenções Hipócritas da escritora paulista Ercília 

Nogueira Cobra, a fim de mostrar que, se não as consideramos de alto 

valor literário, sua importância reside no fato de, com esses títulos, a 

escritora ter vindo a público para falar de assuntos-tabus numa época 

em que à mulher era negado o mundo das letras; muito pior, era-lhe 

negado o direito à educação e a cidadania. Assim, houve mulheres 

que, com coragem e determinação, se fizeram ouvir, inclusive sobre 

temas vetados; é o caso de Ercília Nogueira. 

Assim, a pesquisa distribui-se da seguinte forma: No Capítulo 

1, descreveremos o início do século XX como fecundo de 

transformações,  diferenciando o paradigma  do movimento 

modernista, notadamente o  modernismo brasileiro, assim como a 

situação da mulher na época, finalizando com a relação da escritora 

com esse;  no Capítulo 2, buscaremos mostrar como a escrita de 

Ercília Nogueira constituiu-se numa fala transgressora, seguindo com 

uma explanação de sua obra e, por fim, a discussão de dois temas 

fundamentais em sua literatura: a religiosidade e o dote. Como marco 

crítico, utilizaremos a linha feminista de perspectiva histórica proposta 

por Peggy Sharpe e Susan Quinlan e a especialista na obra da autora, 

Maria Lúcia de Barros Mott. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

CAPÍTULO 1 - UMA ÉPOCA DE TRANSFORMAÇÕES: ERCÍLIA 

NOGUEIRA COBRA E O MODERNISMO 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - UMA ÉPO

NOGUEIRA COBRA E O MO

 

1.1.  O Moderno e o Modern

  

 Falar em Literatura 

relacionados estão esses d

impossível estudar uma det

História. Da mesma form

necessário recorrer a Literatu

O movimento que ora vamos explorar é um
historicamente, foi ligar países e culturas q
 

 

 

 

Toda criança do sexo feminino que nasce É
uma escrava futura. Escrava do pai, do
marido ou do irmão. Poucas mulheres de
espírito forte resistem aos preconceitos. 

Quase todas curvam-se medrosamente diante deles. E 

as poucas que resistem vivem em guerra aberta com a
 

 

CA DE TRANSFORMAÇÕES: ERCÍLIA 

DERNISMO 

ismo 

é, também, falar em História, tão inter-

ois campos do saber. É praticamente 

erminada estética literária sem recorrer à 

a que em alguns estudos históricos é 

ra. 

a prova dessa assertiva. O que o Modernismo logrou, 
ue, sob outros aspectos, pouco tinham em comum.  



 

                                                

 No entanto, o modernismo foi muito mais que um movimento. 

Conforme Friedrich Nietzsche1, filosofo alemão e grande 

influenciador do pensamento ocidental, chegou a declarar que todo 

aquele que quiser ser criativo no bem e no mal deverá antes ser um 

aniquilador e destruir valores. Nesse sentido, o estilo representou uma 

revolução artística profunda que repercutiu politicamente na 

sociedade, consistindo numa ruptura total com o passado, com a 

finalidade principal de ir à frente de sua época e transformá-la, ao 

mesmo tempo em que transforma a própria natureza das artes; é, 

também, a afirmação de suas relações com o presente e sobremaneira 

com o futuro.  

Como bem coloca Malcolm Bradbury2, a tarefa de ‘tornar 

novo’ implicava a necessidade de seguir em frente, encontrando um 

novo caminho na experiência da modernidade – uma tarefa de 

descobrimento e dissidência, uma aventura além dos perigosos limites 

da imaginação, um ato de libertação das estruturas petrificadas do 

passado. Tudo precisava mudar – a filosofia por trás das artes, a visão 

básica que elas exprimiam, a relação entre forma e conteúdo, artista e 

platéia, indivíduo criador e sociedade. 

Ainda segundo Bradbury, o Modernismo foi uma crise na 

história do humanismo ocidental e uma tentativa séria de compreender 

a apreender a natureza da existência moderna. Pode-se acrescentar que 

ele foi responsável por obras geniais tanto na literatura, quanto na 

escultura, pintura, música e arquitetura. 

 
1 NIETZSCHE, Friedrich Apud BRADBURY, Malcolm (1989); in O Mundo 

moderno p.19  

2Bradbury Malcolm Modernismo guia geral 



 

                                                

Antes, porém, de definir o Modernismo enquanto estética 

literário-cultural, convém, aqui, fazermos uma diferença entre 

Modernismo e Modernidade. Para tal valemo-nos das colocações 

muito pertinentes de um outro crítico, o filósofo Henri Lefebvre3:  

Por Modernismo, nós compreendemos a consciência que tomaram de si 

mesmo as épocas e os períodos, as gerações sucessivas; o Modernismo 

consiste, pois, em fenômenos de consciência, em imagens e projeções em 

si, em  exaltações feitas de muitas ilusões  e de um pouco de perspicácia. O 

modernismo é um fato sociológico e ideológico. 

 Enquanto que por Modernidade nós compreendemos ao contrário, uma 

reflexão principiante, um espaço mais ou menos adiantado de crítica e de 

autocrítica, numa tentativa de conhecimento. A modernidade difere do 

modernismo como um conceito em via de formulação difere dos 

fenômenos sociais como uma reflexão diante dos fatos.  

O Moderno e o Modernismo estão ligados, em sua terminologia, à 

vanguarda que deixou de ser um termo militar –opondo-se à noção de 

retaguarda –  para adquirir um sentido político-cultural, denotando um 

antagonismo em relação à  ordem existente e negando seu papel 

histórico. Ela é, ainda, imprevisível. 

Em outras palavras, a vanguarda foi uma tentativa histórica de 

combater os conservadores, que preferiam uma cultura mais 

convencional, na esperança de que no futuro haveria um público que a 

compreendesse como de fato ocorreu. 

“A velha concepção de pátria já não basta para qualquer um que tenha 

maturidade intelectual”, escreveu Herink Ibsen4. “Não podemos mais nos 

contentar com a comunidade política em que vivemos”. 

 
3 Lefebvre, Henri Introdução a Modernidade.  

4 Ibsen, Herink (1988); in Karl, Frederick O moderno e o Modernismo   



 

                                                

Na opinião de Frederick R. Karl5, o moderno e o modernismo 

se caracterizam pela linguagem em que se expressam. A trilha comum 

para qualquer um que desejar ser moderno, independente do meio em 

que se expresse, é a capacidade de renovar a linguagem de sua arte, 

seja através de rupturas e novas formações, seja através de cores, tons, 

seqüências de sons, efeitos visuais, neologismos. 

Assim, podemos afirmar que o Modernismo não apenas rompe 

com a arte tradicional mas, também, com a cultura humanística 

tradicional, conseqüentemente havia setores da sociedade que não o 

aceitavam achando-o um movimento corrupto, decadente, negativista 

e niilista, era a arte que subvertia o estado e a moralidade cristã. 

O moderno e o modernismo se entrelaçaram tanto com os 

valores sociais, morais e políticos que se tornou praticamente 

impossível separar os limites de cada um. Seguindo-se o raciocínio de 

Frederick Karl, devemos salientar que, na virada do século XIX para o 

século XX, não apenas essas idéias apresentavam ameaças reais para 

as sociedades fechadas, mas também eram vistas como perigo que 

incidiam sobre sociedades democráticas e abertas. 

O termo moderno tornou-se tão múltiplo que ultrapassou muito 

o vocabulário para uma existência com normas, linhas de orientação, 

conseqüências. Imiscuiu-se de tal maneira no pensamento que 

extrapolou o sentido de arte chegando até a vida política e social. 

Denota ao mesmo tempo esperança e ameaça para as mesmas pessoas. 

 Foi na Idade Média que começou a contenda entre os antigos e 

os modernos quando alguns autores passaram a usar o vernáculo como 

uma versão do espírito moderno, pois suas obras constituíram uma 

 
5 Karl, Frederick R (1988); in O moderno e o Modernismo 



 

                                                

ruptura com o latim, como língua que representava a antiguidade, e 

utilizavam a linguagem como um meio de exprimir a atualidade, 

independente do foco do assunto de que tratassem. 

 Ainda segundo Frederick Karl6, usando a língua moderna, em 

vez de usar a língua da antiguidade, o escritor exprime mais do que 

igualdade. Pressupõe que o mundo progrediu, e que um mundo em 

progresso necessita de novos modos de expressão. São as novas 

linguagens que conferem ao que é moderno suas energias e sua 

definição. 

Ainda no século XVII, o humanismo do renascimento lutava 

contra o racionalismo cartesiano e a precisão científica. Como, na 

atualidade, o litígio entre os antigos e os modernos estende-se a um 

contexto mais amplo do que um litígio sobre livros ou valores 

literários. Em outras palavras, no século XVII a idéia de moderno 

vinculava-se à pesquisa científica. 

Charles Perraut tentou recorrer à precisão científica como uma 

maneira de elogiar o modernismo pondo ênfase na quantidade de 

regras, todavia tal procedimento só prejudicou mais ainda o 

modernismo, pois ao agir dessa forma introduziu a pesquisa racional 

cartesiana em todos os aspectos da atividade literária. 

A Europa no fim do século XIX e começo do século XX era 

um lugar onde as fronteiras, as classes, os valores e as idéias estavam 

em mutação, com um avanço tecnológico-científico muito 

grande:época do surgimento do rádio, do dirigível, do motor em 

substituição ao cavalo nos transportes, da luz elétrica, telefone, da 

teoria quântica.  

 
6 idem 



 
Enquanto a sociologia e a política modificavam a visão do 

mundo social, a ciência alterava a concepção do mundo físico, com 

novas idéias a respeito do que constituía a natureza da percepção, da 

intuição e da consciência.  

Surge a Psicanálise de autoria de Sigmund Freud com o conceito de 

inconsciente e a obra “A interpretação dos sonhos”, obra muito influente 

na sociedade da época – e até hoje. 

A arte deixou de ser uma simples representação dos fatos 

sociais e um mundo exterior consensual. Criou-se o conceito da arte 

pela arte com seus próprios métodos de composição e seus próprios 

processos de percepção e intuição.  

O que há em comum entre os críticos sobre o modernismo é seu caráter 

polêmico, sendo impossível ficar-se-lhe indiferente. 

O modernismo começou na Europa na segunda metade do 

século XIX, seguiu para os Estados Unidos e no início do século XX 

chegou ao Brasil.  

 

1.2. O Modernismo brasileiro 

 

No ano de 1894 foi instalada a República que durou até 1930; 

um aspecto muito importante desse período é a aliança entre as 

oligarquias de Minas e São Paulo. Que veio a ficar conhecida como 

política café-com-leite. 

 Com efeito, havia muita insatisfação com tal política assentada 

na hegemonia dos proprietários rurais de São Paulo (cafeicultores) e 

de Minas (pecuaristas), que detinham o devido peso nas decisões 



 

                                                

econômicas e políticas do país provocando a insatisfação dos outros 

Estados sem falar na situação crítica do Nordeste que era totalmente 

marginalizado. 

Acrescente-se que em relação a São Paulo, também a força 

econômica representou um importante papel no controle do Governo 

Federal. E permitia-lhe reivindicar tratamento especial para seus 

problemas particularmente em relação ao café, sob a alegação de que 

eles se haviam transformado em questões nacionais.  

Poder-se-ia dizer que o Brasil se desenvolvia à custa de graves 

desequilíbrios e que em termos literários vivia um parnasianismo 

agonizante, um marasmo sem precedentes. 

A primeira guerra mundial (1914-1918) influiu muito no 

crescimento da indústria no Brasil e no conjunto da economia, assim 

como nos costumes e nas relações políticas. A insatisfação com a 

política nacional leva ao questionamento da legitimidade do nosso 

sistema político, ainda dominado pela oligarquia rural. 

A grande quantidade de imigrantes que aportam no Brasil, 

principalmente nos Estados do Sul, em substituição a mão de obra 

escrava e para formação de quadros técnicos, provoca, como não 

poderia deixar de ser, sensíveis alterações na economia e também na 

política. É o elemento novo que vai interagir com o elemento local.  

Segundo Antônio Cândido7 o Modernismo significou, 

principalmente, libertação dos modelos acadêmicos que se haviam 

consolidado entre 1890 e 1920... o desejo principal dos modernistas 

 
7 Cândido, Antonio, Castello, José Aderaldo, Presença da Literatura 

Brasileira – Modernismo, DIFEL, S.P.1983 



 

                                                

foi o de serem atuais, exprimir a vida diária, dar estado de literatura 

aos fatos da civilização moderna.  

E é nesse aspecto, principalmente, que classificamos a obra de 

Ercília Nogueira como modernista. Essa vontade de referir ao 

problemas do dia-a-dia, de uma forma direta oposta a literatura 

discursiva e pomposa do parnasianismo. 

Em 1917 ocorre um fato aparentemente banal que posteriormente viria se 

mostrar muito importante para o movimento modernista. No dia 21 de 

novembro o secretário da Justiça do Governo de São Paulo, Eloi Chaves, 

pronuncia no Conservatório Dramático e Musical uma conferência com a 

finalidade de aliciar adeptos à entrada do Brasil na guerra e ao final é 

agraciado com uma corbelha de flores e um pequeno discurso proferido 

por Mário de Andrade, que lecionava naquele estabelecimento.  

Oswald de Andrade também estava presente na qualidade de 

repórter do Jornal do Commercio e ficou muito impressionado ao 

ouvir as palavras de Mário, gostou tanto que publicou seu discurso na 

íntegra no dia seguinte no referido jornal. 

Desde então tornaram-se amigos, frequentando-se a  miúde, 

trocando idéias sobre suas inquietações artísticas e a vida cultural do 

País e da Europa e “juntos chegarão à luta renovadora das letras e arte 

brasileiras” (Afrânio Coutinho) 8  

Nesse mesmo ano Mário de Andrade sob o pseudônimo de 

Mário Sobral publicou seu primeiro livro de poesias “Há uma gota de 

sangue em cada poema” em que constava um poema considerado 
 

8 Coutinho, Afrânio A Literatura no Brasil – Era Modernista,Global Editora, 

S.P.1996 



 

                                                

exagerado em sua rima, porém foi justamente esse exagero que 

chamou a atenção de Oswald.   

Um dos acontecimentos mais marcantes no princípio do século 

XX foi, sem dúvida, a Semana de Arte Moderna que veio a acontecer 

em fevereiro de 1922. 

 Em 29 de janeiro deste ano, o jornal O Estado de São Paulo 

noticiava: “Por iniciativa do festejado escritor, Sr. Graça Aranha, da 

Academia Brasileira de Letras, haverá em São Paulo uma ‘Semana de 

Arte Moderna, em que tomarão parte os artistas que, em nosso meio, 

representam as mais modernas correntes artísticas.” 

 O local foi o Teatro Municipal que de 11 a 18 de fevereiro 

abrigou uma interessante exposição. Os pressupostos básicos do 

movimento foram:   

a) o rompimento com o passado, ou seja, o repúdio às 

concepções românticas, parnasianas e realista; 

b) a independência mental brasileira, abandonando-se as 

sugestões  européias, principalmente as lusitanas e gaulesas; 

c) uma nova técnica para a representação da vida em vista de 

que os processos antigos ou conhecidos não apreendem mais os 

problemas contemporâneos; 

d) outra expressão verbal para a criação literária, que não é 

mais a mera transcrição naturalista mas recriação artística, 

transposição para o plano da arte das realidades vitais; 

e) e, finalmente, a reação ao status quo, o combate em favor 

dos postulados que apresentava, objetivo da desejada reforma.9

 
9 idem 



 

                                                

 Dentre os artistas  e intelectuais presentes podemos destacar: 

Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Ronald 

.de Carvalho, Guilherme de Almeida, Vila Lobos, Ernani Braga, Anita 

Mafaltti, Vicente do Rego Monteiro, só para citar alguns. 

O contexto político-social em que ocorre a Semana é, também, 

de agitação e mudanças. As sucessivas crises da economia cafeeira, 

sustentáculo da vida republicana, haviam abalado o prestígio social da 

aristocracia rural paulista. Ao mesmo tempo, expande-se a 

industrialização com conseqüente urbanização e maior mobilidade 

social. 

 A pequena burguesia, que subira à cena política no início da 

república começa a dar sinais de inquietação. A grande burguesia se 

divide, com um segmento investindo na indústria nascente e 

hostilizando o segmento agrário que ainda controla o poder público.  

 A Semana representou uma renovação de linguagem, a busca 

de experimentação, a liberdade criadora e a ruptura com o passado; 

foi, ainda, o 10clímax, ruidoso e espetacular, de uma não menos 

ruidosa e provocativa tomada de posição de jovens intelectuais contra 

as práticas  artísticas dominantes no país. 

Práticas que, embora aceitas e mantidas, mostravam-se 

esgotadas para expressar o tempo de mudanças em que viviam. 

Foi, também um escandâlo de tal monta que as famílias 

chegaram a considerá-la imoral tanto que não se referiam a ela nem na 

frente das crianças, e nem na frente das mulheres. 

 
10 Coutinho, Afrânio, A Literatura no Brasil – Era Modernista –V.5, Global 

Editora, 1996 



 

                                                

Toda essa movimentação propiciou a que autores como Ercília 

Nogueira Cobra pudessem surgir no horizonte da literatura brasileira. 

Nascida em 1 de outubro de 1891, em Mococa, interior de São 

Paulo, pelo lado materno pertencia a uma rica família de fazendeiros 

de café. O pai Amador Brandão Nogueira Cobra, era natural de 

Baependi, sul de Minas Gerais. 

Ercília viajou para o Rio de Janeiro, Argentina e a França. 

Conheceu prostitutas, ouviu-lhes as queixas e confidências, base para 

seu romance e o ensaio. 

Muito culta, gostava de poesia (ela escreveu em seu ensaio 

“mas a poesia exerce sobre esta alma um poder tirânico”-VA)11,                           

sendo leitora de jornais e revistas, conhecia autores estrangeiros em  

voga como Anatole France, Nietzsche, Victor Margherite, Ibsen, 

André Gide, Schopenhaue e também brasileiros, como Monteiro 

Lobato, Júlia Lopes de Almeida, entre outros. 

Escritora muito além da sua época, foi uma espécie de 

visionária que  já defendia na década de 20 questões que anos mais 

tarde seriam debatidas por Paulo Freire (1960) quando fala da 

necessidade de liberdade para aprender, sendo ele, inclusive título de 

uma obra dele, Vírginia Woolf (1929) que defendia a independência 

financeira em sua obra Um Teto Todo Seu; Simone de Beauvoir 

(1949)  quando fala da liberdade sexual, em O Segundo Sexo. 

Entretanto em 1922, data que publicou seu romance devido ao 

seu estilo direto, contundente, totalmente oposto do estilo das outras 

escritoras que se aventuravam no campo da literatura nessa época, sem 

 
11 Cobra, Ercília Nogueira 



 

                                                

medo de chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, foi presa e 

taxada de pornográfica sendo execrada pela sociedade 

 O Brasil tem sido pensado por diversos intelectuais 

brasileiros,12 especialmente literatos e antropólogos e na construção de 

um imaginário nacional brasileiro, a produção literária tem se revelado 

uma forte contribuinte  

 

 

 

1.3. A situação da mulher no início da década de 20 

 

Nas primeiras  décadas do século XX apesar do avanço das 

Ciências, das grandes descobertas, em relação ao universo feminino 

poucas modificações aconteceram sofrendo ainda, as mulheres, muita 

discriminação. 

Na verdade a mulher continuava na invisibilidade, vez que seus 

direitos civis eram praticamente inexistentes, não tendo acesso a 

cursos de nível superior, nem ao voto. 

Salvo raríssimas exceções como Carlota Pereira de Queiros, 

paulista nascida em 1892, que além de ter se formado em Medicina, 

foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, Bertha Lutz 

(Bertha Maria Julia Lutz) nascida em 1892 em São Paulo, filha do 

famoso cientista Adolfo Lutz, formou-se em Ciências pela Sorbonne 

em 1918 e voltou para o Brasil, ingressando através de concurso 

público no Museu Nacional como secretária e depois Biológa, sendo a 

 
12 Ferreira, Débora R.S.(2004), in Pilares Narrativos, p.__ 



 
primeira mulher a ocupar um cargo no serviço público.  Em 1919 

criou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e representou o 

Brasil junto com Olga de Paiva Meira, também paulista, no Conselho 

Feminino Internacional, órgão da Organização Internacional do 

Trabalho(OIT). 

Neste evento foram aprovados os princípios de salário igual 

para ambos os sexos e a inclusão da mulher no serviço de proteção aos 

trabalhadores. Só que na prática não era bem assim. Como demonstra 

Ercília na sua obra.   

1922 (mesmo ano da Semana de Arte Moderna), foi um ano de 

muitas atividades para Bertha Lutz a Liga transformou-se em 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino tendo ela como 

Presidente, Maria Amália Bastos, primeira secretária e Carmen 

Velloso Portinho, tesoureira. Dela  também tomou parte a educadora e 

escritora Maria Lacerda de Moura, porém divergências de idéias 

acabaram afastando-a do grupo de Bertha Lutz. 

 Ela neste ano representou o Brasil na Assembléia Geral da 

Liga das Mulheres Eleitoras, realizada nos Estados Unidos sendo 

eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. Participou do 

Congresso de Educação como delegada do Museu Nacional 

garantindo o ingresso de meninas no colégio Pedro II no Rio de 

Janeiro.  

Em 1929, participou da criação da União Universitária 

Feminina, da Conferência Internacional da Mulher, em Berlim. Em 

1932 criou a Liga Eleitoral Independente e em 1933 criou a União 

Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas, 

graduando-se, neste mesmo ano, em Direito afim de poder participar 

mais plenamente das atividades políticas. 



 

                                                

As feministas questionavam se “as mulheres já  podem votar 

em trinta países e um Estado Brasileiro porque não hão de votar em 

todo o Brasil?” (O Estado a que elas se referiam era o Rio Grande do 

Norte). As ações empreendidas pelas feministas estavam voltadas para 

a conquista do direito ao voto, e para isso, aproveitavam todo o espaço 

disponível para divulgar a causa que abraçava: escreviam cartas à 

imprensa, a autoridades, concediam entrevistas e pressionavam os 

parlamentares quando alguma matéria de seu interesse tramitava no 

Congresso Nacional13. 

Foi o caso de um projeto de lei que estendia o direito de voto às 

mulheres , apresentado pelo senador Justo Chermont no ano de 1919. 

Mesmo não sendo a primeira vez que um parlamentar pretendia 

acabar com a discriminação política  contra as mulheres, a tramitação 

do projeto Chermont inaugurou uma nova forma de participação 

política feminina. 

Bem aos moldes do movimento feminista norte-americano, 

buscava-se a articulação de interesses junto às forças políticas, 

evitando confronto aberto com instituições tradicionais, e promoviam-

se ruidosas manifestações de rua, como aquelas protagonizadas pelas 

sufragettes inglesas.14  

Um fato interessante ocorreu  na cidade do Recife capital do 

Estado de Pernambuco15. O periódico Diário de Pernambuco, fundado 

em 1825, e que ainda hoje circula normalmente, em 26 de janeiro de 

 
13 Dicionário de Mulheres do Brasil, Jorge Zahar Editor,2000 

14Idem  

15 Araújo, Rita de Cássia Barbosa de, WWW.Scielo Brasil.org.  

http://www.scielo/


 
1933 iniciou a publicação de uma enquente, realizada junto a ‘ilustres 

senhoras e senhorinhas da sociedade pernambucana’.  

Dezenove mulheres colaboraram com o jornal, respondendo à 

indagação “A quem deverá caber a representação da mulher 

pernambucana na futura constituinte?”, sendo o resultado da última 

consulta publicado em 04 de abril daquele mesmo ano.  

A pesquisa,  inicialmente pensada para restringir-se às 

pernambucanas, acabou alcançando os Estados vizinho da Paraíba e 

de Alagoas. Foram incorporadas à amostra duas associações de 

mulheres:  a Federação Pernambucana para o Progresso Feminino 

(sucursal em Recife da  Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino) e a Liga Eleitoral Católica, que funcionavam no Recife, 

perfazendo o total de vinte e duas matérias jornalísticas  dedicadas ao 

assunto.  

A idéia  de realizar a pesquisa ouvindo exclusivamente 

mulheres, bem como sua temática, execução e publicação eram, em si 

mesmas, uma inovação. Era expressão, ao mesmo tempo que 

concretude, de algo de maior alcance econômico, social, cultural e 

político, que transcorria no seio da sociedade brasileira de então. 

Uma das inquiridas, a Dra. Albertina Correia de Lima, 

advogada, formada na Faculdade de Direito do Recife e residente na 

Paraíba, foi apresentada pelo jornal como “figura de marcado relevo 

nos círculos  intelectuais da Paraíba e descendente de uma família de 

homens ilustres”, a exemplo do irmão João da Mota, também 

advogado e líder popular.(grifo nosso) 

 Partidária da emancipação política das mulheres, cujas 

conquistas dizia acompanhar com vivo interesse, nutria igual simpatia 

pela enquete realizada, reconhecendo a iniciativa como mais uma 



 
manifestação da luta das mulheres pela ampliação de seus direitos 

civis e políticos e pela conquista de novos espaços na sociedade 

     Tratando-se de uma reflexão inicial sobre o tema da mulher 

e das mudanças em torno do lugar que ocupava ou deveria ocupar na 

sociedade brasileira, nos anos de 1930, a análise busca identificar 

social e culturalmente o perfil das entrevistadas, bem como pontuar os 

interesses e o universo de valores por onde gravitavam as idéias 

dessas mulheres, suas percepções em relação à situação da mulher na 

sociedade e aos movimentos feministas, no país e no mundo, assim 

como suas expectativas quanto ao futuro próximo da nação. 

Há que se ressaltar que a consulta dirigia-se à “senhoras e 

senhorinhas ilustres da sociedade”, àquelas de mais “relevo no seio de 

nossa sociedade”. Às figuras de mais realce em nossos círculos 

sociais”., ou seja, foram ouvidas apenas mulheres da elite social 

urbana do Recife, de João Pessoa e Maceió.  Ficaram excluídas as 

mulheres das camadas sociais urbanas economicamente menos 

favorecidas, como as operárias, empregadas no comércio, donas-de-

casa, integrantes dos movimentos sindicais. 

Outro detalhe é que a enquete levava em conta a formação 

escolar da inquirida, sua vida socioprofissional e penetração no mundo 

social e nos círculos femininos. 

 Registrava-se assim, os depoimentos de pintoras, pianistas, 

escritoras, poetisas, professoras principalmente das Escolas Normais, 

formadoras de opinião que costumavam publicar artigos em jornais 

locais, médicas, advogadas, integrantes de associações civis e 

católicas que lutavam pelos interesses da  mulher., isto é mulheres 

escolarizadas, letradas e cultas, de vida social ativa, atuando na esfera 

pública, muitas das quais inseridas no mercado de trabalho formal, 



 

                                                

desenvolvendo atividades remuneradas fora da esfera doméstica não 

por necessidade mas por outros motivos tais como social, psíquico, 

político e até por modismo. 

A presidente da Federação Pernambucana pelo Progresso 

Feminino,   líder do movimento feminista em Pernambuco, escritora, 

membro da Academia Pernambucan de Letras e professora da Escola 

Normal, Edwiges de Sá Pereira, no seu estudo  PELA MULHER, 

PARA A MULHER,  de 1931, enumerou a mulher em tres categorias 

classificando as mulheres que participaram da enquete como mulheres  

da primeira categoria que seriam brancas, oriundas das antigas classe 

senhoriais, que viveram o ócio proporcionado pela sociedade 

escravocrata; hierarquicamente superiores , haja vista o critério de 

renda e riqueza em que se baseavam os valores norteadores da 

pirâmide social. 

 Mulheres que foram tocadas, entretanto, pelo afã da campanha 

abolicionista, que as despertou  de sua passividade, impelindo-as para 

novas lutas e conquistas, lançando-as para além do limitado espaço 

doméstico e familiar a que praticamente limitavam suas existências. 

Integradas à esfera da vida pública, partícipes das lutas políticas mais 

gerais de seu tempo, desenvolveram maior espírito de sociabilidade e 

sentiram necessidade de ampliar  seus conhecimentos e cultura16

A segunda categoria era a das mulheres que precisavam e 

sabiam trabalhar.e a terceira  a das que precisavam  e não sabiam 

trabalhar. 

A enquete fora desenvolvida nos meses que antecederam 

imediatamente as eleições de 03 de maio de 1933, em que deveriam 

 
16 Ferreira, Luzilá Gonçalves (org.)Suaves  Amazonas, Editora Universitária-UFPE, Recife, 
1999 



 
ser escolhidos os representantes dos vários segmentos da sociedade 

para compor a Assembléia Nacional Constituinte de 1934 que trazia 

como traço singular o fato de ser fruto de pressões de setores que, 

mesmo havendo participado do movimento revolucionário,  

encontravam-se à margem do aparelho de Estado 

. Figurando como exigência da contra-revolução, em um 

primeiro momento a proposta de convocar uma assembléia 

constituinte foi encampada pelo Governo Provisório, que tinha por 

chefe Getulio Vargas, que lhe atribuiu novo significado, apresentando-

a como intenção legítima de toda a nação. 

O Governo Provisório autodefinia-se como um poder passageiro na vida 

política do país, havendo de ser substituído pelos legítimos 

representantes da nação, segundo determinasse a Assembléia Nacional 

Constituinte. 

 A revisão da legislação eleitoral e a elaboração de um novo 

código eleitoral, compromisso assumido por Getúlio Vargas, 

constituíram um dos atos políticos mais importantes do Governo 

Provisório. O Decreto nº 21076, de 24 de fevereiro de 1932, 

regulamentava o alistamento e o processo eleitoral no país, nos 

âmbitos federal, estadual e municipal, trazendo uma série de 

inovações, dentre as quais se destacava o establecimento do sufrágio 

universal e secreto. 

 Mais ainda, o novo código ampliava o corpo político da nação, 

concedendo o direito de voto a todos os brasileiros maiores de vinte e 

um anos, alfabetizados e sem distinção de sexo. Permaneciam 

excluídos do direito de votar os mendigos , os praças e os clérigos 

regulares. Observe-se que a Constituinte de 1934, não instituiu a 



 
obrigatoriedade do alistamento e do voto. As mulheres brasileiras 

adquiriam assim, pela primeira vez e após árdua luta, cidadania 

política  

Com o direito ao sufrágio, as mulheres contribuíam para o 

aumento significativo do número de votantes no país. Justificando 

assim o interesse do jornal pelas suas opiniões. 

É interessante observar, que a maioria das respostas ia muito 

além do que foi solicitado, de onde podemos deduzir, talvez uma 

vontade dessas mulheres de revelar sentimentos e opiniões há muito 

abafados e pouco valorizados por uma sociedade eminentemente 

masculina e patriarcal. 

Com o intuito de divulgar o nome das candidatas de suas preferências e 

mostrar os atributos considerados fundamentais em uma representante 

mulher na Constituinte, as “senhoras e senhorinhas” discorriam sobre 

assuntos vários, aproveitando ao máximo aquele raro momento de 

visibilidade reportando-se a questões econômicas,  sociais, culturais, 

dentre outras. 

Uma das entrevistadas a  “senhorinha” Nair de Andrade demonstrava 

clareza na percepção do momento político, apontada pelo jornal como 

integrante de uma família ilustre,  de esmerada educação e “fina 

sensibilidade aliada a uma rara distinção intelectual e vivacidade de 

espírito” dizia: 

O Brasil ainda convulsionado, por um longo período revolucionário, volta 

uma folha, oferecendo página em branco para um novo capítulo de sua 

história político-social. 



 
Os responsáveis pela Ditdura acenam de longe [...] prometendo[...] 

garantido [...] próxima constituinte. 

E os partidos se movimentam, arregimentam forças, numa precipitação, e 

numa tal dispersão de ordem, que não deixam ver claro, as bases, os 

princípios talvez ainda [...] inexistentes. 

Confundem-se  quase... velhas e novas correntes tal a pressa com que 

pretendem alcançar o mesmo ponto... um labirinto verdadeiro.    

O momento político era de indefinições. Vitorioso na revolução 

de 1930, Getulio Vargas, buscava manter o controle sobre o processo 

de constitucionalização em curso no país. Setores e grupos sociais 

mobilizavam-se, procuravam organizar-se política e partidariamente, 

em função de interesses mais gerais ou específicos de classes. 

Todavia, mesmo tomando parte por direito da vida política do 

país, sua participação ocasionava inúmeras reações negativas, que iam 

da pura e simples contestação ao questionamento sobre sua 

capacidade intelectual para tais assuntos. 

Outra entrevistada a médica alagoana Lili Lages,  ponderava 

que tal conquista representava um desdobramento mais que justo e 

coerente com os ideários da Revolução de 1930: 

De que serviriam as revoluções, promessas de Brasil, anseios de liberdade, 

se a metade da população permanecesse soterrda em incongruentes 

preconceitos e inexplicáveis injustiças, que lhes fazem perder a noção de 

persoalidade própria,  o direito de viver como parte ativa do complexo 

organismo social? 

Uma sólida educação e uma conveniente ilustração são consieraderas 

condição sine qua non para a mulher alcançar a independência econômica, 

esta sim, base imprescindível a todas as outras vitórias.  

A “senhorinha”  Ana Campos, catedrática da Escola Normal, declarava: 



 

                                                

 Reconhecida a igualdade de direitos do homem e da mulher, por que 

traçar-lhes diferenças, por que negar à mulher o direito do voto, o direito 

de legislar?  

A cooperação da mulher na concepção das leis, é uma necessidade que se 

impõe para defesa de seus direitos e participação nas questões de interesse 

gerais. 

 

O depoimento da senhora Edna Leite Gueiros, trazia elementos 

que ajudam a compor o quadro de referências e valores culturais em 

que se pautavam as discussões sobre as novas conquista femininas17 . 

Segundo ela cabia à mulher provar ao Brasil e como aos seus filhos 

ranzinzas que a mulher não trouxe consigo apenas, ao aparecer no 

mundo, a função de procriar. Que ela trouxe um cérebro pensador e 

um espírito que vibra, eis a verdade. 

A procriação, função biológica da mulher, colocava-a em 

posição de inferioridade em relação ao homem. O útero, órgão da 

histeria e da gravidez, seria responsável por esta condição, 

condenando-a aos ciclos mestruais, ao parto e à menopausa.Cabia aos 

defensores da igualdad de direitos entre os sexos e favoráveis ao 

despertar de uma nova mulher, formular argumenos que rebatessem 

pontos de vistas que tinham por intento o contrário:provar e manter as 

desigualdades entre homens e mulheres. 

Para a educadora paraibana  Alice Alfredo Monteiro: 

 
17 O voto de saias: a Constituinte de 1934 e a participação das mulheres 

na política, Rita de Cássia Barbosa de Araújo 



 

                                                

A mulher adquiriu com o correr dos tempos a cultura, que antes era 
propriedade exclusiva do homem. 

Desde que à mulher é permitido fazer os mesmos cursos, estudando nas 
mesmas escolas  que o homem, não se poderia admitir que lhe fosse eternamente 
vedado exercer os direitos correspondentes à cultura conquistada. 

A mulher brasileira deve votar porque deixou de ser a mulher da época da 
colônia, da qual apenas se exigia graça e beleza. A mulher brasileira de hoje, pensa, 
estuda. Mulher de espírito forte conservando[...] os sentimentos da honra e do 
dever  

 

A insistência dada ao aspecto cultural da questão encontrava 

sua razão de ser em um viés do pensamento dominante da época, por 

muito tempo corroborado pelos cânones científicos, segundo o qual o 

cérebro da mulher seria inferior ao do homem.  

O psiquiatra Miguel Bombarda foi um dos que teorizou sobre o 

assunto, afirmando a inferioridade da mulher com base nas teorias 

evolucionistas. Dizia ser o cérebro feminino mais leve e com menos 

circunvoluções, o que gerava a suposta fragilidade feminina, tese 

cientificamente contestada, porém, pela anarquista mineira Maria 

Lacerda de Moura e pela médica lzira Reis.18

Tal como acontecia em relação a outro fenômenos sociais, 

também convertidos em objetos de investigação científica da etnologia 

e da sociologia, como a questão racial, por exemplo, as desigualdades 

e diferenças percebidas no modo de pensar entre homens e mulheres 

passavam a ser vistas fundamentalmente como um problema de 

herança cultural e modo de vida, e não como um determinismo 

biológico.19, 

Uma outra entrevistada a senhora Isabel Orlando Andrade 

Bezerra cita Tito Lívio de Castro no livro A mulher e a sociogenia 

 
18 Nosso Século, 1981,vol2. apud Rita de Cássia B.de Araújo. 
 
19 Cf.Rita de Cássia B. de Araújo. 



 

                                                

onde defende a comprovação científica da capacidade intelectual da 

mulher 

Assim, por que havia os que não acreditavam na capacidade intelectual da 
mulher? A história do mundo ocidental estava repleta de casos de mulheres bem 
sucedidas nas diversas áreas das artes da cultura e do conhecimento cientíco; 
mulheres que sobreviveram do fruto de seu trabalho e com o concurso de suas 
inteligências. 

 
A doutora Albertina Correia Lima expunha seu pensamento 

sobre a questão, com muita clareza: “ A mulher brasileira deve ali 

representar-se não só para defender seus direitos, tanto tempo 

esquecidos, como para afirmar mais vitoriosamente sua capacidade 

mental”. 

Procriar, educar os filhos para bem servir à patria e encarregar-

se da administração e economia domésticas, eis as atividades que a 

sociedade e os valores tradicionais haviam reservados às mulheres, 

confinado-as ao espaço da casa e da vida privada20  

Se a situação feminina apresentava sinais de mudaças, visíveis 

nas capitais brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo, o mesmo não 

acontecia com outras cidades como por exemplo, o Recife que apesar 

de ser a terceira cidade do Brasil em termos de população e de 

economia, as mulheres diziam encontrar resistência para se impor 

profissionalmente. 

A diretora da Escola Técnico Profissional Masculina, “posto 

para que um homem deveria parecer mais bem indicado, mas no 

desempenho do qual vinha demonstrando apurado senso 

administrativo, um dinamismo de ação eficiente e produtivo” segundo 

o jornal Diário de Pernambuco, denunciava: 

 
20 Maluf, Maria e Mott, Maria Lúcia “Recônditos do mundo feminino” apud. Rita de Cássia  



 
No Brasil, principalmente nas capitais do norte, devemos todas ser 

domésticas. 

Domésticas têm aqui um duplo sentido. Quer dizer ao mesmo tempo do lar, 
da família; mulher quituteira, que não lê, não escreve e, sobretudo, não pensa. O 
outro sentido ainda é mais interessante, porque nos equipara a quase generalidade 
dos animais inferiores.Domésticas que dizer autômatas, submissas, escravas. 

 

Segundo Edwiges de Sá Pereira: 

... e esta personalidde, solicitada pelos reclamos da vida prática e útil, que 
entrou a conhecer de perto e com a qual se identificou, foi a pouco e pouco se 
desdobrando, a pouco e pouco ingressando nas atividades fora do lar. As 
associações religiosas a princípio, depois a caridade associada: os orfanatos, os 
asilos, a creche, as escolas, os comitês patrióticos, por fim bastaram-lhe até certo 
tempo. Hoje, mais não. Hoje a mulher que pode não limita sua ação: ela projeta 
para um destino de maior expans                               
ão as iniciativas de que se sente capaz.  

 
As mudanças nas áreas de atuação da mulher e nos padrões de 

comportamento feminino eram correlacionadas às conquistas 

tecnológicas mundiais à eletricidade, à aviação, aos avanços na 

indústria de eletrodomésticos, que, ao tornar mais ágil o serviço no 

interior do lar, permitiu à mulher urbana das camadas médias dispor 

de mais tempo livre para si. Modificações que vinculavam a uma 

memória da vida em sociedade de mais curto alcance, como lembrava 

a senhora Andrade Bezerra: 

[...] mas, veio a terrível guerra de 1914 e, enquanto lá nas trincheiras, os 
homens se batiam, ela, num esforço sublime, rebentava os elos das cadeias e 
heroicamente ocupava os lugares vazios dos companheiros, no comércio, na 
agricultura, nas indústrias, fazendo surgir, desassombrada e majestosa, a 
personalidade feminina 

Quando o homem afirma que a vida de sua companheira só pode ser 
exclusivamente dedicada ao lar, à educação dos filhos [...], falha na compreensão.  

A brasileira não idealiza, não deseja um feminismo individualista, 
egoístico, como o soviético, passando ao Estado suas obrigações.   

 

        Segundo Rita de Cássia Barbosa de Araújo, para muitos, 

inclusive mulheres, as recentes conquistas femininas na política, no 



 
direito, no trabalho,  representavam uma ameaça. Mais que uma 

possível e indesejada concorrência com o elemento masculino nos 

domínios agora compartilhados, temiam que as novas ocupações as 

fizessem desinteressar-se pelos assuntos domésticos. 

     

 Temiam a desestruturação da família, célula mater da 

sociedade, a desintegração do lar, a desmoralização dos costumes, o 

abandono dos princípios éticos e religiosos católicos. 

 Contudo, ao menos para as mulheres que participaram da 

enquete, afirmavam que as mudanças não significavam uma ruptura 

brusca e completa com o passado, com a forma de organização da vida 

social e com os valores tradicionais que nortearam suas existências até 

então.  

 Não viam incompatibilidade entre ter uma casa, marido e filhos 

e exercer a cidadania política, materializada pelo exercício do voto 

livre, ou atuar profissionalmente fora do lar. 

 Para a entrevistada Nair de Andrade apesar de aqui não se 

praticar uma verdadeira ciência política e ser exíguo o meio intelectual 

feminino ela defendia o voto da mulher. Mas sublinhava: 
Há ainda a observar o ponto mais importante que a mulher abraçando 

deveres de ordem coletiva, não poderá negligenciar os deveres da ordem individual 
o que seria falsear sua finalidade verdadeira no lar, na família. O sufrágio feminino 
escreverá decerto na história brasileira a página do coração.        
       
 A partir da enquete realizada podemos concluir que a mulher 

brasileira pertencente às camadas sociais mais favorecidas, financeira 

e intelectualmente, deveria atuar no mundo moderno capitalista 

acumulando uma dupla função: a de dona de casa e educadora dos 

filhos e a de cidadã consciente de seus deveres e responsável pelo 

destino da pátria. 



 
Conciliar razão e sentimento, colocar à disposição da 

coletividade a intuição, dom natural atribuído ao sexo e do qual as 

mulheres não deram mostras de quererem desvencilhar-se 

Há que se observar que essa representante das mulheres na 

Constituinte teria que necessariamente, ser inteligente, culta, possuir 

idoneidade moral e reconhecida competência no ramo da atuação 

profissional que abraçara ou influência no meio social por onde 

circulava. 

Bastante representativa do modo de pensar dessas mulheres, era 

a declaração coletiva dada ao jornal pela Federação Pernamucana para 

o Progresso Feminino, que reuniu mais de duzentas e vinte e oito 

assinaturas:” A uma forte inteligência deve aliar-se sólida cultura, 

aprimoradas ambas por uma perfeita educação religiosa, cívica, e 

comprovado senso de equilíbrio” 

No entender da senhora Agnaldo Lins: 
Em tese: à mulher, que já tem sobre seus ombros a grande responsabilidade 

da construção da família nos sãos princípios da moral cristã, não devia caber 
também a função de cuidar das coisas públicas. No entanto acho que a mulher não 
deve negar sua colaboração sempre que for julgada necessária. 

Quem sabe se a colaboração feminina neste momento de instabilidade do 
país, não será o raio de luz que com o seu proverbial otimismo desvaneça todas as 
preocupações, resolva todos os problemas, abra enfim todos os caminhos. 
Admitamos o voto feminino como medida de emergência. Nesta época, que 
podemos considerar como a mais triste do mundo, em que se produz tão 
desconcertante conflagração de idéias, de sentimentos, de antíteses morais, a 
contribuição de todas se faz necessária, num arranco supremo de levantamento dos 
sãos princípos, reunindo sob a mesma bandeira todas as criaturas sem exceção de 
nascimento, cor, herança, sexo. 

 
Essa mulher parecia como que predestinada a elaborar uma 

dupla missão: mostrar serem compatíveis as atividades do mundo 

privado com as do público; e reconciliar a política com a religião 

católica reconduzindo esta última para o interior do Estado nacional, 

de onde havia sido banida desde 1891 (ano da promulgação da 

primeira Constituição da Republica ) 



 

                                                

A ênfase nos princípios católicos configurou-se como  um 

diferencial do movimento feminista em Pernambuco, distinguindo-se, 

neste ponto, da posição adotada pela direção nacional da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino   

A proposta das feministas lideradas por Bertha Lutz, para a 

redação do anteprojeto de constituição, incluía treze itens, nenhum dos 

quais fazia qualquer alusão a aspectos religiosos: “Enfatizava as 

questões diretamente vinculadas ao cotidiano das mulheres, como a 

maternidade e proteção à infância e contemplava problemas que 

afetavam as condições de vida da população pobre como um todo. 

Pensando de forma ampla e com ousadia para a época, as feministas 

condenaram as diferenças salariais motivadas por sexo, nacionalidade 

ou estado civil, previram a instituição de licença maternidade 

remunerada, além de pleitearem o acesso irrestrito de mulheres a 

cargos públicos, sem distinção de estado civil. 21

 

 Em Pernambuco, diferentemente de São Paulo e Rio de Janeiro 

as feministas ligadas a Federação, davam muita importância a religião 

católica pelo que se pode deduzir das declarações da entrevistada Nair 

de Andrade: “O mundo católico feminino tem deveres imperiosos 

para chegar às urnas” .  

 Opinião partilhada pela  presidente  Edwiges: ”Somos católicas 

e não compreendemos as reivindicações femininas fora desses 

princípios. Somos pela indissolubilidade do matrimônio como 

condição máxima de garantia da família, da estabilidade do lar, da 

moral social enfim”. 

 Dentre todas as entrevistadas só a senhora Edna Leite Gueiros 

parecia discordar das colegas ao afirmar que: “Votaria em Edwiges de 

 
21 Dicionário das mulheres do Brasil, apud Rita de Cássia B. de Araújo 



 

                                                

Sá Pereira, contanto, que ela não fosse combater o divórcio ou 

submeter-se às exigências dogmáticas da igreja[...]  

 Com a Constituição de 1934 a igreja recuperou poder e 

prestígio perdidos desde 1891. No novo texto rezava: ”Nós, os 

representantes do Povo Brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, 

reunidos em Assembléia Nacional Constituinte”... O divórcio não fora 

aprovado, e o ensino religioso passou a ser de frequência facultativa 

nas escolas particulares, porém tornou-se matéria dos horários nas 

escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais.  

 Em 1937, com o golpe de Estado que instalou o regime 

ditatorial, Getúlio Vargas extinguiu os partidos políticos do país e em 

consequência, foram dissolvidas várias associações civis, dentre as 

quais a Federação Pernambucana. 

 Quanto a Federação Brasileira oficialmente não foi extinta pelo 

Estado Novo, mas com a redemocratização do país a entidade não 

apresentou mais força para mobilizar uma parcela importante da 

população feminina em torno de sua agenda22.   

 Curiosamente, tratando-se de pessoa tão politizada e consciente 

de seu valor, Ercília Nogueira Cobra não se nomeava feminista e 

embora fosse defensora do sufrágio feminino, não via a conquista do 

voto ou a conquista dos direitos políticos relevantes para a questão da 

emancipação feminina. 

 

 

1.4. Ercília e o Modernismo 

 Na seção XIV do ensaio Virgindade Anti-higiênica Ercília cita 

Menotti del Picchia, poeta, romancista e jornalista, um dos arautos e 

participante da Semana de Arte Moderna, demonstrando assim ter 

 
22Dicionário das mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade biográfico e  ilustrado...  



 
conhecimento e concordar com o Modernismo como se vê na seguinte 

passagem: 

 “Salta aos olhos a inépcia com a qual hoje, em pleno torvelinho 

do modernismo, em plena realidade de lutas individualistas, onde o 

grito de guerra é: Cada um por si! Moralistas retrógados venham nos 

buzinar aos ouvidos preconceitos que já não têm mais razão de ser”. 

(grifo nosso) 

 Ao defender o amor livre, as críticas ao casamento, por 

considerar reprodução e sexualidade como coisas distintas, pelo 

reconhecimento do direito das mulheres ao uso do próprio corpo seja 

para o prazer, seja para a maternidade, e pela defesa do controle da 

natalidade ela aproxima-se da também solitária feminista e escritora 

mineira Maria Lacerda de Moura que apesar de ser sua contemporânea 

não há registro algum de se conhecerem 

 Nogueira Cobra deixa entrever nos seus escritos que, além de 

inteligente não era muito sociável como pode-se ver na seguinte 

passagem do ensaio onde ela discorre com fina ironia:  
 A autora,  que tem uma antipatia formidável pelas reuniões mundanas, pois 
é onde mais sobressai a humilhação da mulher, freqüentou as nossas célebres 
corridas... 
 Coisa repelente! Dum lado, cocottes escandalosas, e do outro, casadas e 
solteiras tolíssimas. As duas hostes rivais passeiam no intervalo, e devoram-se com 
os olhos, não se podendo devorar com os dentes. Exposição ridícula, faltando 
apenas do lado das cortezãs cartazes com os dizeres – “valho tantos mil réis...” E 
do lado das candidatas ao casamento: - “Dote no valor de tantos contos  
 
 
 

  

 Também freqüentava o teatro. Segundo suas próprias 

palavras:”Na passada estação teatral do Rio, fui três vezes ouvir Pierre 

Magnier declamar o Cyrano de Bergerac; porém confesso que saí 

depois do primeiro ato do Maître de Forges” 



 

                                                

 Na opinião de Rubem Cobra: 23

   Ela é uma modernista não apenas pelo exotismo do seu estilo literário 
desabusado, objetivo e direto, mas exatamente pela sua proposta de uma revolução 
dos costumes no sentido da modernização psicológica e cultural do país, 
característica própria daquele movimento, e que ela faz respeitante à questão sexual 
e a situação da mulher em sua época. 

Na verdade, enquanto os notáveis do modernismo viviam o clima de entusiasmo 
algo arrogante que marcou o movimento, e colhiam louros no campo da literatura 
e, com a sua proclamada musa, também no campo das artes, - deliciando com doce 
escândalo a elite chocada e ao mesmo tempo divertida com a novidade -, era 
Ercília Nogueira Cobra que tomava a peito meter a mão em uma das verdadeiras 
chagas do atraso do povo e da ignorância dos conservadores opulentos: a 
escravidão doméstica e sexual da mulher.  

 Segue-se que na década de 20 a imagem da mãe-esposa-dona-

de-casa24como a principal e mais importante função da mulher 

correspondia àquilo que era pregado pela Igreja, ensinado por médicos 

e juristas, legitimado pelo Estado e divulgado pela imprensa como, 

por exemplo, a Revista Feminina importante publicação com sede em 

São Paulo e com uma excelente distribuição. 

 Circulou entre 1914 e 1936, contava com a colaboração de 

jornalistas e escritores de renome de todo o Brasil, como também de 

leitoras e leitores, e publicava matérias traduzidas da imprensa 

estrangeira. 

 Entre os colaboradores mais importantes, encontra-se o escritor 

Cláudio de Souza, que assinava os editoriais da revista com 

pseudônimo feminino de Ana Rita Malheiros, Coelho Neto, Antonio 

Austregésilo, Menotti Del Picchia e as escritoras Júlia Lopes de 

Almeida que, coincidentemente, conhecia a família de Ercília sendo, 

também, feminista e Chysanthéme, pseudônimo de Cecília Bandeira 

de Melo Rebelo de Vasconcelos. 
 

23 www.cobra.pages 
24 História da Vida Privada 



 

                                                

 Tratava de assuntos diversos tais como: comportamento 

feminino, relacionamento conjugal, etiqueta, culinária, moda, 

trabalhos manuais. Publicava contos, charges, artigos de assuntos 

gerais e muita publicidade. 

 Já para as estudiosas Susan Quilan e Peggy Sharpe25: 

em termos restritos do Movimento Modernista, a obra de Nogueira Cobra é vista 
como uma contribuição fora dos limites desse movimento. Ela exibe pouco 
sentimento de orgulho nacional e não se interessa pela recriação da linguagem, 
todavia, se dedica a mostrar a opressão sofrida pelas mulheres e encara as 
restrições sociais que contribuem para a preservação da virgindade feminina como 
meio efetivo de manter um estado de subjugação, ignorância e desemprego. 

 Note-se que enquanto os grupos Verde-Amarelo26, da 

Antropofagia, da Anta, dentre outros, posicionavam-se em defesa dos 

valores eminentemente brasileiros, Nogueira Cobra lança o olhar para 

o estrangeiro em busca do ideal. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Quilan Susan C., Sharpe, Peggy, Visões do Passado Previsões do Futuro 
26 Ferreira, Débora, Pilares Narrativos. 
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 Nesta seção, apresentaremos a 

Ercília Nogueira Cobra, com o in

transgressor e combativo das normas v

século XX no que se refere ao estat

mundo. 

 

Mas a mulher é um ente humano! Tem
direitos naturais, sofre e não pode
continuar a servir de tapete para os pés
dos homens (Ercília N.Cobra). 
ANSGRESSORA  

produção da escritora paulista 

tuito de relevar o discurso 

igentes no segundo decênio do 

uto da mulher no Brasil e no 



 

                                                

2.1. A obra de Ercília Nogueira 

 

Embora não seja autora de uma obra vasta, os livros que Ercília 

Nogueira publicou “Virgindade Inútil – Novela de uma revoltada”1,  e 

“Virgindade Anti-higiênica – Preconceitos e Convenções Hipócritas” 

(1924) causaram espécie, tanto que uma parenta revelou que o bispo 

de Ribeirão Preto proibiu a sua leitura, o vigário de Casa Branca 

expulsou-a da Igreja e disse que os livros eram obra do demônio e as 

pessoas fechavam as janelas quando ela passava2. 

As obras, esquecidas, foram recuperadas pelas feministas 

Susan C. Quinlan e Peggy Sharpe3 nos arquivos da Biblioteca 

Nacional. No entanto, como as próprias estudiosas declaram, como 

havia omissões no exemplar daquela Biblioteca, tiveram de se reportar 

a uma edição de origem francesa4. 

 
1 Há uma discordância entre o Professor Rubem Queiroz Cobra e Maria Lúcia de 

Barros Mott, quanto ao ano de publicação dessa obra: o primeiro declara que a 

“Novela de uma revoltada” teria “sido seu primeiro livro”, cujo “lançamento 

coincidiu com a Semana de Arte Moderna”; já a segunda, biógrafa da autora,  teria 

descoberto uma edição desta mesma novela somente em 1927. Cf. texto publicado 

na web: http://www.cobra.pages.nom.br/fep-ercilia-html.  

2 Cf. MOTT, Maria Lúcia de Barros (1991); in: 

http:/cucamott.sites.uol.com.Br/romancista.htm. 

3 QUINLAN, Susan C e SHARPE, Peggy (1996); in Visões do passado, previsões 

do futuro. 

4 Trata-se do livro:Virgindade Inútil e Anti-Higiênica, Societé d’Éditions Oeuvres 

dês Maitres Celèbres, Coleção do Livro Raro e Esquisito, Paris, s/ data. 

http://www/


 

                                                

Conforme Quinlan e Sharpe5, a escritora feminista “aborda a 

luta pelos direitos femininos fundamentando suas investigações num 

modelo das narrativas utópicas que influenciaram o Modernismo”, 

engajando-se profundamente na defesa dos direitos da mulher e 

criticando a sociedade em que vivia através de imagens positivas de 

uma sociedade melhor, “ao mesmo tempo em que desenvolve exemplos 

precursores da ficção científica utópica brasileira” ··: 

Cedo ou tarde há de cair o preconceito de que a mulher não é de carne e 
osso como os demais mamíferos, tendo como eles um aparelho sexual com 
as mesmas exigências. 
A vida de galé que a mulher tem levado até hoje há de acabar. 
O seu corpo martirizado de desejos insatisfeitos será livre. A inominável 
perversidade que a lança faminta aos prostíbulos para servir de pasto à 
concupiscência bestial do macho há de ter fim7. 

Basicamente a obra de Ercília compreende um romance, assim classificado por sua biógrafa Maria Lúcia de 
Barros Mott e as estudiosas Susan C.Quilan e Peggy Sharpe, intitulado Virgindade Inútil – Novela de uma 
Revoltada, composto de uma observação, um intróito e vinte capítulos sem título. 

 A ação se desenvolve na terra mitológica da República da Bocolândia cuja capital é Flumen e cuja população 
de bocós prefere cultivar o analfabetismo, o amarelão e o jogo do bicho.  O romance narra as vicissitudes de 
uma heroína, residente de uma pequena cidade, depois que seu pai falece e deixa a família numa situação 
financeira precária.  

Cláudia, a personagem principal, ainda solteira, percebe que sem a perspectiva de um dote, os pretendentes 
desaparecerão. Ela relata casos de casamentos fracassados e o caso de uma colega que ao ser estuprada, é 
abandonada pela família e pelos amigos; para sobreviver, acaba vendendo favores sexuais. 

 Percebendo que a colega é mais livre do que a mulher separada, Cláudia começa a encarar a vida de solteira 
como a única alternativa liberadora e foge para a grande cidade de Flumen. Por ser menor de idade, não pode 
permanecer em Flumen se ainda for virgem; dessa forma toma a decisão consciente de ter uma relação sexual 
com um estudante para garantir sua liberdade. 

Ser cantora nos bares noturnos é uma profissão remunerada e semi-legítima para Cláudia pois goza da 
liberdade parcial que seu ordenado lhe proporciona enquanto mantém vestígios de sua integridade interior. 
Sua carreira lhe dá a ocasião de viajar para a Argentina e a França que lhe permite observar a mudança de 
comportamento em relação às mulheres. 

Ciente de ter fugido de um casamento indesejado, Cláudia logo percebe o estado de desvantagem na qual  se 
encontra por falta de instrução. A fim de conseguir uma estabilidade financeira mais segura, ela se submete a 
uma série de ligações amorosas, uma  das quais gera uma criança, convenientemente chamada Liberdade, que 
simboliza  por um lado a fé dela no futuro e por outro lado a esperança da autora na futura emancipação das 
mulheres. 

Apesar da opressão sofrida por Cláudia, ela ganha uma certa liberdadeao poder viver às margens da 
sociedade, por ser esclarecida e poder proporcionar à filha a oportunidade da instrução que lhe foi negada. 
Quando o pai da criança deseja que Cláudia assuma um papel mais tradicional, ela foge com a filha para a 
França. 

 
5 Cf. QUINLAN, Susan C e SHARPE, Peggy (1996); in Visões do passado, 

previsões do futuro, p. 17 (Introdução e notas à obra de Ercília Nogueira). 

7 COBRA, Ercília Nogueira (1996); in Virgindidade inútil – novela de uma 

revoltada, p. 44-45. 



 
Lá chegando  encontra um conhecido do Brasil (o médico que se recusara a casar-se com ela na adolescência 
), que havia deixado sua mulher só no hotel enquanto se divertia no teatro na companhia de outra. Ao vê-lo, 
Cláudia faz esta observação final dirigida às leitoras: “Sim, minhas senhoras! É para casar com tipos daqueles 
que as mulheres guardam a castidade e conservam-se como botões fechados a vida inteira (quando possuem 
dote)…Virgindade idiota!”  



 
O ensaio intitulado Virgindade Anti-Higiênica – Preconceitos e 

Convenções Hipócritas à guisa de introdução traz uma solicitação: 

Permita leitor, uma exortação ao público, uma nota de segunda edição, 

outra nota com o título “Mais uma palavra, dezesseis seções e uma 

conclusão. Muda a forma, porém o conteúdo é o mesmo de defesa da 

destruição do sistema de valores da época e a denúncia da 

discriminação contra a mulher.   

É necessário que se transcreva a nota ao público vez que é um 

resumo das suas idéias: 

Foi apreendido o livro “Virgindade anti-higiênica”. Para que o público 
saiba do que se trata, dou um resumo do assunto. A tese que defendo é a seguinte: 
noventa por cento das mulheres que estão nos prostíbulos ali não caíram por vício, 
mas por necessidade. 

 Se os pais destas desgraçadas em vez de as obrigarem a guardar uma 
virgindade contrária às leis da natureza lhes tivessem dado uma profissão com a 
qual elas pudessem viver honestamente, elas ali não estariam. 

 A honra da mulher não pode estar no seu sexo, parte material do corpo que 
não pode se submeter a leis; deve estar  como a do homem no seu espírito, no seu 
moral, na parte honesta do seu ser, que é a consciência. 

 A mulher que teve intercurso com homens sem ser casada, é tão honrada 
como o homem nas mesmas condições, uma vez que ela tenha uma profissão e viva 
honestamente do seu trabalho. 

 O meu livro foi escrito com o único fito de mostrar o quanto é errada a 
educação que se vem ministrando à mulher. As milhares de infelizes que de Norte 
a Sul do país vendem o corpo para comer, foram levadas a este extremo  pela 
própria imprevidência dos pais, que jamais pensam no futuro das filhas. 

 O meu livro foi escrito por piedade das escravas brancas. 

 O meu livro foi escrito pela indignação que me sufoca quando passo por 
estes antros espalhados pelas cidades onde as infelizes do meu sexo servem de 
pasto a concupiscência bestial do homem. 

 O meu livro foi escrito pelo horror que me causa ver as criancinhas 
enjeitadas pelas pobres mães que não têm coragem de enfrentar a sociedade 
bárbara que as querendo fazer santas, fá-las prostitutas. 

 O meu livro foi escrito pela revolta da minha alma diante do bárbaro 
assassínio das criancinhas esquartejadas na sombra pelas próprias mães que 



 

                                                

procuram fugir à uma desonra que só existe nas idéias dos homens egoístas e 
ferozes. 

 Peço às criaturas inteligentes que não façam coro com idiotas que dizem 
que o livro é imoral. 

 “O indivíduo mais inteligente deixa-se dominar pelos preconceitos, sem se 
lembrar que eles, os preconceitos foram invenção dos imbecis.” 

 O meu livro “Virgindade Anti-higiênica” só seria imoral se não houvesse 
prostíbulo no mundo. 

 Mulheres, despertai! 

 Tende piedade das vossas irmãs que se vendem para comer. Um olhar para 
elas! Se não é possível impedir a desgraça das que já caíram, educai as mulheres de 
amanhã. 

 Reclamemos nosso 13 de maio. 

 É tempo!    

Para termos uma noção do impacto que suas idéias 

representaram na época, mesmo na São Paulo dita “progressista e 

modernista”  e no próprio seio de uma família patriarcal o único irmão 

chegou ao ponto de retirar o “Nogueira” de seu sobrenome, além de 

exclur o nome da ensaísta “nos pêsames recebidos pela morte da 

mãe”8. 

Segundo o relato de parentes, ela chegou a ser presa, 

interrogada, torturada e humilhada várias vezes, por causa de suas 

crenças e ideologia .(tanto no governo de Artur Bernardes quanto no 

de Getulio Vargas). A situação política do país  era de muita agitação 

e aspirações revolucionárias.: 

Porque o DIP(sic) pegava não soltava mais; ela estava desesperada. Uma 
vez ela tentou se matar(...) ela foi interrogada durante toda a noite, sempre nua, 
sempre muito maltratada; porque o interrogatório dela todo girava sobre sexo, 
ninguém interrogava a opinião política dela, ninguém queria saber; só queriam 
saber o que ela pesnava dos homens, os homens estavam muito machucados com a 
opinião dela(...) a visão que eles tinham é que ela era uma ameaça tremenda. 

 
8 QUINLAN, Susan C e SHARPE, Peggy (1996); cf. op. cit. 



 

                                                

Porque se ela levantasse as mulheres naquela época, eles tinham a impressão que 
iam derrubar o regime(...) ela mudou de nome e fugiu para o Paraná. (Mott, 1986, 
99). 

  

O que seus parentes não atinaram é que o medo dos homens  pelas 

mulheres é tão antigo quanto a história.  

 No entender de Jean Delumeau27 a atitude masculina em relação ao 
segundo sexo sempre foi contraditória, oscilando da atração à repulsão, da 
admiração à hostilidade. O judaísmo bíblico e o classicismo grego exprimiram 
alternadamente esses sentimentos opostos... As raízes do medo da mulher no 
homem são mais numerosas e complexas do que pensara Freud, que o reduzia 
ao temor da castração, ela mesma conseqüência do desejo feminino de possuir  
um pênis. Essa inveja do pênis não é sem dúvida senão um conceito sem 
fundamento introduzido sub-repticiamente na teoria psicanalítica por um tenaz 
apego à superioridade masculina. Em compensação, Freud notava com razão 
que na sexualidade feminina “tudo é obscuro[...] e bastante difícil de estudar de 
maneira analítica”. 

 

A conseqüente repressão política é marcada pela censura de sua 

produção intelectual. Segundo a própria Ercília, em Nota da Segunda 

Edição do polêmico “Virgindade Anti-Higyênica – Preconceitos e 

Convenções  hipócritas”, já que a primeira “foi proibida”, porque 

acusada de pornográfica, naquela sociedade circulavam “jornais 

imundos, verdadeiros diários de ‘cocottes’, descrevendo festas de 

lupanares, fazendo reclame da frescura da carne das desgraçadas que 

são obrigadas a se venderem para a cópula, na ânsia de conseguirem 

um pedaço de pão!”9, o quê denota perfeitamente sua consciência 

acerca da situação das mulheres no início do século, especificamente 

da função da prostituição numa sociedade hipócrita como a da época. 

O presidente eleito do país no período de 1918 a 1922 era 

Francisco de Paula Rodrigues Alves e com seu falecimento assumiu 

em 1919 Epitácio da Silva Pessoa, a agitação política continuou e em 
 

27 DELUMEAU, Jean, História do medo no Ocidente 1300-1800 Uma cidade sitiada, cia 
das letras, 1996 
9 Cf. COBRA, Ercília Nogueira (1996); op. Cit.,  p.10 9 



 
março de 1920 irrompe no Rio de Janeiro, então Capital Federal um 

movimento operário, reprimido violentamente ao cabo de dois dias. 

 Em janeiro de 1921 declaram-se em greve os trabalhadores 

marítimos e logo depois os operários da construção civil. Em 1922 foi 

realizado o Congresso de fundação do Partido Comunista; em julho 

deste mesmo ano revolta-se a guarnição do Forte de Copacabana 

conhecida  como “Os 18 do Forte” e logo a vila militar e a Escola de 

Guerra declaram-se em rebelião. 

 Decretou o governo o Estado de Sítio medida que foi continuada pelo 
seu sucessor Artur Bernardes (1922-1926) justificado pelas revoltas daquele 
ano no Rio de Janeiro, e pelas que depois ocorreram em 1923 no Rio Grande do 
Sul, e 1924 em São Paulo. 

É neste mesmo ano que Ercília publica o livro,  “Virgindade 

Anti-Higiênica – Preconceitos e Convenções Hipócritas, editado pelo 

escritor  e editor que além de faro comercial, e de excelente sistema de 

distribuição, privilegiava autores novos, Monteiro Lobato que a seu 

respeito escreveu na Revista do Brasil que também era de sua autoria: 

 “Raras vezes se depara com a obra tão curiosa como esta. A 

senhora E.N.C. é uma estreante e, como tal, apresenta falhas que só o 

tempo há de banir. O que não há de se negar é que seu trabalho se 

caracteriza por muita personalidade: pensa por si e diz o que pensa em 

linguagem crua, com uma coragem que não se encontra nem mesmo 

nos arraiais do outro sexo.         

Os títulos “Virgindade inútil – Novela de uma Revoltada” e 

“Virgindade anti-higiênica –Preconceitos e Convenções Hipócritas”, 

já de saída provocativos dão uma idéia do conteúdo no sentido da 

transgressão dos valores sociais e morais da época. 

A obra de Ercília é muito importante para a crítica feminista 

interessada na linguagem que as mulheres usaram historicamente para 



 
representar a si próprias e os papéis sociais que representam diante da 

estrutura de poder e as práticas ideológicas dominantes. 

 No contexto dos estudos feministas contemporâneos, a 

escritora é vista como anarquista radical, discordando da visão 

tradicional e arcaica do conceito de maternidade e manifestando um 

impulso modernista revolucionário. 

Sua obra defende a educação e a total liberdade sexual para a mulher 
com o intuito de ensinar-lhe a auto-suficiência e a capacidade de viver em 
harmonia com o homem e a natureza. 

Afirmando que seu livro foi escrito com a finalidade de mostrar 

o quanto era errada a educação que se ministrava à mulher, a autora 

propõe a discriminação sexual como a raiz do conturbado momento de 

crise do modernismo. 

Em resposta aos críticos que não entenderam a seriedade de sua 

tese e que rotularam seu trabalho de pornográfico e imoral afirma:  

Eu poderia se quisesse escrever um livro pornográfico. Para isso, não 

precisava imaginação nem estudo. Bastar-me-ia um lápis, um caderno de notas e a 

freqüência de certos lugares – não pensem que tascas, cabarés e outros, não! Mas 

os grandes hotéis, os grandes chás, os grandes transatlânticos, isto é o lugar da 

aristocracia do dinheiro, dos reis  do café, açúcar, algodão, etc., que são também os 

reis do vício, da imoralidade, que muita gente só atribui às coquetes como se as 

coquetes não fossem regiamente pagas.    

Ela se refere ao ‘escravismo branco’ que transforma crianças em 

prostitutas e critica a hipocrisia de um país que censura livros que tratam 

o erotismo feminino  ao mesmo tempo que aceita os que abordam o 

erotismo masculino. 

Nogueira Cobra relaciona a falta de igualdade financeira e legal 

com a dificuldade da mulher em ter uma vida natural, acrescentando 

que sua obra mostra ‘que a única pornografia que existe é o mistério 



 
que se lança sobre o mais natural e inocente instinto da natureza 

humana.’ 

Sua obra não pode ser vista só pela questão da forma, mas pelo 

enfoque do compromisso social da autora para medir  como a ironia é 

utilizada no texto (no caso do romance), a fim de demonstrar que: 

As sensações de fome, de sede e de necessidade de gozo, 

justamente porque são as que garantem a conservação do indivíduo e 

da espécie, são de uma violência contra a qual as leis morais, os 

anátemas e as convenções nada podem  (V.A) . 

Em relação ao ensaio há que se esclarecer o termo “higiênica” 

colocado no título. A palavra Higiene era usada no sentido 

psiquiátrico e significando asseio, isto é medidas para uma saúde 

mental saudável, logo quando a autora escreve virgindade anti-

higiênica está se referindo a virgindade como algo nocivo a saúde 

mental. O termo à época da escritora era muito difundido a ponto de 

servir de título a um congresso de saúde mental – Congresso 

Internacional de Higiene Mental, ocorrido em 1930 na cidade de 

Washington. As pessoas chegaram a acreditar que o movimento 

poderia conduzir à paz e acabar com as guerras. 

 A própria Ercília esclarece que higiene significa “asseio tanto 

físico quanto moral” (V.A) e dá a entender que concorda com essa 

linha de pensamento ao citar as palavras do médico francês Jean 

Marestau  que dizia que “São as moças virgens e as viúvas que 

fornecem o maior contingente de histéricos”e no Hospital La 

Salpetrière  de 1.726 doentes mentais, 1.276 eram mulheres 

O tema é o mesmo no romance e no ensaio: uma feroz crítica a 

opressão sofrida pela mulher pela falta de perspectivas devido a uma 

educação deficiente e desigual a que era dada ao homem, a falsa moral 



 
que obrigava a jovem guardar a virgindade até o casamento, que só 

ocorria se ela tivesse um dote, todavia, principalmente por defender a 

liberdade sexual da mulher, foi presa, torturada, seus livros 

apreendidos  e classificada de pornográfica. . 

Em seus livros Ercília defende o pressuposto de que o ser 

humano é produto do meio e da educação, logo a inferioridade 

intelectual das mulheres só poderia ser comprovada se elas fossem 

educadas em condições de igualdade à dos homens e, se lhes fosse 

dado a oportunidade de trabalhar, fora do lar, não se prostituiriam. 

Uma outra ressalva deve ser feita em relação as obras e diz 

respeito as fontes consultadas: a primeira é o livro “Visões do Passado 

Previsões do futuro” de autoria de Susan C. Quilan e Peggy Sharp 

editado pela Edições Tempo Brasileiro em parceria com a 

Universidade Federal de Goiás em 1996, onde elas fazem uma análise 

crítica da obra de Ercília Nogueira Cobra e Adalzira Bittencourt. 

Segundo as autoras sua fonte foi a biografia de Ercília feita por 

Maria Lúcia de Barros Mott(1986), que estabelece a seguinte ordem 

de publicação para as duas obras: 

- Virgindade Anti-higiênica, São Paulo, Monteiro Lobato, 1924 

- Virgindade Anti-Higiênica,  s.L.p. edição da autora, s/d  

- Os dois livros foram reunidos e reeditados posteriormente 

com o título Virgindade Inútil e Anti-Higiênica,s.L.p, s.c.p.; 1932 

Há, ainda, uma edição publicada na França, com o título 

Virgindade Inútil e Anti-Higiênica, Paris, Societé  D’Editions  

Oeuvres dês maitres cèlébres, s.d.p. 

Esta edição foi consultada para completar algumas páginas que 

estavam faltando nos exemplares localizados na Biblioteca Nacional.  



 

                                                

Acreditam, as autoras, que o exemplar de Virgindade Anti-Higiênica 

usadoa nesta pesquisa seja ou a segunda ou a terceira edição e que o 

exemplar de Virgindade Inútil seja ou a primeira ou a segunda edição. 

Note-se que o “Calendário da Mulher” publicado pelo 

Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo em 1985, 

menciona que os dois livros foram reeditados pelo menos duas vezes 

antes de 1932 

Entretanto, outra fonte consultada,  pela internet28 de autoria de 

Rubem Queiroz Cobra,  faz o seguinte comentário: “O dicionário de 

Autores Paulistas (Melo 1954) cita uma edição do Virgindade Inútil – 

Novela de uma Revoltada, feita pela Editora Anchieta, São Paulo, sem 

data com 175 páginas. Não tem data, mas é minha opinião, que este 

Novela de uma Revoltada tenha sido o primeiro livro de Ercília e que 

seu lançamento coincidiu com a Semana de Arte Moderna, mas teria 

passado despercebido... 

Porém, Lucia Mott descobriu apenas uma edição de 1927 do 

Virgindade Inútil – Novela de uma Revoltada feita pela própria 

autora. Isto a fez tomar como o primeiro o livro de Ercília Virgindade 

Anti-Higiênica – Preconceitos e Convenções Hipócritas, editado por 

Monteiro Lobato, em 1924 que, tudo me leva a crer, foi o 

segundo....Por faltar a romancista incipiente amigos no mundo das 

letras, ela não teve qualquer defesa e seu livro foi condenado como 

literatura pornográfica e seus exemplares apreendidos pela polícia. 

Então uma segunda edição foi publicada pela própria autora” 

No parecer de Rubem Queiroz Cobra, Lobato, solidário, teria 

cedido as pranchas da primeira edição à autora, pois a cópia dele da 

segunda edição tem as mesmas dimensões e aspecto descritos por 

 
28 www.cobrapage.com.br 



 
Lúcia Mott para os exemplares da primeira, e deve ter sido rodada na 

mesma oficina da Monteiro Lobato & Cia. Editores. Contem, 

entretanto, algumas páginas acrescentadas em composição diferente 

na forma e tamanho dos tipos. São um artigo e um preâmbulo 

inseridos no início, e uma “Conclusão” inserida na última prancha, 

antes do último parágrafo da composição antiga. 

 O artigo acrescentando ao livro destinava-se a publicação nos 

jornais, explica a autora, porém nenhum quis publicá-lo, dizia  ela, 

reclamando indignada com o absurdo da censura e apreensão da 

primeira edição da obra.  Resultando daí que a segunda  edição tem 

127 páginas, contra as 116 que Lúcia Mott diz ter a edição apreendida. 

Tendo sido escrito antes da reforma simplificadora ortográfica 

decretada em 1931, uma vez que foi escrito de uma forma que não 

mais se usa (por ex. ph para o som de f )   

Lúcia Mott cogita que esta segunda edição de Preconceitos e 

Convenções seria de 1927, porém , segundo Rubem Queiroz Cobra, 

dificilmente uma gráfica teria conservado todo esse tempo as 116 

pranchas de composição do livro de 1924, data que L.C.Melo dá em 

seu dicionário para essa edição feita pela autora. 

Para justificar os seus argumentos, Rubem Cobra chama a 

atenção para o fato de Preconceitos e Convenções conter, em sua 

última página, um convite ao leitor para ler o Novela de uma 

Revoltada.  

Outro argumento diz respeito à abordagem do tema. Para ele 

parece mais provável que ele fosse apresentado primeiro vazado em 

um romance, uma forma mais didática e mais adequada a alcançar o 

público que a forma de, segundo suas palavras “libelo documental”, 

pleno de citações eruditas, que tem o Preconceito e Convenções. 



 
Um outro pressuposto seria a referência que a autora faz às 

duas peças encenadas no Teatro Municipal do Rio, posto que a 

Companhia Dramática “Théatre de la Porte de Saint Martin de Paris” 

apresentou Cyrano de Bergerac,  com Pierre Magnier, nos dias 8, 12, 

14,  15, e Lê Maitre dês Forges nos dias 21 e 26 de agosto de 1923.  

Como a referência às apresentações diz terem acontecido na 

temporada passada, ou seja, no máximo um ano antes, fica 

evidenciado que o livro confiscado fora escrito recentemente, sem a 

longa gestação de uma primeira obra, e que, portanto, o Novela de 

uma Revoltada deve tê-lo precedido e fora publicado no calor da onda 

modernista que explodira em 1922. 

Além das citadas edições Ercília publicou o Virgindade Inútil e 

Anti-Higiênica – Novela libelística contra a Sensualidade Egoísta dos 

Homens. Foi impresso pela Societé d’Éditions Oeuvres dês Maitres 

Celèbres com endereço, 75, Rue Caumartin, Paris, sem indicar a data. 

No alto da capa, acima do nome da autora, consta “Colleção do Livro 

Raro e Exquisito” o que faz supor que o livro fazia parte de algum 

projeto editorial. Neste volume, como o título já indica, Ercília reuniu 

as duas obras anteriores, o romance Virgindade Inútil, que Rubem 

acredita ser de 1922, e o libelo Virgindade Anti-Higiênica, de 1924, 

como I e II parte. Nesta edição, sem data, a ortografia é moderna, 

indicando que foi impresso após a reforma ortográfica de 1931.  

Resumindo para Rubem Queiroz Cobra as obras de Ercília e 

suas sucessivas edições, modificada a ordem em que as edições sem 

data são apresentadas na cronologia de Maria Lúcia de Barros Mott, 

seriam então: 

1. Virgindade Inútil – Novela de uma revoltada. Editora 

Anchieta, São Paulo, s/d, 175p. (referido por L.C. Melo); 



 
2. Virgindade Anti-Higiênica – Preconceitos e Convenções 

Hipócritas. Monteiro Lobato & Cia Editores, 1924, 116p. (referido por 

M.L.B.Mott); 

3. Virgindade Anti-Higiênica – Preconceitos e Convenções 

Hipócritas. Ed. Da Autora, São Paulo, 1924, 127 p.(referido por 

L.C.Melo e sua cópia); 

4. Virgindade Inútil. Ed. Da Autora, 1927 (referido por 

M.L.B.Mott) 

5. Virgindade Inútil e Anti-Higiênica, 1932 (referido por 

M.L.B.Mott) 

6. Virgindade Inútil e Anti-Higiênica – Novela libelística 

contra a sensualidade Egoísta dos Homens. Societé d’Éditions 

Oeuvres dês Maitres Celèbres, coleção do Livro Raro e Esquisito, 

Paris sem data (referido por M.L.B.Mott e seria a mesma que ele tem 

cópia.) 

Por fim as autoras americanas, Susan Quilan e Peggy Sharpe 

integraram em seu livro “Visões do Passado  Previsões do Futuro” a 

transcrição dos dois livros de Ercília Nogueira Cobra. Ao final de cada 

obra estão 76 notas de comentários feitos ao Virgindade Inútil – 

Novela de uma Revoltada, e 81 notas relativas ao Virgindade Anti-

Higiênica – Preconceitos e Convenções Hipócritas, além da tradução 

das citações em francês,  apresentam notas biográficas e explicativas 

sobre cada autor citado. 

 

 

2.2.Ercília e a Religiosidade 

 



 
 

       Apesar de ter estudado em colégio de freiras, ou talvez por 

isso mesmo, Ercília demonstrava ser totalmente anti-clerical; podemos 

observar isto logo no início do romance Virgindade inútil – Novela de 

uma Revoltada, quando à guisa de prefácio ela faz uma observação: 

“Tenho observado que o falso sentimento de pudor que fez do 

ato do amor uma vergonha para a mulher, é um sentimento medieval, 

criado pelo misticismo dos sacerdotes que, ignorantes como eram, 

nada entendiam de fisiologia e não ligavam a devida importância à 

nobre função do amor. O amor físico é tão necessário à mulher como 

o comer e o beber.” 

No intróito ela, também faz referência a religião: 

“A religião seguida é interessante, porque consiste em fazer 

exatamente o contrário do que manda o Evangelho em que se baseia”. 

No primeiro capítulo ela assim se expressa: “De coisas práticas 

não entende patavina, pois foi educada num colégio de irmãs. 

Ensinaram-lhe a história dos judeus, fizeram-na decorar o 

catecismo, obrigaram-na a ir de madrugada e em jejum calejar os 

joelhos na igreja. E ao fim de oito anos de clausura devolveram-na 

para casa tão ignorante como ao entrar, porém mais cheia de 

superstições e nervosa” Aqui fica evidenciado que além do ensino 

religioso não ter nenhuma serventia, pelo contrário, é mais pernicioso. 

E ela prossegue: “Mesmo assim, uma ou outra vez, Cláudia 

atenta em fatos em desacordo com aquilo que lhe ensinaram no 

colégio. Vai tirando a prova de que, a começar pelo pregoeiro que do 

alto do púlpito lança a palavra de Deus, todos agem em desacordo 

com tal palavra”.  (grifo nosso). 



 
Ainda no capítulo I assim ela se expressa: “...Não é (a mulher) 

completamente insensível, mera portadora de um órgão que só pode 

funcionar quando a religião dá ordem e quando a sociedade autoriza? 

... Moças bocós, católicas, apostólicas, romanas, devem ser bem 

incultas. Para isso aí estão os colégios de irmãs: para manter bem 

vivas nas futuras mães a tradição dos hebreus, povo nascido para a 

escravidão” (grifo nosso) 

No capítulo V ela assim se refere a uma personagem: “A tia 

católica, apostólica, romana, freguesa diária de missas e rezas bem 

mastigadas, achou que o único modo de desagravar o sagrado coração 

de Jesus, entronizado com todo o luxo em sua casa, era expulsar a 

sobrinha. Foi o que fez.” 

No capítulo VI  quando ela descreve a mãe da personagem 

principal encontramos: “O sofrimento a fizera indiferente. Talvez em 

seu foro íntimo, lembrando-se da sua vida de casada e da de outras 

senhoras suas conhecidas, tão infelizes quanto é possível ser, apesar 

de terem seguido à risca a moral católica, reconhecesse que por mais 

desgraçada que fosse a filha não o seria tanto quanto elas o foram”. 

(grifo nosso) 

Mais adiante ao se reportar a instrução recebida pela personagem Cláudia 

encontramos:...” Não estudara latim porque é a língua que narra as 

indecências antigas; o grego, porque é idioma que recorda o paganismo 

(como se não valesse mais o paganismo antigo, com as suas maravilhosas 

estátuas, do que o moderno, com os seus ídolos de massa colorida a  

quem as cozinheiras vão pedir palpite para o jogo do  bicho!); a 

anatomia, a física, a química, as matemáticas porque à mulher não fica 

bem conhecer as ciências. Só estudara história sagrada.”... 



 

                                                

O que as freiras não conseguiram arrancar da sua cabeça foi o 

bom senso inato, a inteligência arguta e ávida de observar, de 

comparar e de julgar.  

Com sua obra, Ercília examina o relacionamento entre o Eu e o Outro, 
entre a sociedade e o universo. Através da ficção utópica feminina brasileira 
combina um discurso sociológico a um posicionamento ideológico. 

 

2.3. Ercília e a questão do dote 

Em relação a educação havia as escolas profissionais femininas 

que eram destinadas a formação de moças pobres, como opção(?)ao 

professorado porém mesmo nessas escolas a preocupação maior era 

formar moças prendadas, para o lar e trabalho só em caso de 

necessidade, enquanto que para as jovens de classe-média, poderiam 

optar pelo casamento ou a vida religiosa, após o ensino primário feito 

em colégios de freiras.  

Entretanto, para poder casar a mulher tinha de ter um dote, o 

qual tinha uma função específica nos arranjos matrimoniais da 

sociedade, dada a sua vinculação aos interesses sócio-ecômicos.29  

Hábito herdado dos europeus, principalmente dos portugueses, 

colonizadores do Brasil no século XVI. 

De acordo com a lei e os costumes portugueses conceder um 

dote a uma filha constituía dever dos pais, e, só era limitado pela 

amplitude dos recursos, de que dispusesse.  

Um fato digno de nota  é que se um jovem sem fortuna, mas 
30com diploma e um futuro profissional pela frente, podia se casar , o 

inverso não era verdadeiro: uma jovem sem dote, mesmo pertencendo 

 
29 Samara, Eni de Mesquita, As Mulheres, O Poder e A Família Sâo Paulo, Marco Zero,   
30História da Vida Privada  



 
a uma “boa” família não tinha nenhuma chance de contrair 

matrimônio. 

Para ela, não havia qualquer hipótese de compensar a falta de 

dote com estudos superiores e o exercício de uma profissão (em 1914, 

existiam na França doze advogadas, algumas centenas de médicas e 

um número um pouco maior de professoras do ensino 

secundário)Pois, ganhando a vida, ela se desclassificava. 

Combinado o contrato de casamento ( o casamento por amor só  

veio aparecer, praticamente,  na segunda metade do século XX), a 

moça termina de fazer o enxoval, que inclui suas roupas pessoais e a 

roupa de cama, mesa e banho do novo lar. O rapaz traz apenas suas 

roupas pessoais. Correspondendo o referido enxoval a 5% do dote. 

No dia da assinatura efetiva do contrato, o noivo envia à futura 

esposa a corbelha, que vem a ser uma certa quantidade de presentes 

rituais que, em épocas anteriores, eram colocados dentro de um cesto 

de palha trançada com cetim branco.  

Depois disso, passaram a ser enviados dentro de uma pequena 

cômoda. Em 1900, bastam as caixinhas de jóias e as embalagens dos 

próprios fornecedores. 

A corbelha, tal como o enxoval, representava  5% do dote ou, 

então, um ano de rendas brancas e pretas transmitidas de geração em 

geração, tratadas com cuidado, consertadas e limpas, contendo, ainda 

jóias modernas ou de família. Bibelôs valiosos, leques, frascos de 

perfume, bomboniéres, peles e tecidos.  

Entre os tecidos, em primeiro lugar estão os xales de 

cachemira. Por fim, um missal para a missa de casamento e uma bolsa 

repleta de moedas novas de ouro, com a inscrição: “Para os vossos 

pobres”. 



 

                                                

No Brasil não havia o recurso da corbelha, ou seja, o noivo 

vinha para o casamento só com suas roupas pessoais.  A 

obrigatoriedade do dote era só para a mulher. No nosso entender tal 

fato decorreria da escassez  de nubentes        

Em São Paulo no século XVII, a maior parte dos proprietários 

dava a suas filhas dotes de tal monta que as esposas contribuíam com 

a maior parte das terras, do gado, das ferramentas agrícolas e dos 

escravos necessários para o sustento do novo casal. 

Apesar do estudo de Muriel Nazzari “O desaparecimento do 

dote”(2001), afirmar que no começo do século XX ele tinha 

desaparecido, a escritora Ercília Nogueira31 nos mostra que o dote 

além de persistir continuava a ser muito importante a ponto de que 

sem ele não haver casamento.  

No ensaio Virgindade Anti-higiênica – Preconceitos e 

Convenções Hipócritas encontramos a seguinte passagem na sessão V, 

pág: 121. 

“Até hoje, que tem sido a mulher? 

- Um dote, um engodo para os homens alcançarem altas 

posições, quando são ricas; carne para os homens cevarem seus 

apetites bestiais, quando pobres e belas; solteironas votadas a todos os 

ridículos, à ironia dos caricaturistas e dos humoristas faltos de assunto, 

quando pobres e feias.” 

Existia até música que tocava nas rádios com a seguinte letra: 

 “Moça-velha quando vai tomar o trem  
   levanta tanto a saia, 
     não faz conta de ninguém. 

 
Candido, Antonio. Castelo Jose Aderaldo ,Presença da literatura Brasileira-Modernismo, 
DIFEL31,1983  



 
   E bota pó 
   Vitalina tira pó  
   Que moça velha não sai mais do caritó...  
   E raspa barba, cavanhaque e bigode, 
   Que moça-velha quer se casar, 
   porém não pode. 
 Ficar no caritó significava ficar para tia, não casar, entretanto a vida 

dessas mulheres nada tinha de divertido ou engraçado, pelo contrário elas 

vivenciavam à sua revelia uma situação paradoxal: não casavam porque não 

tinham dote e a sociedade as discriminavam por não terem casado, ou seja, 

a mulher era obrigada a carregar um sentimento de culpa por toda sua vida.  

  

Como consequência de tal preconceito a mulher solteira era 

humilhada, desrespeitada, muitas vezes explorada pela própria família, 

servindo, de chacota tanto para os homens como para as outras 

mulheres (casadas, obviamente) 

No capítulo I página 45 do romance Virgindade Inútil – Novela 

de Uma Revoltada  ao se referir ao pai da personagem Cláudia  assim 

o descreve: 

“O pai, um estróina, casou-se com o dote da mulher, e depois 

de o ter dissipado em farras, morreu, deixando-lhe apenas seis filhas e 

dois filhos, segundo o louvável hábito dos povoadores a todo o transe.  

E mais adiante na página 46 no mesmo capítulo: 

“Pensar em coisas úteis, para quê? A mulher foi feita para ser o 

anjo do lar. É crescer e esperar pelo lar, não descurando do dote que o 

‘galo’exige para fecundar as ‘frangas’”. (gíria usada na época para 

denominar o homem e a mulher) 

Prosseguindo no mesmo capítulo na página seguinte: 



 

                                                

“A mulher não foi feita para dar gosto ao homem? Pois, quando 

não tem dote para comprar marido, nem vocação para solteirona, que 

se recolha a um conventilho “ (grifo nosso) 

No segundo capítulo do romance diz a narradora: 

Cláudia tem muitos pretendentes, pode escolher – é rica, ou pelo menos, 

tem fama disso. Entre os candidatos ao seu dote o mais querido do avô é um 

médico. Mas não se decide nunca. Homem finório, quer ter a certeza do dote, 

conhecer-lhe o quantum. Demais, está, como se diz, entre a cruz e a caldeira, sendo 

a cruz a Joaninha Matos, uma pequena de quinze anos, de feiúra que promete, mas 

cujo pai é incontestavelmente o mais rico fazendeiro do lugar. 

O médico, homem gasto, só pretende uma coisa: casar com um bom dote 

para gozar boas francesas. 

Cláudia! Sim, muito boa, pois além de trazer dinheiro lhe 

servirá de governanta da casa. Quando se sentir exausto da farra terá 

um remanso onde passar as noites. 

Só para isto. 

Ah! E também lhe dará filhos que o consolarão na velhice... 

À argumentação de que se trata de um romance e sendo assim a 

realidade pode ser alterada,  dois fatos corroboram as afirmações de 

Ercília. São eles: 

Sua biográfa Maria Lúcia de Barros Mott em artigo consultado na Internet 32sob o título História de uma 
Romancista Corajosa, afirma que Amador Brandão Nogueira Cobra, pai de Ercília, quando solteiro, numa de 
suas visitas a Casa Branca (interior de São Paulo) perguntou quem era a moça mais rica da região sendo-lhe 
apontada Jesuína Ribeiro, enteada do Coronel José Julho Macedo, dono de mais de dois milhões de pés de 
café que viria ser a mãe da biografada e cita, também que os netos lembravam além dos gestos finos e 
delicados, da perícia como advogado e da falta de tino comercial, o gosto pelas francesas e o casamento que 
realizara com interesse com a avó Zina (Jesuína). 

O segundo fato é que em 12 de dezembro de 1907 o deputado 

federal 33German Hasslocher, falando no Congresso, denunciava a 

persistência de casamentos de pura exploração, dos farejadores de 

 
32  
33 Nazzari, Muriel 



 

                                                

dote, desses que vão atrás de moças ricas, para associarem-se, não a 

seu destino ou ao seu futuro, mas simplesmente aos seus haveres. 

Fica claro que o modo de se ver o dote mudou radicalmente, 

mas não o seu uso e que para o congressista o dote só atrairia a pior 

espécie de marido, condenando a mulher a viver com um caçador de 

fortunas em lugar de viver com um homem que valorizasse suas 

qualidades pessoais. 

Exauridos os seus direitos de cidadania, coisificadas por uma 

cultura que as concebe apenas metonimicamente em sua função 

reprodutiva, essas mulheres anseiam por um espaço de libertação. 

Algumas não têm forças para sobrepujar um contexto que elas 

percebem como inteiramente excruciante; para aquelas que 

sobrevivem, como é o caso da heroína de Virgindade Inútil,  resta a 

procura por outros espaços, outras nações.34  

Na opinião de  Cyana Leahy35: 
A importância de sua obra está na denúncia da opressão social, econômica 

e sexual vivida pela mulher, e na contestação ao modelo de comportamento 
conservador para ela preconizado pela religião e pela sociedade. 

Tratando da subordinação política, sexual, sócio-econômica e psicológica 
da mulher, Ercília examina as estratégias  de violência e dominação empregadas no 
contexto de seu tempo. 

Sua inserção histórica na modernidade se expressa na compreensão de 
educação como resistência e subversão do status quo, localizando a origem e o 
horizonte de sua proposta no corpo da mulher. 

 

 

   

 

 
34 FERREIRA, Débora R. de S., in Pilares Narrativos p.51,2004. 
35 Leahy, Cyana, A palavra impressa – Histórias da leitura no século XIX, casa da palavra, 
1999 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Nessa pesquisa, objetivamos fazer uma leitura da obra da 

escritora paulista Ercília Nogueira Cobra, com o intuido de mostrar 

que seus escritos demonstram ser ela uma pessoa lúcida, consciente do 

desrespeito e injustiça de então praticados contra a mulher, na crítica à 

hipocrisia de um país que fala abertamente do erotismo masculino, 

mas que censura a expressão do erotismo feminino. 

 Assim, os títulos de suas obras já revelam a provocação com a 

qual Ercília iria enfrentar os valores sociais e morais da época; .  

Relacionando a desigualdade financeira da mulher à sua dificuldade 

em manter uma vida natural, sua fala condena a opressão feminina 

pela ausência de perspectivas devida a uma educação deficiente, 

diferente da que era dada ao homem. 



 
 Defendendo a premissa de que o ser humano é produto do 

meio, a autora conclui que a inferioridade intelectual das mulheres só 

poderia ser comprovada se fossem educadas igualmente aos homens, 

assim como lhes fosse oferecida a oportunidade de disputar um lugar 

com eles no espaço público. 

 Os temas mais explicitados nas obras da autora são o dote, que 

referendava a cobiça dos homens em relação às mulheres, fazendo-os 

unirem-se a elas não pelos seus predicados, mas por interesses 

financeiros e, assim,  considerava-o aviltante para a mulher;  a 

religiosidade, à  qual combatia veementemente, porque, ao invés de 

ser um ato de libertação, acabava por gerar nas mulheres sentimentos 

de culpa; ao invés de pôr em prática o evangelho, reproduzia o modelo 

social dominante, negando seu direito à cidadania. Além disso, para os 

burgueses, era mais condescendente, enquanto que para os pobres era 

instrumento de humilhação. 

 E, principalmente, a virgindade feminina, porque partia da 

pressuposição de que essa condição era uma anomalia, uma vez que as 

mulheres tinham um direito semelhante aos homens, de usar o seu 

próprio corpo segundo seu desejo, já que elas possuíam as mesmas 

necessidades que eles.  

 Finalmente, constatamos que, contrariamente ao que o sistema 

institucional da época acusou sua obra, de pornográfica, tratou de 

temas vetados pela sociedade a partir da perspectiva científica vigente, 

servindo-se de valores biosanitaristas para mostrar às mulheres o 

quanto os discursos sociais, morais e religiosos estavam carregados de 

ideologia masculinista. 
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