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Ercília Nogueira Cobra foi uma escritora que causou polêmica no início do século XX com o 

lançamento de dois livros (Virgindade Anti-Higiênica, preconceitos e convenções hipócritas e 

Virgindade Inútil, novela de uma revoltada) que traziam, como tema principal, a dupla moral que a 

sociedade brasileira articulava para homens e para mulheres, separadamente. Seus textos, 

considerados fora da ordem vigente da época no qual foram lançados, acabariam sendo 

marginalizados, excluídos e classificados como perigosos devido ao teor de suas reivindicações que 

advogavam pela emancipação feminina. Ercília também seria classificada como má, demoníaca, 

pornográfica e subversiva. Presa e torturada fugiu sem deixar rastros, enquanto seus livros eram 

censurados e tirados fora de circulação. Com o passar dos anos que se seguiram ao lançamento dos 

seus textos, vemos como a ordem dominante constrói uma bolha de silêncio que os traga, dando a 

impressão de que nem ela nem seus livros – sequer –  tenham existido. Décadas depois, à época da 

consolidação dos estudos feministas no país, entretanto, Ercília reaparece não mais como mulher 

má e depravada, mas como uma mulher corajosa que desafiou uma época em que ser mulher e ser 

escritora era algo duplamente difícil. Nosso trabalho, portanto, busca entender esses dois 

momentos: os motivos que levaram a construção desse silêncio ao qual os textos ercilianos foram 

envoltos e como, décadas depois, a figura de Ercília volta como uma das pioneiras mais radicais do 

Movimento Feminista Brasileiro. 

 

Palavras-chave:  literatura; Ercília Nogueira Cobra; mulheres; discurso.  
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Ercília Nogueira Cobra was a writer who caused controversy at the beginning of the twentieth 

century with the launch of two books (Virginity Anti-Hygienic, prejudices and hypocritical 

conventions and Virginity Worthless, soap opera of a rebellious) who brought, as its main theme, the 

double standards that Brazilian society articulated for men and women separately. Her writings, 

considered out of order dominate, eventually being marginalized and excluded. The books were 

classified dangerous because they advocated in favor of women's emancipation. Ercília would also 

be classified as evil, demonic, pornographic and subversive. She was arrested and tortured fled 

without a trace. Meanwhile, his books were censored and taken out of circulation. Over the years, 

we see how the ruling order builds a bubble of silence that brings them, giving the impression that 

neither she or her books ever existed. Decades later, at the time of consolidation of feminist studies 

in the country, Ercília reappears not as evil and depraved woman, but as a brave woman who defied 

a time when being a woman and being a writer was something very difficult. Our work therefore 

seeks to understand these two moments: the reasons that led the construction of this silence around 

Ercília and how, decades later, she reappears as one of the most radical pioneers of Brazilian 

Feminist Movement. 

 

Keywords: literature; Ercília Nogueira Cobra; women; speech. 
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Memorial e justificativa 

 

No ano de 2007 tinha em mente um projeto que envolvia alguns casos clínicos
1
 tratados por Freud 

(1998). Em uma pré-seleção desses casos, reservei para um estudo mais aprofundado apenas 

aqueles nos quais pacientes mulheres eram tratadas porque –  eram elas – a grande maioria. Isso me 

intrigava.   

 

Lembro que fiz uma apresentação tímida na Semana de Humanidades da UFRN no ano seguinte 

abordando o tema. Meu texto, com mais ou menos três laudas, foi incansavelmente revisado por 

mim durante um conjunto de semanas. Esse pequeno texto tinha como ponto-chave a análise desses 

casos clínicos que mencionei. Uma das coisas que Freud relatava nesses estudos era o tratamento 

que aplicava naqueles que o procuravam, mais notadamente, a hipnose. Ao longo dos meses ele 

observava certa melhora nos sintomas psicossomáticos relatados.  

 

Uma de suas famosas pacientes, Anna O
2
., chamou esse processo de cura pela fala: ao conversar 

sobre momentos constrangedores e histórias íntimas que haviam lhes afetado de alguma maneira 

muito negativa, melhoravam. Ficou a impressão em mim, enquanto lia aqueles relatos, de que 

aquelas mulheres não confiavam suas histórias a praticamente ninguém da família ou amigos por... 

medo. Enquanto lia, pensava: quem acreditaria nelas, afinal? 

 

Lembro também de querer acrescentar algo naquelas análises já quase prontas porque, e ainda não 

tinha essa clareza na época mas, meu objeto de estudo, ainda em construção, fugia de mim. Acabei, 

por algum motivo ignorado, acrescentando um parágrafo sobre escritoras.  

 

Ainda naquele ano de 2007 havia lido Um Teto Todo Seu, de Virgínia Woolf. O Morro dos Ventos 

Uivantes, de Emily Brönte. O  Horto, de Auta de Souza. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. 

Em outro momento de minha graduação, apresentei um trabalho sobre a utilização de figuras 

                                                 
1 Os Casos Clínicos descritos por Freud reúnem uma série de informações biográficas de algumas de suas pacientes. 

Estas, acometidas com aparentes sintomas psicossomáticos, confiavam a ele passagens constrangedoras/traumáticas 

de suas vidas que, até então, não haviam contando a ninguém. Freud acreditava que essas passagens eram a chave 

desses sintomas que elas apresentavam. A histórias contadas iam desde depressão pós-parto, passando por paixões 

reprimidas – algumas deixavam a vida amorosa ou algum tipo de divertimento para cuidar de pessoas enfermas da 

família (pai, irmãos) – até assédio sexual cometido por pessoas próximas, mais notadamente, parentes. 

2 Anna O., cujo o nome verdadeiro era Bertha Pappenheim, foi uma das primeiras pacientes a serem tratadas pelo 

método da hipnose. Foi primeiro paciente do médico austríaco Josef Breuer. Seu caso foi base para o livro Estudos 

sobre a Histeria, escrito em conjunto por Breuer e Freud. Depois de seu tratamento, se tornou escritora e lutou pela 

causa das mulheres judias.  
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femininas na representação da República Brasileira. Meu próximo livro, na fileira de livros a serem 

lidos, era Opúsculo Humanitário, de Nísia Floresta.  

 

A memória traz de volta meu interesse ainda infantil, alguns anos antes, sobre a caça às bruxas na 

Europa. Possuía um conjunto de livros e revistas sobre o tema. Muito longe ainda da minha 

formação em História, aqueles fatos me faziam perguntar: bruxa existe, bruxo não?  

 

Depois do interesse pelas supostas bruxas, veio minha curiosidade pelas supostas possuídas, depois 

disso, a Deusa, as histéricas, as donas-de-casa, as revolucionárias, as escritoras. Minhas leituras ao 

longo do curso de graduação me dariam um arsenal teórico para pensar essas mulheres, seus 

contextos e os silêncios que as envolviam (quando não estavam presentes na História, alguém 

falava por elas).  

 

E foi naquela eterna revisão do texto para a Semana de Humanidades que me deparei com um 

artigo da historiadora Maria Lúcia de Barros Mott, uma bio-bibliografia lançada em 1986 pelos 

Cadernos de Pesquisa.  

 

O título: Biografia de Uma Revoltada.  

 

A revoltada: uma escritora de cunho feminista nascida no decênio final do século XIX, que se 

chamava Ercília Nogueira Cobra.
3
 

 

Devorei a biografia de Ercília em algumas horas e uma passagem me chamou atenção: segundo 

Maria Lúcia Mott, apesar da importância que ela atribuía aos escritos feministas dessa autora 

“revoltada”
4
 – e que foram publicados ainda nas primeiras décadas do século XX – Ercília  

Nogueira Cobra passaria anos envolta em um esquecimento quase total, tanto por parte do público 

quanto da crítica literária. Talvez, ainda seguindo o pensamento de Mott, sua vida cheia de 

polêmicas e sua escrita fora do padrão tivessem ajudado a cavar essa lacuna tão evidente.  

 

Algum tempo, e muitas leituras depois, se tornou claro para mim que várias outras escritoras 

brasileiras também foram esquecidas e que essa vala de esquecimento na qual jaziam, portanto, não 

                                                 
3 Mott estudou seis anos Ercília. Quase todas as informações biográficas presentes nessa dissertação terão sua 

pesquisa como fonte.  

4    Para Mott, Ercília seria uma das pioneiras do movimento feminista brasileiro. 
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era um “mérito” apenas de Ercília. Uma folheada rápida em livros escolares de literatura, ou em 

grandes antologias, ou ainda listas que indicam obras literárias essenciais, fica claro: não trazem  

quase nenhuma das escritoras brasileiras
5
.  

 

A ausência de muitas dessas mulheres escritoras dentro da História Literária do país, por vezes, é 

explicada através de argumentos (questionáveis) como, por exemplo: a literatura feita por mulheres 

tem uma qualidade inferior do que a feita por homens. Ou ainda: a crença de que numericamente 

existiram menos mulheres escritoras do que homens escritores
6
. A questão que incomoda é “por 

que?” Por que um tão difundido desconhecimento de nossas escritoras? Por que a ideia que 

mulheres escrevem com menos talento do que homens? 

 

A cientista social Ana Laudelina F. Gomes (2013), em um estudo sobre a poeta norte-riograndense 

Auta de Souza, problematiza essa questão. Falando sobre escritoras oitocentistas, diz:  

 

 

Sabe-se que as escritoras oitocentistas, comparativamente aos escritores, 

tiveram mais dificuldades em termos de acesso à educação formal, acesso a 

livros, a jornais e a revistas atualizados, bem como em termos de articulação 

devida para a publicação de seus escritos (GOMES, 2013. p. 22). 

 

 

Essa diferença na educação formal oferecida para homens e mulheres ainda se estenderia por 

décadas à frente. As disciplinas oferecidas nas escolas mudavam se era o caso de educar-se uma 

menina ou um menino
7
, além disso, meninos permaneciam mais tempo dentro das instituições de 

ensino e, desde sempre, tiveram acesso ao ensino superior. Essa desigualdade deixava muito aquém 

em aprendizado, leitura, conhecimento etc, mulheres que queriam se tornar escritoras, em 

comparação aos homens que queriam ser escritores.  

 

Ficando, ainda, com o exemplo de Auta de Souza, faço uso – novamente – das palavras de Ana 

Laudelina:  

                                                 
5 Em 2006 a Revista Bravo elegeu os 100 livros Essenciais da Literatura Brasileira, apenas seis mulheres entraram na 

lista, a saber: Adélia Prado, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Hilda Hist, Lygia Fagundes Telles e Raquel de 

Queiróz..  

6 Nos últimos anos trabalhos de vulto compilaram vários nomes de escritoras brasileiras e suas respectivas obras, 

dando uma melhor noção da quantidade de mulheres escritoras em séculos anteriores no país. Dentre essas obras, 

podemos citar os três volumes da antologia Escritoras Brasileiras do século XIX, organizada por Zahidé Muzart .     

7 Só em 1827 é sancionada a lei que declara obrigatória a alfabetização de meninas (GOMES, 2013). 
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[…] não se pode esquecer o fato de Auta de Souza ter contado apenas com 

três anos de instrução formal, que, muito embora naquela época fosse 

considerado suficiente para uma moça de sua idade, não se constituía num 

espaço de tempo satisfatório para alguém cuja pretensão era tornar-se um 

escritor, seja homem seja mulher (GOMES, 2013, p. 23). 

 

Mulheres que queriam escrever, portanto, não possuíam o mesmo preparo educacional que os 

homens com o mesmo desejo. O menor número de anos de estudo e disciplinas voltadas para a casa 

e para os bordados (HAHNER, 1981) destoava das oportunidades educacionais oferecidas aos 

homens. Como comparar, portanto, a literatura feita por homens e por mulheres com a mesma 

régua? É evidente que o resultado literário seria distinto, porém, “de modo geral, a crítica 

tradicional considerou essa distinção como desvio, ignorância, inabilidade técnica ou mesmo falta 

de talento literário” (GOMES, 2013. p. 23-24).  

 

Virgínia Woolf ouviu certa vez, de um bispo, que era “impossível a qualquer mulher do passado, 

presente ou porvir ter a genialidade de Shakespeare”. Perceptivelmente indignada com a afirmação,  

ela se propôs a imaginar em Um Teto Todo Seu, como seria se Shakespeare tivesse tido uma irmã 

com a mesma genialidade dele. Ele, que frequentou a escola primária e aprendeu latim lendo os 

grandes mestres Ovídio, Virgílio e Horácio. Que cedo teve autorização dos pais para sair do interior 

e tentar a vida em Londres, primeiro em pé na porta dos grandes teatros guardando os cavalos. 

Depois, conversando com um e com outro e se tornando ator. Ganhando visibilidade, “conhecendo 

todo mundo, praticando sua arte nos tablados, exercitando o espírito humorístico nas ruas e até 

ganhando acesso ao palácio da rainha” (WOOLF, s/d, p.59).  

 

Enquanto isso sua suposta irmã (Virgínia a chama de Judith) não foi mandada para escola. Estava 

presa nas tarefas de casa “remendando meias, cuidando de um guisado”. Depois, presa em um 

casamento fadado ao fracasso, porque não amava o marido. Porque não era casar que queria. Judith, 

a irmã genial de Shakespeare, estava presa às convenções sociais que, quando a viam pegar em 

algum livro e folhear suas páginas, falavam através da boca de seus pais, marido, conhecidos que 

ela estava no mundo da lua, que fosse fazer algo de mais produtivo. Woolf dá um fim trágico a 

Judith: “matou-se em uma noite de inverno,” grávida e sozinha.  

 

Vez por outra, uma Emily Brontë, ou um Robert Burns, explode numa chama 

e prova sua presença [...] Quando, porém, lemos sobre uma feiticeira atirada 
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às águas, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma bruxa que 

vendia ervas, ou até sobre um homem muito notável que tinha mãe, então 

penso estarmos na trilha de uma romancista perdida, uma poetisa reprimida, 

de alguma Jane Austen muda e inglória, alguma Emily Brontë que fazia 

saltar os miolos no pantanal ou careteava pelas estradas, enlouquecida pela 

tortura que o talento lhe impunha
8
. (WOOLF, s/d, p. 62).  

 

 

Em seu livro A mulher Brasileira e suas lutas sociais e políticas (1986), June E. Hahner faz um 

panorama do início da imprensa feminina no Brasil. Em um dos primeiros jornais desse tipo, O 

Jornal das Senhoras, editado em 1852 por Joana Paula Manso de Noronha, Hahner nos informa: 

 

 

No primeiro exemplar, Joana Manso solicitava colaboradoras, 

recomendando com insistência para que não “temais dar expressão a vosso 

pensamento”, pois prometia ser o “confidente discreto das vossas produções 

literárias”, publicando suas contribuições anonimamente, e reassegurava 

com firmeza que “não temais confiar-molas” [sic] (HAHNER,1981, p. 39). 

 

 

Muitas mulheres responderam prontamente ao convite feito pelo O Jornal das Senhoras. Mas ainda 

bastante temerosas, realmente, não assinavam seus escritos. Se valiam de pseudônimos ou, mais 

frequentemente, iniciais enigmáticas. Uma dessas mulheres que, para ter acesso ao jornal pediu para 

que seu pai fizesse a assinatura do mesmo, confidenciou em carta para Joana Manso num tom 

pueril: “Era como se eu 'estivesse com muita sede e calor, e a senhora me oferecesse um sorvete' ” 

(HAHNER, 1981, p. 39). 

                                                 
8 Em um artigo de 25 de novembro de 2015 no site Huffpost Brasil, intitulado: Mozart tinha um irmã tão talentosa 

quanto ele, a jornalista Lauren Duca escreve:  

 

 A história é feita de histórias que contamos. Ou que deixamos de contar. 

 Essa é a tragédia de Maria Anna Mozart, apelidada de “Nannerl”. Quando era pequena, Nannerl tinha tanto 

talento musical quanto Wolfgang Amadeus. Crianças, os dois percorreram a Europa em turnê, sendo aclamados 

igualmente. Nannerl chegou a ser descrita como superior a seu irmão como instrumentista. Mas, quando se tornou 

mulher adulta, apresentar-se em público deixou de ser visto como socialmente aceitável. Enquanto o pai deles, 

Leopold, fomentava o talento de Wolfgang e o acompanhava em turnês pela Europa, Nannerl era deixada em casa para 

costurar e procurar um marido. Dois séculos após a morte de seu irmão, Nannerl não passa de uma nota de rodapé na 

história de Mozart. Como fato biográfico presente na infância e adolescência dele, ela é facilmente esquecida, vista 

apenas como uma irmã que ele tinha... 
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A literatura desde sempre aparece como um espaço, por excelência, masculino. John Luccock, 

comerciante inglês que viajou pelo Brasil entre os anos de 1808 e 1818, escreveu em seu Notes on 

Rio de Janeiro que as leituras femininas “não deviam ir além dos livros de orações, porque seria 

inútil para uma mulher, nem tampouco deveriam elas escrever, como era sabidamente ressaltado, a 

fim de que não fizessem um mau uso da arte” (LUCCOCK apud HAHNER, 1981, p.32).  

 

Ercília Nogueira Cobra, aquela escritora que encontrei por um acaso em uma pesquisa na internet e 

que eu desconhecia, até então, por completo, é um exemplo – dentre tantos outros – de escritora que 

foi envolta, durante muito tempo, em um silêncio considerável com relação aos seus escritos, 

mesmo ultrapassando barreiras (educacional, editorial, familiar, social) que se levantavam contra 

uma mulher que entrasse em um espaço dominado pelos homens. Talvez por esse motivo mesmo, o 

de entrar em um espaço que supostamente não era o seu, que tantas escritoras foram ignoradas por 

tanto tempo. Quanto mais para trás se volta o olhar, mais  se percebe que a crença geral era de que 

mulheres nunca escreveriam como homens, não o podiam. Faziam algo outro, não literatura “de  

verdade”. Não seriam escritoras, portanto (TELLES, 2012). Daí a dificuldade de encontrá-las, de lê-

las.  

 

Essa negação de reconhecer a escrita de mulheres como literatura
9
, durante tanto tempo, lançou 

efeitos duradouros: quanto mais distante de nós estão, mais difíceis são informações sobre elas. 

Essas informações chegam aos poucos, através de uma recente “arqueologia literária” 

(HOLLANDA, 1994) onde se cava profundo e, depois, delicadamente, se tira o pó de séculos de 

silêncio seja através de estudos acadêmicos, antologias, reedições. Leva-se tempo, muitas 

demorarão a (re)-aparecer. Outras nunca aparecerão (somente, talvez, em nossas imaginações, como 

Judith o fez nas imagens de Woolf).    

  

Foi assim com Ercília: importantes estudos sobre sua obra começaram a surgir a partir do final da 

década de 1980, mais notadamente a bio-bibliografia de Maria Lúcia Mott, aqui já citada. Depois 

disso e de algumas monografias, teses de mestrado, reedições de seus livros, aparições como 

verbete em dicionários de escritoras, de importantes citações em trabalhos acadêmicos e de uma 

                                                 
9 Auta de Souza que contrariamente a outras escritoras do período não foi de todo esquecida, entretanto, passou anos 

sem ser reconhecida como escritora. Alguns críticos a mencionavam “como mística, religiosa fervorosa ou coisas 

semelhantes” (GOMES, 2013, p. 25). 
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escola com seu nome, Ercília ainda não é facilmente reconhecida.
10

 Nem comumente encontrada 

em textos sobre literatura brasileira. Mas quais escritoras aí aparecem? Ou, tornando a questão mais 

numérica: Quantas? 

 

Em uma entrevista a Revista Elas por Elas (2009), Constância Lima Duarte diz:  

 

 

Porque quem escreve a história é o olhar masculino, e ele alijou-as [as 

mulheres escritoras], deixou-as de lado. Como se faz o cânone? É a partir da 

repetição. O cânone – essa palavra tomada da religião, o canônico – é o 

modelar, considerado o modelo para as gerações posteriores. Isso é o cânone, 

e simplesmente ele é formado a partir de antologias. Alguém reúne os 

autores de seu tempo, e não põe nenhuma mulher, outro vai e também não 

põe nenhuma mulher. Então suas obras morrem praticamente nas primeiras 

edições. O movimento de letras nacional ou regional não dá o destaque que 

[essas escritoras] mereciam; não há isenção (DUARTE, 2009, p. 17).  

 

 

Acredito que a maior parte dessas primeiras mulheres escritoras não são reconhecidas como parte 

integrante do cânone literário porque o cânone é tecido com o fio da literatura produzida por 

homens. Além disso, a base de alguns desses textos femininos estavam assentadas em 

reivindicações feministas
11

 (como é o caso de Ercília). Essas reivindicações quase que 

automaticamente, eram vistas com reservas pelos produtores e divulgadores da “real” literatura. Os 

textos dessas mulheres escritoras acabavam, portanto, reverberando no desdém e no silêncio.  

 

                                                 
10 Como exemplos de alguns trabalhos acadêmicos que trazem Ercília, podemos citar a tese de doutorado de Susan 

Besse, em 1983, intitulada: O impacto do capitalismo nas mulheres, em São Paulo (1917 - 1937). Em 2004, pela 

UFPE, Alcina Lapa defendeu sua dissertação: Literatura Feminina no início do século XX: O caso de Ercília 

Nogueira Cobra. Em 2007, pela UFRN, Daiany C. Rodigues de Medeiros concluiu a monografia: A Virgindade é 

Anti-Higiênica: a participação de Ercília Nogueira Cobra nos debates acerca da condição feminina no Brasil do 

começo do século XX; Em 2012, conclui uma monografia de especialização, intitulada:  Mulher Anarquista: análise 

do discurso libertário feminino na obra Virgindade Anti-Higiênica, de Ercília Nogueira Cobra. 

 No bairro de São Vicente, em São Paulo, existe uma Escola Municipal de Ensino Fundamental chamada, Ercília 

Nogueira Cobra; 

 Em 1954, Ercília aparace como verbete no Dicionário de Autores Paulistas (1954), de Luiz Correia de Melo. Mais 

recentemente, seu nome surge no Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras: 1711 – 2001, de Nelly Novaes 

Coelho (2002).  

11 Adotamos aqui o sentido de Feminismo que Constância Lima Duarte revela na entrevista à revista Elas por Elas 

(2009): “Eu estou vendo o feminismo num sentido mais amplo. Penso-o como uma reflexão em torno da condição 

feminina, que vê possibilidades de mudanças dessa condição”.  
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Talvez, citando Guatarri e Deleuze (2003), os textos dessas primeiras escritoras se enquadrem no 

conceito de uma “literatura menor”.
12

 De uma literatura que reivindica, que traz mais 

problematizações diretas. Uma literatura menor que, na verdade, qualifica “as condições 

revolucionárias de qualquer literatura no seio daquela a que se chama grande” 

(DELEUZE;GUATARRI, 2003, p. 44-45).   

 

Constância, ainda na mesma entrevista, quando perguntada sobre “Quais os diálogos estabelecidos 

entre feminismo e literatura de autoria feminina...”, responde:  

 

 

[…] as ideias feministas e a literatura de autoria feminina surgiram na 

mesma época. A condição feminina, não importa a classe social da mulher, 

era de tal forma rebaixada, submetida, que, quando as primeiras mulheres 

conseguem sair dessa condição e refletir, elas refletem sobre a condição 

feminina. Então os primeiros textos de autoria feminina são também 

feministas... (DUARTE, 2009, p.16) 

 

 

Ercília foi uma dentre outras mulheres escritoras que escreveu sobre a condição feminina nos 

primeiros anos do século XX, “dando início a uma obra polêmica que pretendia discutir a 

exploração sexual e trabalhista da mulher” (DUARTE, 2003, p.161). Seus textos são colocados, 

segundo uma classificação utilizada por Constância Lima Duarte (2003), na Terceira Onda do 

Feminismo Brasileiro
13

. E foi assim: com uma literatura de resistência contra o cânone vigente de 

sua época, sendo escritora em um território dominado por homens que os textos ercilianos sofreram 

muita resistência.  

 

                                                 
12 Aqui utilizo da categoria “literatura menor” que Deleuze e Guatarri assim definem em Kafka, por uma literatura 

menor (2003),: “[...] uma literatura menor não pertence a uma língua menor, mas, antes, à língua que uma minoria 

constrói numa língua maior. [...]  Nela tudo é político” (DELEUZE; GUATARRI, 2003, p.38-39) 

13 Para Constância Lima Duarte (2003), existem “quatro momentos áureos na história do feminismo brasileiro”, ou o 

que ela chama de“momentos-onda”, a saber: 1830, período no qual Constância identifica a reivindicação pelo 

direito básico de aprender a ler e escrever; 1870 surgem jornais e revistas de “feição nitidamente feminista”. Aqui, 

nesse segundo momento-onda, a reivindicação é ampliar a educação e o direito ao voto. O terceiro momento-onda 

para Constância é 1920: uma busca mais ferrenha, das mulheres, pela cidadania, “pois queriam não apenas ser 

professoras, mas trabalhar no comércio, nas repartições, nos hospitais e indústrias”.  O quarto e último momento-

onda foi 1970: momento, para ela, mais exuberante do feminismo “que foi capaz de alterar radicalmente os 

costumes e tornar as reivindicações mais ousadas em algo normal”.  

  

 Ercília, portanto, estaria localizada no terceiro momento-onda do feminismo do país. São esses momentos-onda 

propostos por Constância, que utilizo aqui.   
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Quando Maria Lúcia Mott resolveu, no início da década de 1980, pesquisar sobre a vida e obra de 

Ercília, ouviu de um amigo sociólogo que não via importância em um estudo sobre a vida da 

escritora pois, ele disse: “a atividade dela restringia-se à publicação de dois livros 

desconhecidos
14

...”  Essa resistência não fica no passado. Ao longo da realização dessa dissertação, 

no ano de 2015 mais especificamente, também fui questionada do por quê estudar Ercília. Quem diz 

que ela é escritora?, me perguntaram. Mas apenas dois livros lançados? Minha reação foi sentar 

diante do computador e escrever vinte páginas em resposta que se transformariam na parte essencial 

dessa introdução. Trinta anos antes de mim, Mott escreveu sua resposta ao questionamento de seu 

colega sociólogo:   

 

[…] acreditava que a importância de uma pesquisa sobre a vida e a obra de 

Ercília fosse inquestionável. Primeiro, porque ela denuncia, em uma época 

pioneira, a situação de opressão social e sexual vivida pela mulher; segundo 

porque o estudo de sua trajetória fornece elementos para a recuperação da 

história social brasileira nas primeiras décadas do século XX; e finalmente, 

porque para mim, leitora dos livros de Ercília, quase 60 anos após a 

publicação dos mesmos, eles foram de grande importância para a reflexão 

sobre a minha condição de mulher, ao contestarem o modelo tradicional de 

comportamento imposto ao nosso sexo e oferecem uma outra opção além 

daquelas de mãe e esposa (MOTT, 1986, p.90). 

 

Concordo com Mott. Apesar de uma escritora com apenas duas obras conhecidas
 
– Virgindade Anti-

Higiênica, preceitos e convenções hipócritas e Virgindade Inútil, novela de uma revoltada –  seu 

conteúdo de caráter reivindicatório a coloca como uma pessoa que bateu de frente com uma época 

em que ser mulher e ser escritora era algo, duplamente, difícil. Um desafio a mais era ser escritora 

de cunho libertário, como bem as obras de Ercília demonstram (SOUSA, 2012).  

 

Seus livros tocam em assuntos como o da homossexualidade feminina, a prostituição, o casamento, 

o amor-livre, a educação formal para as mulheres, a igualdade de salários, medidas preventivas à 

gravidez, do prazer sexual feminino etc etc. Assuntos interditos para mulheres daquela época e que, 

                                                 

14  Segundo testemunhos concedidos a Maria Lucia Mott, antes de lançar seus dois livros, Ercília teria escrito 

artigos em uma revista de cunho anarquista. Ainda segundo a historiadora, em uma das últimas edições de Virgindade 

Inútil, Ercília faz propaganda para o lançamento de um terceiro livro que teria título de: O filho da mãe. Nenhuma 

edição foi encontrada desse livro até hoje, e não se sabe ao certo se ele, realmente, chegou a ser publicado. 
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se falados, deveriam ser feitos através de uma série de regras, nos limites de uma ordem bem 

delimitada que seria imposta pelos discursos dominantes. E que, como veremos, estava longe de ser 

os limites seguidos por Ercília.  

 

Aliada, portanto, ao que Mott acreditava sobre a importância dos escritos ercilianos, minha pesquisa 

tem a intenção de investigar o que para o amigo sociólogo de Mott (e para meu inquisidor), era algo 

que diminuía a literatura feita por Ercília: seu “desconhecimento”. O que esses dois personagens 

não perceberam é que a censura que silenciou a escrita de Ercília é algo revelador. Não porque 

diminua ou engrandeça sua obra, mas traz uma pista, aponta um caminho que, se trilhado, mostrará 

o que aconteceu com aquelas que iam contra uma ordem de coisas que  colocava as mulheres bem 

longe do mundo das letras, dentro de casa, à beira do fogão.  

 

Essa subversão (o ato de escrever), por si só, já é muito. Enfrentar uma sociedade que acreditava 

que aquele não era seu espaço fez essas mulheres enfrentarem as mais variadas interdições e 

violências. E mesmo que não de maneira planejada ou intencional, abriram caminho para que tantas 

outras mulheres – assim como eu, agora, escrevendo – pudessem tomar a palavra sem o medo de 

serem julgadas de não estar exercendo seu “real papel social”. Ou pior, serem punidas de alguma 

forma por isso. Porque houve punições. Das mais diversas.  

 

Abrir um espaço para discutir os textos dessa escritoras brasileiras, ouvir o eco de suas 

reivindicações, deixar iluminado o caminho do silêncio no qual, muitas, foram forçadas a se 

recolher, entender como esse silêncio foi produzido e reproduzido, entender os poderes aí atuantes é 

algo que precisa ser feito.  

 

Aliado a isso é necessário que se compreenda como, depois de séculos de interdição, essas 

escritoras ressurgem como grandes pioneiras, corajosas mulheres feministas. As imagens que antes 

possuíam (masculinizadas, rebeldes, revoltadas, demoníacas, pornográficas, pouco delicadas), 

acabam – parcialmente voltando –  mas com outro significado. Ser uma mulher escritora rebelde em 

1920 não representa a mesma coisa de ser uma mulher escritora rebelde em 1980. Trazer essas 

imagens, trilhar esse caminho ainda é um trabalho em construção. Ainda não temos o suficiente, é 

preciso mais.  

 

Portanto, apesar de Ercília possuir tão somente duas obras e, por muito tempo, ter sido classificada 

como uma escritora “desconhecida”, estudar seus textos tem um significado que transcende o 
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estudo deles por si: através de sua literatura podemos saber muito mais sobre a relação entre 

mulheres e a sociedade brasileira nas primeiras décadas do século XX, sobre escritoras, sobre 

feminismos, sobre política, sobre poder (suas artimanhas, seus joguetes). E, finalmente, sobre a 

força transformadora que a literatura possui. Foi com esse pensamento que Ercília passou de uma 

nota pequena em um texto sobre histéricas para uma pesquisa de mais quatro anos. 

 

Nas páginas que vão se seguir a estas, um dos objetivos da pesquisa será o de investigar de que 

maneira a literatura de Ercília foi silenciada à época de seu lançamento. Acredito que, em suas 

obras, Ercília reinventava o imaginário sobre mulheres e, assim, foi de encontro a um discurso 

dominante sobre “como deveria” ser o comportamento feminino: sempre mãe e esposa dedicada à 

casa e à família. Se assim atuasse, a mulher seria vista como um bem precioso para a sociedade e 

exerceria plenamente a sua “feminilidade”, além de possuir a função balizadora da sociedade, 

garantindo a esta, ordem.  

 

Era um ideal, uma fôrma que se queria que as mulheres seguissem/se encaixassem. Ercília não 

acreditava nessa ideia. O silêncio ao qual foi submetida, especialmente pela crítica da época com a 

apreensão de seu livro pela polícia e, posteriormente, com sua prisão e tortura pelo Estado Novo 

(MOTT, 1986), mostra que a literatura erciliana não espelhava, nem muito menos reafirmava o que 

a sociedade acreditava ser o correto para a mulher. Sua literatura reinventava um outro imaginário 

sobre o feminino. 

 

Evaneide César (2013) em um artigo sobre a literatura de Nelson Rodrigues, comentou seu poder 

transformador que chocava a sociedade carioca da época e que fazia com que seus contos, 

principalmente os reunidos n'A vida como ela é, fossem proibidos para as mulheres. Para Evaneide, 

 

 

[…] a leitura da coluna não era recomendada para mulheres, por trazer 

elementos que suscitavam ideias transgressoras, as quais poderiam operar 

mudanças radicais de conduta nas relações familiares e amorosas.  A vida 

como ela é, é também a vida como ela pode ser... A literatura de Nelson 

Rodrigues abre para um devir de possibilidades de ser e de viver (CÉSAR, 

2013, p.112). 
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É o poder transformador da literatura. Esta parece não só nos levar a um mundo de imaginação, mas 

também pode suscitar mudanças práticas que, para alguns e em determinado momento, pode se 

tornar algo, realmente, perigoso.  

 

Evaneide César (2013) considera que a literatura de Nelson Rodrigues possuía essa “potência  

transformadora”. Acredito que essa potência também exista nos textos de Ercília quando ela 

propunha um novo imaginário sobre o feminino e que foi esse elemento (o suposto poder de 

transformar seu eventual leitor), que tanto chocou a sociedade da época e fez com que seus livros – 

e a própria autora –  sofressem tanta censura. 

 

Passadas décadas, mais especificamente a partir de 1980, percebemos Ercília e sua obra saírem 

lentamente do silêncio através de diversos estudos acadêmicos. Considero que essa curiosidade 

inicial, essa vontade de saber mais sobre uma escritora, praticamente, esquecida, se deve ao 

reconhecimento de uma potência transformadora que, sessenta anos antes, fazia seus textos serem 

considerados perigosos. Mas que, na década de oitenta do século XX, pareciam se encaixar bem no 

momento pelo qual o movimento feminista brasileiro passava:  

 

 

'Nosso corpo nos pertence' era o grande mote, que recuperava, após mais de 

sessenta anos, as inflamadas discussões que socialistas e anarquistas do 

início do século XX haviam promovido sobre sexualidade (DUARTE, 2003, 

p.165). 
15 

 

 

É a partir desse momento que, para muitos, Ercília passa a ser considerada uma das precursoras 

mais radicais do Movimento Feminista Brasileiro (MAIA, 2009). Entender como Ercília passou de 

demoníaca para escritora revolucionária é o segundo objetivo da pesquisa.  

 

Assim, através de três capítulos, pretendo dar forma as minhas proposições. Vejamos suas 

configurações: 

 

                                                 
15 Outros nomes desse Terceiro Momento-Onda são: Maria Lacerda de Moura, que possui uma obra que, em alguns 

momentos, converge com os textos ercilianos sobre amor-livre. Bertha Lurtz, Leonilda Daltro, Gilka Machado, entre 

outras.  
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O primeiro capítulo irá contextualizar a época em que Ercília surge como escritora e terá como foco 

principal alguns aspectos conhecidos de sua biografia. A maior parte desses dados biográficos terão 

como fonte a pesquisa de Maria Lucia Mott, lançada em 1986, pelos Cadernos de Pesquisa. Além 

de Mott, trarei algumas outras pequenas informações que consegui juntar ao longo desses anos de 

pesquisa. 

Parte desse capítulo também pretende mostrar que a trajetória da autora é um exemplo da difícil 

realidade de mulheres que se distanciaram do ideal feminino do início do século XX. Sua trajetória 

traz exemplos de uma série de medidas que eram adotadas pela sociedade para que essas mulheres 

voltassem ao seu “devido lugar” ou, se isso não adiantasse, fossem marginalizadas como uma 

punição pelo seus desvios. O que se percebe ao longo da pesquisa é que, no caso de Ercília, o 

silenciamento não se produziu apenas ao redor de seus textos, mas também ao redor de sua pessoa. 

Falar sobre a vida de Ercília foi tabu até entre seus familiares. Um silêncio imposto aos poucos e de 

maneira – como daqui parece – bastante dolorosa.  

 

Para tecer este primeiro capítulo irei utilizar momentos importantes de seus dois livros publicados – 

Virgindade Anti-Higiência, preconceitos e convenções hipócritas e Virgindade Inútil, novela de uma 

revoltada.  

 

Seguindo a pesquisa, passarei para a análise do que aqui chamamos de “potência transformadora” 

dos textos ercilianos. Esta análise será dividia nos dois capítulos seguintes: o capítulo dois levantará 

questionamentos sobre a fabricação de um silêncio em torno da vida e da obra de Ercília, trazendo 

como referencial teórico para entender esse momento específico categorias elaboradas por Michel 

Foucault e Gaston Bachelard. Esse capítulo partirá do principio de que a potência transformadora 

dos textos ercilianos suscitaram uma censura aos mesmos, daí o esquecimento por parte de público 

e crítica.  

 

No terceiro capítulo a potência transformadora e o novo imaginário sobre o feminino proposto por 

Ercília será tratado por outro viés: o da redescoberta. Veremos como importantes trabalhos 

trouxeram as obras ercilianas para dentro dos estudos sobre o feminismo brasileiro, a partir da 

década de 1980.  Nesse momento Ercília vai ser descrita como uma precursora do feminismo do 

país, uma mulher de pensamento inovador mesmo tendo publicado seus trabalhos há mais de 

cinquenta anos. Seus livros pareciam possuir –  aos que liam  – questionamentos que se faziam 

atuais. É a partir daí que seus textos passariam a não ser mais compreendidos como uma ameaça a 
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uma determinada ordem social, mas sim, entendidos como importantes dentro da luta feminista da 

época (LEAHY-DIAS, 1999). Aqui trabalharemos com as autoras Claúdia J. Maia (2009), Alice 

Mitika Koshiyama (2008), Cyana Leahy-Dias (1999), Constância Lima Duarte (2003) e Maria 

Lúcia Mott (1986).  

 

O último capítulo trará algumas considerações finais que achei pertinente fazer. 

Acho importante, entretanto, concluir essa introdução dizendo que, evidente, esta pesquisa não 

pretende fechar nem tornar definitiva nenhuma análise sobre a trajetória desta autora e de sua obra. 

Pretende, isto sim, ser parte integrante do que, espero, componha outros tantos estudos sobre Ercília 

e mais: que seja importante contribuição (e incentivo) a estudos voltados a escritoras brasileiras 

evidenciando os poderes que as fizeram desaparecer por tantas décadas.  

 

Lancemos luz sobre esse escuro silêncio. Comecemos.   
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CAPÍTULO 1 

  

Ercília Nogueira Cobra: trajetória, Anos 20 e as Virgindades.  

 

Início do século XX. Belle Epòque. Entre guerras, “anos loucos”. Época em que o mundo 

fervilhava no caldeirão das mudanças da Segunda Revolução Industrial, embaladas pelas novidades 

modernas: as distâncias continentais diminuídas pelo avião, o fascínio promovido pelo automóvel, a 

imortalidade expressa em um papel fotográfico, o movimento no écran do cinema, o futurismo, 

modernismo, cubismo que deformavam as formas da realidade imediata em antropofagismo, 

espirais e traços geométricos. Sociedade em transformação: a população crescia como nunca, se 

movimentava ao som do jazz ou dos exercícios ao ar livre que começavam a ser moda entre os 

jovens. Não esquecendo das novas danças que punham os corpos em movimentos mais acentuados: 

o ragtime, o jazz, o tango, fox-trotter. Cidades eram erguidas e se espalhavam nervosas, novas 

classes sociais eram paridas, o relógio de pulso ditava o ritmo do dia-a-dia, o telefone, os trens, os 

transatlânticos. E ainda viriam as grandes construções arquitetônicas retorcidas na plasticidade das 

novas ligas e estruturas metálicas; a escova de dente, os vasos sanitários e as descargas automáticas, 

o sabão em pó, as comidas enlatadas, a aspirina, a penicilina, os processos de pasteurização 

(SVECENKO, 1998). O passado rural e aristocrático ficava para trás e sua cabeça posta... pela 

guilhotina da Revolução. Era a modernidade, enfim, borrando os limites e deixando uma sensação 

de transformação, mudança e volatilidade de um passado, ainda, não muito distante. 

 

A cidade de São Paulo também entrava na esteira dessas transformações mundiais. Já importante 

pelo seu aspecto econômico, trilhava o mesmo caminho pelo qual a capital do Rio de Janeiro 

passava: a tentativa de urbanização controlada pela elite, baseada na mítica reforma de Haussmann, 

em Paris (MARINS, 1998).  

 

São Paulo parecia um grande canteiro de obras, tudo mudava de lugar, subia, dispersava. A tensão 

social urbana começava. A mistura de culturas e ideias fazia a cidade crescer e se tornar um 
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importante centro irradiador de tendências. Anarquistas e comunistas. O movimento operário 

pululava. Conversas escorregadias, leituras proibidas. Ideias subversivas em panfletos “impressos 

na clandestinidade […] distribuídos nas portas das fábricas, dos teatros operários ou nos pic-nic 

políticos realizados na periferia” da cidade (CARNEIRO,1996. p.10). Ex-escravos e filhos destes, 

nascidos na liberdade, mas ainda vivenciando a prisão do preconceito de cor e classe. Gente de toda 

parte do mundo. Cochichos e gritos nas rodas de conversas, “encontros políticos no salão do Café 

Guaraní ou na sede das Classes Laboriosas” (CARNEIRO, 1996. p.1). Sim, o cotidiano de São 

Paulo mudava e com ele, os paulistas: 

 

 

De tal modo o estranhamento se impunha e era difuso, que envolvia a 

própria identidade da cidade. Afinal, São Paulo não era uma cidade nem de 

negros, nem de brancos e nem de mestiços; nem de estrangeiros e nem de 

brasileiros; nem americana, nem europeia, nem nativa; nem era industrial, 

apesar do volume crescente das fábricas, nem entreposto agrícola, apesar da 

importância crucial do café; não era tropical, nem subtropical; não era ainda 

moderna, mas já não tinha mais passado. Essa cidade que brotou súbita e 

inexplicavelmente, como um colossal cogumelo depois da chuva, era um 

enigma para seus próprios habitantes, perplexos, tentando entendê-lo como 

podiam, enquanto lutavam para não serem devorados (SVECENKO, 1992, 

p. 31) 

 

A antiga terra da garoa ia sendo substituída pela Paulicéia do Modernismo, cenário perfeito para 

que novas vozes, novos discursos, novas formas de agir, surgissem. Foi essa São Paulo dos anos 

loucos, “colossal cogumelo depois da chuva”, que encantou a garota de 17 anos, Ercília Nogueira 

Cobra.  

 

Nascida na Mococa, município do estado de São Paulo, em 1891, Ercília vinha de uma família 

enriquecida pelos pés de café que mantinham sua vida de luxo na capital paulista, junto com a irmã 

mais velha (Estella) na casa da avó, no bairro dos Campos Elísios. Após a morte de seu pai e de seu 

avô que, dizem, havia sido roubado por um certo comissário de café em Santos, a mãe de Ercília 

(dona Jesuína) descobre que o patrimônio dos Nogueira Cobra não havia sido bem gerido e que 

haviam perdido tudo: até a casa da fazenda estaria hipotecada. Sem ter como sustentar as duas filhas 

mais velhas na capital, dona Jesuína resolve trazê-las de volta à Mococa para viverem uma vida 

mais simples, dentro dos novos limites financeiros (MOTT, 1986).  
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Ercília, entretanto, parece não gostar da mudança. Sua biógrafa, relata: 

 

O desprezo devotado por Ercília às irmãs menores
16

 – descalças, crédulas 

caipiras – o gênio arrasador, o martelar contínuo do piano são os traços deste 

período que deixaram marcas no relacionamento futuro entre as irmãs e que 

foi assimilado pelos sobrinhos. À mágoa porém soma-se a admiração da tia, 

mulher inteligente que teria curado a gagueira da irmã mais caçula, 

obrigando-a a declamar com a boca cheia de pedras, método aliás usado pelo 

orador Demóstenes (MOTT, 1986. p. 97). 

 

A volta ao interior não foi muito bem recebida por Ercília porque, segundo Mott (1986), ela teria 

outros planos em mente: tinha o sonho de ser uma grande pianista. Assim, com 17 anos, junto com 

sua irmã Estella, decide voltar para a capital. Alguns familiares em conversas com a historiadora 

divergem: uns dizem que as irmãs fugiram seguindo um circo, outros que dona Jesuína deu certo 

apoio e até vendeu um par de brincos que sobrara da falência para ajudar as filhas no projeto. Era 

1909. Era o início de uma trajetória um tanto nebulosa que levaria Ercília a uma sucessão de 

acontecimentos que, anos mais tarde, faria com que seu irmão se negasse a recebê-la; que a faria ser 

perseguida e torturada pelo Estado Novo; que faria sua mãe esconder uma foto sua por detrás da 

porta de um armário, talvez para matar a saudade de sua filha “exagerada”, longe das vistas de 

amigos e parentes que não aceitavam tal “revoltada” na família. 

 

E era nesses termos que Ercília foi lembrada por alguns dos que a conheceram e que concordaram 

em conceder entrevistas a sua biógrafa no início dos anos de 1980. Alguns a chamariam de 

“moderna”, outros de “revoltada”, “viciada”, “temperamental”, “de comportamento um tanto 

assustador” ou de “uma socialista avançada”. Ercília parecia aos olhos dos que a rodeavam estar 

fora dos padrões que o início do século XX ditava para as mulheres, a despeito de todas as 

mudanças que se fazia nesse século de definitivas transformações. E ela estava mesmo. O discurso 

dominante (religioso, jurídico, médico etc) não aceitava com bons olhos todas essas modificações 

jogadas pela vaga modernizante, principalmente, quando o assunto era comportamento feminino.  

 

Nicolau Svecenko (1992) expressa bem esse conflito em Orfeu extático na metrópole ao falar sobre 

                                                 
16 Ercília possuía cinco irmãos: Estella, Noemia, Paulo, Marina e Maria Amélia. Ercília era a segunda filha, depois de 

Estella (MOTT, 1986). 
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como São Paulo convivia com “temporalidades múltiplas e diversas”.  Era assim o início do século 

XX (e não só em São Paulo), pisando, ao mesmo tempo, em solo de temporalidades: a de um 

passado que teimava em não ir e um futuro ainda pouco confiável. A História nos ensina: nenhuma 

mudança vem fácil. Pelo contrário, se dança uma dança das cadeiras ao som de um jogo de forças, 

de discursos e de poder. “Era ainda tempo de se opor um dique à onda avassaladora?...” –  

perguntava um cronista anônimo do Estado de S. Paulo, em 1920 (SEVECENKO, 1992. p.36).  

 

Então, por mais que a última moda fosse dançar o charleston ou fazer um footing ao fim da tarde, 

sempre tinham aqueles preocupados com a decência e a moral. Com a tradição e a família. E 

quando era a mulher quem dançava, ou fazia sua caminhada, essa preocupação parecia se 

potencializar exponencialmente. Especialmente porque, a partir do final do século XIX, as mulheres 

começariam a se mostrar mais presentes na esfera da vida pública (RAGO, 1992).  

 

 

As mulheres definitivamente ganhavam o espaço público. Elas estavam em 

toda a parte, a qualquer hora. Tecelãs, costureiras e aprendizes, cedo pela 

madrugada, em busca das fábricas e oficinas de modas. Balconistas, 

atendentes e serviçais do comércio logo depois. No início da manhã, 

colegiais, aias e professoras se dirigiam às escolas e conservatórios. Daí até 

o meio-dia, o agito indiscriminado das compras trazia mulheres de todas as 

classes, etnias e idades para o centro […] A partir das dezesseis horas se 

estabelecia o footing no circuito de lojas finas do Triângulo, cujo ápice era o 

chá das cinco nos salões do Mappin Stores e o refluxo, o rush das seis. Nesse 

horário, os homens deixavam os escritórios e bancos; as moças de família 

retornavam aos lares dando início à toilette dos eventos noturnos...” 

(SVECENKO, 1992. p . 50 - 51)  
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O início século XX, realmente, solidificou essa mudança no comportamento das mulheres. Porém, 

esse novo jeito que as mulheres encaravam seu dia (ou trabalhando fora de casa, ou passeando, ou 

se divertindo), não agradava a todos (leia-se a maioria). Começavam a se impôr novos limites: 

códigos de como se comportar à rua. Ora, como os outros transeuntes podiam diferenciar uma 

mulher de família
17

 de uma prostituta, já que ambas se misturavam no espaço público, agora? 

(RAGO, 1992).  

 

Alguns meses depois de sair de casa, Ercília e Estella foram vistas por uma prima em Santos, perto 

de um circo. Aparentemente essa prima falou sobre o paradeiro das irmãs para dona Jesuína que, 

imediatamente, entrou em contato com o então secretário de Segurança Pública do estado de São 

Paulo, Washington Luís, que as enviou para o Asilo do Bom Pastor.   

 

                                                 
17 O termo mulher de família é uma designação da época aqui retratada – e que atravessou décadas. Tinha o objetivo 

de diferenciar as mulheres segundo seu comportamento sexual. Uma mulher de família não está na mesma categoria 

de uma mulher de vida fácil, ou prostituta.    

FIGURA 1: Como foi educada a mãe – como é educada a filha. 

Desenho, 1921. 

 
Fonte: MALUFF; MOTT. 1998, p.369.  
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O Asilo do Bom Pastor, dirigido pela congregação religiosa de mesmo nome, “tinha a missão de 

proteger, educar e preparar para a vida menores difíceis” (MOTT, 1986. p. 97). A manutenção do 

Bom Pastor era feita através da produção do bicho da seda, cujo tecido feito pelas internas se tornou 

famoso. 

 

Muito já se estudou sobre essas instituições de recolhimento que variavam de perfil: sanatórios, 

abrigos religiosos e prisões que, nem sempre, recolhiam loucos, crentes ou delinquentes. Por qual 

motivo específico Ercília e Estella haviam sido levadas ao Asilo? O que as fariam ser classificadas 

como menores difíceis?   

 

Através de Mott sabemos que, ao chegarem no Bom Pastor, essas menores difíceis recebiam um 

novo nome, como se a mudança representasse uma forma de deixar o passado de lado para se 

começar uma nova trajetória de vida
18

. No caso de Ercília, ela passaria a ser chamada de Maria 

Madalena.
19

  

 

Alguns meses depois de entrarem no internato, as irmãs foram levadas a depor na chefatura de 

polícia por algum motivo que ainda permanece desconhecido. E não foi uma única vez. Pela 

biografia oficial de Ercília fica difícil perceber os motivos exatos que a levariam a ficar entre o 

Asilo e a chefatura de polícia prestando depoimentos ao delegado. O que sabemos: que ela se 

recusou a voltar para o interior em todas as ocasiões que sua mãe tentou buscá-la (no mínimo duas 

vezes, segundo os registros encontrados pela sua biógrafa) mesmo sendo menor de idade.   

 

Nos anos que se seguem à pesquisa de Mott não vemos Ercília se transformar em uma pianista de 

renome, como supostamente era seu desejo. Mas, sim, em uma escritora. Em 1914, já fora do Asilo 

do Bom Pastor, Ercília e Estella estão como alunas da Escola Normal Primária, recentemente 

inaugurada no município de Pirassununga, estado de São Paulo (MOTT, 1986). Nas lembranças das 

colegas de turma Ercília aparece como uma mulher inteligente, culta, porém, arrogante. Dona 

Aparecida Arantes Firmino relatou em entrevista que ela “era muito alta, mais magra e mais 

briguenta que a irmã: parecia de fato uma revoltada” (MOTT, 1986. p. 97). Aparentemente, 

assustava as colegas de sala pois discutia com os professores de igual para igual ao mesmo tempo 

                                                 
18 Em várias passagens bíblicas, principalmente no Novo Testamento, muitos foram os que mudaram de nome após 

alguma revelação mística ou conversão. 

19 Ao estudar algumas passagens da vida de Ercília, esse novo nome colocado pelas freiras do Bom Pastor para 

identificá-la parece mesmo bastante simbólico: Maria Madalena ficaria conhecida no Cristianismo como a prostituta 

arrependida que desiste de sua antiga vida de pecados para viver a partir dos ensinamentos de Cristo.   
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em que era benquista pelas mesmas, já que ajudava as amigas nas atividades. 
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FIGURA 3 Fac-símile do Diário Oficial do Estado de São Paulo, 1915.  

Um ano depois  o nome de Ercília reaparece na secção “Requerimentos Despachados”, também relativo 
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a Escola Normal. 

 
Fonte: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/. Acesso em 02 abril 2015 

Em uma nota para a segunda edição de seu Virgindade Anti-Higiênica Ercília nos dá mais pistas 

sobre sua escolarização: “Eu era menina. Estava no colégio. Colégio de freiras...”. Não sabemos 

qual era exatamente esse “colégio de freiras”
20

 nem quanto tempo Ercília permaneceu lá. Fica claro 

que, no ano da mudança de sua vida (1909, quando tinha 17 anos e voltava a contragosto para o 

interior), ela já não estudava mais em uma escola. A tutora estrangeira que a acompanhava na 

capital durante esse período tinha o objetivo de continuar a instrução nos moldes que a sociedade 

achava mais condizente, ou seja, com o intuito muito maior de acentuar o lustro para o convívio 

social do que preparar para uma vida profissional que, tampouco, era a intenção dos “colégio de 

freiras”. Esse pensamento continuou mesmo depois da Lei de Instrução Pública de 1827, “que 

concedeu à mulher o direito à educação” (GOMES, 2013. p. 126).  

 

 

Ler, escrever, contar, dominar as quatro operações matemáticas e conhecer a 

doutrina católica, eis o conteúdo programático comum a ambos os sexos. Na 

sua parte variável apareciam distinções: para meninos, noções de geometria; 

para meninas, bordado e costura (GOMES, 2013, p. 129).   

 

 

Só em 1879 que o governo brasileiro abriria as instituições de ensino superior para que as mulheres 

pudessem frequentá-las (HAHNER, 1983. p.71). Em seus livros Ercília deixa claro que a educação 

formal, voltada para o mercado de trabalho, seria o caminho certo para a emancipação das 

mulheres. Condizente com o que escrevia em seus textos vemos Ercília optar por estudar em uma 

Escola Normal, mesmo com a diferença de idade entre ela e as demais alunas
21

. Procurava ali um 

conhecimento que não tinha recebido. Ercília sabia piano, francês e alemão. Vinda de família rica, 

devia saber como se portar à mesa. Deve ter sido ensinada a andar e falar como uma dama. Nada 

disso parecia contribuir, enfim, para um trabalho que a remunerasse com dignidade e assiduidade. 

Daí, talvez, sua procura pela Escola Primária.    

 

As irmãs se formariam normalistas em 1917. Ercília em primeiro lugar. Porém, no dia da formatura 

e das premiações, ela teria causado tumulto na cerimônia: 

                                                 
20 Dona Jesuína, mãe de Ercília, estudou no Colégio Albioni (MOTT, 1986).   

21 Segundo Mott (1986), algumas alunas seriam mais novas que Ercília com até dez anos de diferença. Ercília entrou 

na Escola Normal no ano de 1914 tinha, então, 23 anos.  
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Ao se formar, Ercília teria sido alvo de uma injustiça a qual reagiu com 

violência. Fato lembrado pela família sob duas versões: na festa de 

formatura por não ter recebido o primeiro lugar, que era seu de direito, 

devido à brilhante colocação teria não só rasgado o diploma como, ainda, 

dito em público durante a festa, que a premiação fora fraudulenta, pois 

privilegiara-se fulana de tal, que era filha de um coronel em detrimento dela 

que era filha de ninguém.  

Por ter sido preterida na nomeação como professora para a vaga escolhida, 

que tinha direito pela brilhante colocação, Ercília teria, então, rasgado o 

diploma (MOTT, 1986, p. 97). 

 

 

Foi também no ano de 1917, segundo Fulvio Abramo confidenciou à Mott (1986), que Ercília 

participava como colaboradora com textos para uma revista de teor anarquista chamada, segundo 

ele, de Giesta. É a primeira informação que se tem de uma Ercília escritora. Ela teria, então, vinte e 

seis anos de idade. 

 

Sem dúvida: foi mais notadamente em fins do século XIX que o mercado editorial do Brasil inflou 

em comparação a séculos anteriores, fosse em periódicos voltados para o público feminino ou em 

jornais de cunho político ou, ainda, de conteúdo erótico como, por exemplo, O Rio Nu que teve 

grande circulação na primeira década do século XX
22. 

 

Além disso, houve um aumento nas edições tanto de livros de escritores já consagrados como de 

escritores estreantes; ficções ou ensaios; edições fomentadas, principalmente, depois da compra da 

Revista do Brasil por Monteiro Lobato, que a transformaria, logo em seguida, em uma editora de 

grandes proporções (GARCIA, 2012).  

 

Esse crescente espaço para publicação tornou mais evidente as mulheres escritoras: seu número 

aumentava aproveitando o momento propício de transformações que trazia o século XX, incluindo 

aí o boom editorial brasileiro. Ercília estava entre essas mulheres.  

                                                 
22 Em Histórias Íntimas, sexualidade e erotismo na história do Brasil, a historiadora Mary del Priore traz um relato 

sobre a publicação O Rio Nu e seu sucesso entre os assinantes. Seu relato inclui imagens de algumas edições do 

periódico.   
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Mesmo sem apoio, com menor escolaridade e entrando em um terreno dominado por homens, essas 

mulheres escreviam. Parecia que não havia mais um modo de proibi-las de pegar a pena, apesar de 

terem tentado, já que o ato de escrever não poderia atrapalhar o ato de ser mulher, ou seja, de ser 

anjo do lar
23 

(WOOLF apud GOMES, 2013, p. 210). “Ser boa dona de casa [...] deve ser uma 

qualidade intrínseca da 'alma feminina', não importando se de uma doutora ou de uma 

engomadeira”, dizia certo artigo da Revista Feminina em 1921 (MALUF; MOTT, 1998, p. 403). 

 

Porém, diante do crescimento de mulheres escritoras, o discurso dominante daria um jeito de tentar 

limitá-las (como fez ditando o que uma mulher decente deveria ou não fazer à rua – já que não mais 

podiam proibi-las de sair. Ou o que poderiam ou não estudar – já que não conseguiam mais evitar 

que, ao invés do bordado, segurassem um lápis.). Resumindo: nem tudo poderia ser escrito. Nem 

tudo ficaria bem sob a pena dirigida por uma mulher. 

       

A mulher tendia, como bem deixaria registrado Luccock, “fazer mal uso da arte” literária mas, se 

mesmo assim, insistisse em escrever, teria que estar na esfera “perfumada de sentimento e 

singeleza” (FERREIRA apud TELLES, 2012. p. 422). Escrevendo doces poemas. Ou até mesmo 

romances, mas que não fossem por demais arrebatadores para não fazer a cabecinha das moças 

leitoras imaginarem demais. Podiam escrever artigos em revistas femininas (evitando as 

feministas), exaltando o lar, dando dicas de como bem receber o marido ao fim do dia e coisas do 

tipo. Nada de “tomar a baioneta, coisa bem pouco feminina” como diria certa vez, o escritor 

Guimarães Júnior em carta escrita a um amigo em 1873, se referindo a mulheres que escreviam 

sobre questões políticas (TELLES, 2012, p. 423).  

 

E mesmo escrevendo poemas, romances e artigos em revistas femininas (material que levava 

tempo, disposição e muito trabalho para ser produzido), mesmo assim, essas mulheres ainda não 

eram reconhecidas como escritoras de fato. 

 

Na verdade, em meio a elogios, os críticos embutiam uma censura à mulher 

                                                 
23 Citando Virgínia Woolf, Ana Laudelina Gomes (2013. p. 210) expressa o ideal de anjo do lar: “Você pode não saber 

o que quero dizer com o anjo do Lar... Ela é intensamente compreensiva. É desmedidamente encantadora. Ela é 

absolutamente altruísta. Ela se supera nas difíceis artes da vida familiar. Ela se sacrifica diariamente... Ela nunca 

tem um pensamento ou um desejo próprio... e quando eu começo a escrever eu a encontro em minhas primeiras 

palavras... Ela aparece por detrás de mim e murmura: Minha querida, você é uma jovem mulher... Seja 

compreensiva; seja tenra; agrade os outros; engane; use todas as artes e ardis de nosso sexo. Nunca deixe ninguém 

perceber que você tem uma mente própria.”  
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que ousava escrever e se meter em lutas políticas. “Frágil e gentil poetisa” é 

um qualificativo que desqualifica, na medida em que reserva a “esfera 

adequada” para a poeta: a do sentimentalismo-chão. Ao mesmo tempo, 

“gentil” cria uma categoria à parte, a autora não é dita profissional ou 

amadora, mas mulher (TELLES, 2012. p. 423).
24 

 

O ano 1917, período que Ercília teria começado a publicar os artigos de cunho anarquista na Giesta, 

foi também o ano das Greves Gerais iniciadas em São Paulo, promovidas por articulações sindicais 

e que se espalhariam para alguns outros estados da Federação. Dentro do olho do furacão, portanto, 

Ercília empunhava uma baioneta perigosa: a caneta.  

 

Infelizmente, nem os vários anos de pesquisa de Maria Lúcia Mott conseguiram reaver algum 

exemplar dessa revista nem qualquer artigo escrito por Ercília nesse momento. O que não é de se 

espantar já que muitas revistas, jornais e livros foram considerados subversivos nesse período 

delicado da história política e social de São Paulo e, por isso, apreendidos e muitas vezes destruídos 

(CARNEIRO, 1997), principalmente aqueles ligados aos movimentos operários. Sobraria, somente, 

a lembrança de que existiram.  

 

A bio-bibliografia também não conseguiu qualquer comentário que os artigos anarquistas de Ercília 

possam ter causado aos seus eventuais leitores. Mas, se seguirmos alguns rastros que aqui já foram 

citados, podemos imaginar como essas mulheres escritoras – que teimavam em sair da esfera da 

“singeleza” – eram vistas: pouco femininas. No mínimo, desacreditadas. Desacreditar a escrita 

dessas escritoras fazia parte da ação no jogo da manutenção do poder de um discurso hegemônico, 

majoritariamente masculino que excluía as mulheres do universo político e literário. Telles (2012) 

diz: 

 

Uma mulher que falasse agressivamente ou afirmativamente, o que nos 

homens era sinal de personalidade, era considerada mal-educada, tresloucada 

e até histérica. A não formação social da mulher se repetia na sua não 

afirmação pela palavra (TELLES, 2012, p.423). 

 

 

                                                 
24 Nessa passagem, Telles (2012) está fazendo referência aos “elogios” que a poetisa Narcisa Amália de Campos 

recebeu com a publicação de seus livros para demonstrar, como também faço aqui que, muitos desses elogios 

acabavam desqualificando as escritoras de uma maneira geral.  
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Voltamos a ter pistas de Ercília nos anos seguintes, por volta de 1920, quando viaja. Rio de Janeiro, 

Buenos Aires e Paris, com certeza, foram alguns de seus destinos. Ercília parecia querer ir onde as 

mudanças aconteciam (MOTT, 1986). As três cidades por onde sabidamente passou, guardavam 

suas particularidades e, sem dúvida, estavam em diferentes escalas de influência mas, com certeza, 

tinham algo em comum: se remodelavam no movimento rápido da modernidade. 

  

Citando o barão de Belford, Nicolau Svencenko escreve:  

 

[...] O Rio de Janeiro é outro depois da Avenida Central […] Em regra geral, 

[antes] não havia senão ambições relativas. Com a abertura das avenidas, os 

apetites, as ambições, os vícios jorraram (BELFORD apud SVENCENKO, 

1998, p.545).  

 

 

Da Paris dos anos de 1920 foi Chagall quem disse:  

 

Eu aspirava ver com meus próprios olhos o que ouvira de tão longe: a 

revolução do olhar, a rotação das cores (...). Isso não poderia ter sido visto na 

minha cidade. O sol da arte, então, brilhava apenas sobre Paris! (CHAGALL 

apud PESSIS, 2012, p. 25)   

 

Era a cidade luz com suas cervejarias, cafés, vedetes semi nuas como a icônica Josephine Baker, 

que dançava — ao som frenético do charleston — apenas com jóias em volta do pescoço e uma saia 

de bananas artificiais em volta da cintura. A modernidade ganhava um rosto, um gosto, um som nas 

ruas parisienses e atraía os principais artistas mundiais da época para suas esquinas: Henry Miller, 

Matisse, Picasso, Man Ray, Luis Buñuel, Dali, Hemingway, Fitzgerald. As conversas entre essas 

mentes formaram os principais e mais revolucionários movimentos culturais do século XX que 

ecoariam pelo mundo. A viagem à França feita por Ercília ainda na década de 1920 parece ter sido 

grande fonte de inspiração para a jovem autora que citou vários escritores franceses em seus livros. 

Em Virgindade Anti-Higiênica, mais especificamente, são parágrafos e mais parágrafos apenas em 

francês (COBRA apud QUINLAN; SHARPE, 1996).  

 

Depois dessas viagens, então, e já de volta ao Brasil, Ercília começa a escrever o que seria seus dois 

livros conhecidos e publicados. Há uma certa controvérsia de quando e qual deles foi lançado 
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primeiro, se Virgindade Anti-higiênica, preconceitos e convenções hipócritas ou Virgindade Inútil, 

novela de uma revoltada. Segundo sua biógrafa, Virgindade Anti-Higiênica teria sido lançado 

primeiro, em 1924. Seguido, três anos depois, por Virgindade Inútil. Já Rubem Cobra
25

 e Alcina 

Lapa (2004) acreditam que Virgindade Inútil teria sido publicado antes. E que Virgindade Anti-

higiênica teria vindo alguns anos depois, em 1924.
26

  

 

Para Rubem Cobra a primeira edição de Virgindade Inútil teria saído no ano da Semana de Arte 

Moderna, ou seja, em 1922. Mas sua publicação teria passado desapercebida em meio ao turbilhão 

que a Semana causou.  

 

Apesar das divergências enquanto as datas esses dois livros de Ercília tiveram, juntos, pelo menos 

seis edições. A importância da edição de 1924 de Virgindade Anti-higiênica, entretanto, está no fato 

dela ter saído pela Editora de Monteiro Lobato.  

 

Lobato, segundo Juliana Garcia (2012), revolucionou o mercado editorial brasileiro: desde a estética 

das capas, passando pela distribuição nacional dos livros até a abertura de um espaço inédito, antes 

muito mais restrito, para a publicação de autores iniciantes (Oliveira Viana, Paulo Setúbal, Hilário 

Tácito, foram um dos estreantes nos quais a editora apostaria). Assim, segundo a autora, Monteiro 

Lobato fundou a editora mais importante do Brasil na época: 

 

 

Com o aumento de pontos de venda de livros, a produção começou a crescer. 

Os livros, antes publicados em centenas, passaram a ser publicados aos 

milhares. Com a Monteiro Lobato & Companhia, o editor publicava 

geralmente quatro mil livros de cada edição (GARCIA, 2012, p.3). 

 

 

Em sua Revista do Brasil, em 1924, Lobato solta uma nota sobre Virgindade Anti-Higiênica e sua 

autora:  

 

                                                 
25 Rubem Cobra é um dos poucos parentes de Ercília vivos que se tem notícia. Ele mantém um portal na internet 

dedicado a vida e obra da escritora (cobra.pages.nom.br/ft-ercilia.html). Segundo o próprio Rubem, durante muito 

tempo, ele se dedicou a procurar novas informações sobre Ercília, tentando manter seu legado vivo.  

26  Ambos partem de dois fatos: 1) que na edição de 1924 de Virgindade Anti-higiênica, ao fim do libelo, estaria o 

convite: “Leiam Virgindade Inútil”, essa informação indicaria que este último já havia sido publicado. 2) foi encontrado 

uma edição feita pela Editora Anchieta, sem data, de Virgindade Inútil que não é a mesma que Mott descobriu, já que 

esta possui o ano da publicação, 1927.  
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Raras vezes se depara ao registro bibliográfico obra tão curiosa como esta. A 

começar pela apresentação material e pelo título, que despertam atenção ao 

mais despreocupado dos leitores, tudo se alia para que se lhe faça a leitura. E 

a leitura, logo as primeiras páginas nos convence de que estamos em face de 

um temperamento originalíssimo, de uma escritora como poucas se 

encontram em nosso país.  

 

Não queremos dizer com isto que se trata de uma estilista. A sra. E.N.C. é 

estreante e, como tal, se apresenta com falhas que só o tempo há de banir. O 

que não há de negar, porém, é que seu trabalho se caracteriza por muita 

pessoalidade: pensa por si e diz o que pensa em linguagem crua, com uma 

coragem, que não se encontra nem mesmo nos arrais do outro sexo 

(LOBATO apud MOTT, p. 95) 

 

 

Virgindade Anti-higiênica é um ensaio. Traz em suas páginas uma ferrenha crítica à dupla moral 

sexual, à falta de educação formal para as mulheres, ao casamento, às religiões. No meio de seus 

argumentos que se valem de algumas análises de recortes de jornais e 'n' citações de grandes nomes 

da literatura, Ercília coloca pequenos testemunhos de prostitutas que ela afirma que entrevistou. Já 

no começo a autora revela: “Muitas vezes consegui que algumas delas me contassem suas 

misérias… ” (COBRA apud QUINLAN; SHARPE 1996. p .115).  

 

Sua forma de escrever é inflamada. Não mede as palavras para aquilo que quer expressar. Mott 

(1986) chega a dizer que ao ler Virgindade Anti-higiênica teve a impressão de que as “frases não 

foram escritas, mas gritadas, seguindo o ritmo da revolta da autora contra os inúmeros 

preconceitos que não só martirizavam como também destruíam a existência feminina”. Logo no 

início de Virgindade Anti-Higiênica Ercília alerta: “Este livro não tem pretensões literárias. O seu 

fim único é dizer verdades”: 

 

Todo mundo sabe onde está colocada a honra da mulher. Não é segredo para 

ninguém que a honra da mulher, o seu caráter, o seu idealismo, a sua 

consciência, todos os sentimentos, enfim, que a distinguem da vaca ou da 

cadela, foram colocados, por convenção do homem, justamente na parte do 

corpo que mais a aproxima desses animais. […] Seria absurdo! Seria 

ridículo se não fosse perverso. […] Por meio destes órgãos ela desfalece de 
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prazer, mas justamente porque são sede de sensações físicas, sobre eles não 

pode pesar lei nenhuma alheia à lei da natureza. (COBRA apud QUINLAN; 

SHARPE, 1996, p. 121-122)   

 

Ou ainda:  

Sempre a praga dos preconceitos [...] com as raízes na religião. Sempre o 

dogma. Sempre a religião aconselhando uma resignação que Deus, que era 

Deus, não teve, pois inventou o inferno para punir os seus inimigos. Mas 

como o dogma e a lei são invenções da cachola do homem, o dogma e a lei 

tratam de proteger o homem. A mulher que se dane. Todas as religiões 

escravizam a mulher. Todas! Maria é serva do Senhor. Deus aconselha aos 

homens que sejam monogâmicos, mas ele, poligâmico, e com medo da 

sífilis só aceita esposa virgem. (COBRA apud QUINLAN; SHARPE, 1996, 

p.129-130) 

 

 

Como era de se esperar a edição de 1924 de Virgindade Anti-Higiênica não passou desapercebida. 

No mesmo ano o livro seria retirado de circulação pela polícia. O motivo alegado teria sido a 

classificação do texto como pornográfico. Segundo Mott (1986), a denúncia do livro aos órgãos 

competentes pode ter sido feita por um parente. O título de pornográfico era um preço muito alto 

para a tradicional família Nogueira Cobra pagar. Ercília não utilizou pseudônimos. 

 

Outros livros, à época, também foram apreendidos sob a mesma classificação como Mademoiselle 

Cinema
27

, de Benjamin Costallat. Porém Costallat, ao contrário de Ercília, teve espaço em jornais 

da época para se defender. Ercília não. Em uma posterior edição, ela escreve: 

 

 

Eis a segunda edição do meu livrinho. A primeira foi proibida pela polícia. 

Não me foi possível vir pelos jornais combater a arbitrariedade devido à 

                                                 
27 Segundo Bernardo de Carvalho, em uma artigo para Folha de S. Paulo (1999), assim podemos resumir 

Mademoiselle Cinema: O romance conta a história de Rosalina, uma moça fútil, volúvel e inconsequente de 17 

anos, filha de um político do Piauí que chegou a ministro, corrompida pelos ares devassos do seu tempo e da sua 

classe burguesa. Ao final de seu mandato no governo, o pai de Rosalina parte com mulher e filha para Paris, onde 

vai acabar morrendo de um ataque, durante uma de suas visitas vespertinas a bordéis. 

Antes de descobri-lo morto na cama de uma prostituta e chegar ao arrependimento provocado pela consciência da 

tragédia do seu próprio destino, Rosalina ainda vai ter tempo de perder a virgindade para um escritor mais velho, 

no navio a caminho da Europa - e depois esnobá-lo, levando-o a afogar suas mágoas na cocaína - , e de aprontar 

tanto quanto na inconstância dos seus flertes cariocas.  
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situação anormal que atravessamos
28

. O meu livro foi simplesmente 

acoimado de pornográfico e apreendido. Não se disse porque ele era 

pornográfico... (COBRA apud QUINLAN; SHARPE, 1996, p. 109) 

Depois do lançamento e apreensão de Virgindade Anti-Higiênica e do burburinho que ele causou 

entre leitores e livreiros (MOTT, 1986) a vida de Ercília passaria por uma nova virada. Segundo 

testemunho de familiares à biografa, Ercília foi expulsa da Igreja pelo Vigário de Casa Branca. O 

Bispo de Ribeirão Preto chamou seu livro de “demoníaco” e proibiu que os fiéis o lessem. Segundo 

parentes próximos, as pessoas passariam a fechar as janelas de casa quando viam Ercília se 

aproximar. Por essa época, seu irmão não mais a recebia. Em certa ocasião, quando soube que ela 

teria planos de visitar a mãe, saiu da casa as pressas junto com sua esposa e seu filho pequeno e 

adoentado.  

 

Mott (1986) teve acesso ao testamento de Ercília feito em 1929. Teria 38 anos, era solteira e não 

possuía filhos. Havia elegido sua irmã mais velha e companheira durante quase toda a sua vida, 

Estella, como herdeira junto com sua mãe. Mott cita que o testamento fazia referência a uma casa e 

mais “todos os negócios de Ercília”, mas não especifica que negócios seriam esses.  

 

No site do Arquivo Histórico de São Paulo, na secção de Informativos, o n. 12, relativo ao bairro de 

Santa Cecília, a responsável pelo levantamento da documentação daquela área, a socióloga Fátima 

Martin Antunes, relata um “verdadeiro achado”. Enquanto levantava pedidos de alvará de 

construção de imóveis na Rua Dr. Gabriel Santos, chamou a atenção o nome de um construtor de 

grande notoriedade: Victor Dubugras, arquiteto francês radicado no Brasil. Dubugras foi professor 

na Escola Politécnica e na Escola de Belas Artes, em São Paulo. Projetou alguns edifícios famosos 

na cidade e recebeu encomendas do governo de Washington Luís (MYOSHI, 2009).   

 

Antunes ao se deparar com tal documento se perguntou sobre o proprietário da casa que teria como 

projetor tal arquiteto de renome. E logo em seguida, revela: “Nas primeiras páginas dos dois 

processos, bem como nas plantas apresentadas, figurava a assinatura regular e legível de Ercília 

Nogueira Cobra.” Fátima não demorou a se lembrar da leitura que fizera, anos antes, da bio-

bibliografia de Maria Lúcia Mott (1996) e, na página do site do Arquivo..., no qual conta essa sua 

experiência, exclama: “O renomado Victor Dubugras, portanto, projetara um sobrado e uma 

garagem para a pioneira do movimento feminista no Brasil!” 

                                                 
28 Neste ano, em São Paulo, o general Isidoro Dias depôs o governador Carlos Campos. Sua revolta pretendia derrubar 

o governo federal. Arthur Bernades, então, investiu contra a liberdade de imprensa.   
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Em consultas a documentos posteriores, Fátima chega à conclusão que o projeto não chegou a ser 

feito. Ercília teria vendido o terreno ao sr. Sebastião Felix de Abreu e Castro. Esses documentos 

todos datam de 1921, ou seja, antes da publicação de seus livros
29

 e antes do testamento que Mott 

faz referência em sua pesquisa (o que nos leva a crer que, mesmo desistindo dessa casa específica, 

em 1929 – o ano do testamento – ela já teria conseguido uma casa para si). 

 

 

 

                                                 
29 Pelo menos antes da publicação de Virgindade Anti-Higiênica (1924). Já que não se sabe, ao certo, quando a 

primeira edição de Virgindade Inútil foi lançada. 
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FIGURA 4: Projeto de Victor para a residência de Ercília Nogueira Cobra na Rua Dr. 

Gabriel dos Santos, 1921. Projeto apresentado em duas pranchas, devido a dificuldade de 

reprodução.  
Acervo: AHMWL/DPH/SMC. 

 
Fonte: http://www.arquiamigos.org.br/info/info12/i-manu.htm. 

FIGURA 5: Projeto de Dubugras para uma garagem nos fundos da casa da Rua Dr. 

Gabriel dos Santos, 1921.  

Acervo: AHMWL/DPH/SMC. 

 
Fonte: http://www.arquiamigos.org.br/info/info12/i-manu.htm. Acesso em abril 2014 

http://www.arquiamigos.org.br/info/info12/i-manu.htm
http://www.arquiamigos.org.br/info/info12/i-manu.htm
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E isso é tudo que sabemos de Ercília na década de 1920. Mott só a reencontra em 1934, vivendo em 

Caxias do Sul. De lá, manda cartas para a mãe. Explica que escolheu viver ali devido ao clima.  

 

Mott segue sua pesquisa indo até a cidade e procurando pessoas que tivessem tido contato com a 

escritora neste período. Já em Caxias do Sul, descobre um fato interessante: Ercília não mais 

atendia pelo seu nome de nascimento, ali as pessoas a conheciam como Suzana Germano, dona da 

Pensão Royal. Alguns a chamavam de Suzy do Royal e lembrariam dela como sendo:  

 

FIGURA 6: Requerimento solicitando licença para construção de moradia situada na Rua 

Dr. Gabriel dos Santos. Com as assinaturas de Victor Dubugras e Ercília Nogueira Cobra, 

1921. Acervo: AHMWL/DPH/SMC.  

 
Fonte: http://www.arquiamigos.org.br/info/info12/i-manu.htm. Acesso em abril 2014 
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[…] a pianista, culta e temperamental, mulher elegante, sempre vestida de 

tailleur escuro com chapéus de feltro e uma pasta, que todas as tardes ia 

sentar-se na praça e ler um jornal ou uma revista (MOTT, 1986, p. 98). 

 

 

O Royal
30

 era, na verdade, um cabaré localizado na rua Bento Gonçalves, região que Mott identifica 

em sua pesquisa como a zona do meretrício da cidade. Mas “Suzy não era prostituta”, informaram à 

Mott. Era só a proprietária. Seu quarto estava sempre fechado, não era vista com homens, na 

verdade, mal era vista pelos seus próprios funcionários.  

 

Na verdade, Ercília parecia ser tão reservada, que alguns nem sabiam que Suzy era a dona do Royal 

pensando que se tratava apenas da pianista do lugar. Um ex-amante de Suzana Germano  

confidenciou que desconfiava que ela era escritora, mas nunca teve certeza porque ela se recusava a 

falar sobre si. Os relatos de que seria temperamental são constantes nos testemunhos sobre ela:  

 

 

[…] quando não tinha movimento ela ficava batendo no teclado do piano e 

punha todo mundo para fora […] em outra ocasião faltando fregueses, subiu 

no sotão e gritou – fogo! –  juntando-se assim uma multidão […] tinha 

horror à arma de fogo. Quando alguém aparecia armado no Royal ela não 

tocava mais piano, chegando a ficar vários dias sem aparecer […], às vezes, 

parecia uma viciada. (MOTT, 1986, p. 98) 

Ercília havia renegado o nome importante de sua família. Se recusava a falar sobre si mesma. Os 

anos que se seguiram às publicações de seus livros até a fundação do Royal não devem ter sido 

fáceis. Não há maneiras exatas de afirmar, mas parecia que Ercília se escondia. Um novo nome, 

uma nova cidade. Mesmo formada na Escola Normal, falando vários idiomas, dominando o piano e 

sendo escritora, Ercília tornou-se uma das cafetinas da região de Caxias do Sul.  

 

Durante o período que ficou no Rio Grande do Sul (1934 – 1938?) a escritora perderia suas duas 

maiores confidentes: sua irmã, Estella, morre ainda em 1934 e sua mãe, dona Jesuína, no ano 

                                                 
30 Assim Mott (1986) descreve o Royal: “Não o maior em tamanho, nem em movimento, nem mesmo aquele que 

possuía mais mulheres. Era uma casa apreciada pelos frequentadores mais duros pois não eram obrigados a 

consumir o moscatel. Tinha dança, orquestra e mesas – o salão do jazz – cozinha e, na entrada, porteiro e 

chapeleiro. Havia também quarto para as mulheres mas não havia banheiro com chuveiro: usava-se a bacia. Era 

um chalé de madeira, de dois andares, com sótão em cima, o que é muito comum na região.” 
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seguinte. Mott afirma que nas cartas enviadas as suas outras irmãs logo depois dessas perdas, 

Ercília demonstraria uma preocupação muito grande com a morte e um desejo: queria ser enterrada 

no mesmo lugar que Estella (no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro).  

 

Em 1942, Ercília perde o Royal devido às dívidas com a Prefeitura. Ainda em 1940, o oficial de 

justiça Evandro Reis certifica que Ercília não mais reside em Caxias do Sul, porém:  

 

 

Maria Walter, que morou com ela no Royal, disse que embora fechado, Suzy 

continuou vivendo lá por algum tempo. Em Caxias ninguém soube dizer ao 

certo o que teria lhe acontecido depois disso. Talvez tivesse ido com Zica (?) 

para São Leopoldo, talvez tivesse ido fazer um tratamento de nervos em São 

Paulo... (MOTT, 1986, p.99) 

 

 

Mas é com uma parente de Ercília, D. Maria Custódia Mucci, que Mott consegue rastrear Ercília 

durante esse período: ela estaria sendo perseguida pelo Estado Novo getulista. Segundo seu 

testemunho, Ercília teria sido presa no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em São 

Paulo, aí, mais especificamente, no presídio Maria Zélia “para onde iam as pessoas consideradas 

comunistas”. (MOTT, 1986, p. 99). 
31

 

O historiador Petrônio Domingues, em um artigo sobre a prisão do líder negro Isaltino Veiga dos 

Santos pelo governo de Getúlio, descreve as condições pelas quais os presos que iam para o Maria 

Zélia passavam:  

 

[…] a situação dos detentos no presídio Maria Zélia não era nada aprazível. 

                                                 
31 Em Pagu, vida-obra (2014), o autor Augusto de Campos, em uma entrevista com a irmã de Patrícia Galvão, Sidéria 

Galvão,  chama o presídio Maria Zélia  – onde ambas ficaram presas por um tempo – de presidio político. Vejamos a 

passagem:  

 

 Augusto Campos: Agora, a Sidéria fez uma observação que eu queria lembrar. Em São Paulo, quando ela e a 

Patrícia foram presas, pelo menos o tratamento era mais razoável, parece  que lá no Rio é que foi bem pior, não é? 

 Sidéria: Aqui em São Paulo, no Presídio Paraíso o tratamento era bom, mas no Maria Zélia não era. 

 Augusto Campos: Esses eram presídios políticos... 

 Sidéria: Eram presídios políticos. O diretor do presídio Paraíso era um fazendeiro que não tinha nada a ver com 

peixe, era uma pessoa ótima […] Agora, no Maria Zélia não era. Tanto que, quando houve aquele massacre no 

Maria Zélia, em que morreu o João Varlotta e o Augusto Pinto, e tudo isso, eu estava lá com a Pat, e a gente estava 

no térreo, e os homens no andar superior, e houve aquele tiroteio, e gente abriu a janela... olha, se a gente não 

deitasse no chão, não tinha escolha,você sabe, eles atiravam em quem aparecesse, mesmo (CAMPOS, 2014, p.367-

368)   
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Com uma aparência sinistra, o presídio media pouco mais de quatrocentos 

por mil metros. Na parte interna, era dividido em oito pavilhões (que ia do A 

até o H) baixos, de madeira, que ficavam lotados. Ele ficava situado no 

bairro do Belém, próximo ao rio Tietê. E era do Tietê, a principal via do 

sistema de esgoto da cidade de São Paulo, que o Maria Zélia tirava a água 

para beber, sem nenhum tipo de tratamento. O chefe dos guardas, Adrião de 

Almeida Monteiro, era conhecido por ser cruel e odioso. Muitos prisioneiros 

eram espezinhados e tratados à base de grosserias, empurrões e tapas dos 

carcereiros. As latrinas fediam. Já a comida servida era de qualidade bem 

duvidosa. Era comum encontrar feijão podre e, por cima da refeição, restos 

do cuspe dos guardas. Os presos reclamavam que o pessoal da enfermaria 

era faltoso no trabalho e que os remédios tinham de ser comprados. A 

tuberculose e várias outras enfermidades infestavam aquele ambiente pouco 

salubre. As tentativas de fuga não eram tratadas com complacência. Em uma 

delas, 26 presos tentaram fugir, mas os guardas foram alertados. Resultado: a 

repressão foi violenta, deixando um saldo de três detentos mortos a tiros 

(DOMINGUES, 2007. p. 155). 

 

Os relatos são que Ercília teria sido torturada quando presa, “durante 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 pensava sobre os homens, os homens estavam muito machucados 

com a opinião dela […] a visão que eles tinham é que ela era uma ameaça 

tremenda. Porque se ela levantasse as mulheres naquela época, eles tinham a 

impressão que iam derrubar o regime. (MUCCI apud MOTT, 1986, p. 99) 

[grifo meu] 

Por intermédio de D. Maria Custódia, Ercília teria sido transferida do Maria Zélia para o 

Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).  Mas ela se desespera e tenta se matar. 

Não consegue. Enfim, em algum período da década de 1940, ela foge para um estanceiro que 

possuía para além da fronteira com o Paraguai. “E essa foi a última notícia que tivemos dela”, 

sentenciou D. Maria Custódia (MOTT, 1986).  
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Virgindade Inútil, Novela de uma Revoltada.  

 

Maria Lúcia Mott pesquisou a obra e a vida de Ercília durante os primeiros anos da década de 1980, 

saindo a procura de qualquer rastro: familiares próximos, parentes distantes, amigos, conhecidos, 

leitores, livreiros. Viajou, entrevistou. Em determinado momento, entretanto, a historiadora 

confidencia – como se tentasse achar uma razão para tantas lacunas sobre a escritora, tantas 

perguntas sem respostas  –  que, enquanto  conversava com aqueles que tiveram algum contato com 

Ercília, possuía sempre a sensação de estar ultrapassando limites. Sentia estar pegando os 
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entrevistados de “calças curtas”, que existia certo nível de desconforto em algumas questões que ela 

levantava e que, alguns deles, simplesmente, se recusavam a ceder determinadas informações 

quando interrogados. Tudo parecia tão nebuloso que nem o local nem a data da morte de Ercília são 

conhecidas. Fugindo das perseguições do Estado Novo ela, supostamente, não teria entrado mais em 

contato com sua família.
32

 

 

Sobre Virgindade Inútil o romance que, se supõe, tenha sido publicado antes de 1924, Mott diz que 

é “... impossível não notar as semelhanças entre a trajetória da vida da personagem (principal) e da 

escritora”. A personagem principal de Virgindade Inútil é Cláudia, uma prostituta.  

 

Assim como a escritora, Cláudia foge de casa. É recolhida em um abrigo, o do Bom Senhor. Viaja 

por vários estados do seu país tocando piano e se prostituindo. Vive um período em Buenos Aires, 

como cortesã e, finalmente, conhece  Paris.  

 

Mott ao fim, portanto, questiona: 

 

 

Seria Virgindade Inútil auto-biográfico? É esse o segredo guardado a 7 

chaves? Talvez esteja aí o fio-da-meada e o que explique a sua 

marginalização como escritora, a identificação como pornográfica e a 

dificuldade em recuperar a história de sua vida, e de sua obra através dos 

relatos de familiares, da imprensa da época e das obras que tratam do 

período (MOTT, 1986, p.101). 
33 

 

                                                 
32 No livro Visões do passado. Previsões do futuro. Duas modernistas esquecidas (1996), as escritoras Susan Quinlan e 

Peggy Sharpe trazem uma informação sobre Ercília pós 1940. Segundo elas, testemunhos de familiares femininos 

dão conta conta que Ercília teria voltado para Caxias do Sul em 1964 e trabalhando como professora de piano. 

Segundo familiares masculinos, entretanto, ela teria voltado para tocar em um cabaré. Para essa informação, Quinlan 

e Sharpe dão como referência a primeira edição da biografia de Ercília feita por Maria Lúcia Mott que data de 1982. 

Essa edição, entretanto, não parece estar disponível. Minha suspeita é que as pesquisadoras leram alguma versão 

(talvez inacabada) dessa biografia, ainda em 1982. A edição de 1986 (que utilizamos aqui) vem informando em nota 

ser a primeira, não fazendo nenhuma menção a uma suposta edição de 1982. Além disso, não contém a informação 

biográfica de Ercília citada por Quinlan e Sharpe.    

33 A personagem principal de Virgindade Inútil, Cláudia, acaba, por falta de outra opção que a sustente, se tornando 

prostituta. Como a prostituição fez, comprovadamente, parte da vida de Ercília nos anos de 1930 Mott sugere – 

quando levanta a hipótese que esse livro seja autobiográfico e que os parentes e conhecidos de Ercília estariam um 

tanto desconfortáveis com sua desconfiança –   que a autora teria entrado no mundo da prostituição muito antes de 

sua passagem por Caxias do Sul, em 1934 (sua ida ao Asilo do Bom Pastor teria como causa, portanto, a prostituição 

ainda adolescente, daí o nome escolhido pelas freiras para identificá-la: Maria Madalena).  

 Esse momento de sua biografia (a suposta prostituição) teria sido, para Mott, um forte motivo de dificuldade em 

recuperar informações sobre ela.   
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Mas Virgindade Inútil, apesar de ser um romance (alguns o classificam como novela), tem um 

objetivo claro que converge com o ensaio Virgindade Anti-Higiênica: falar sobre a dupla moral que 

se tinha para homens e mulheres. 

 

Muitas vezes o narrador desvia sua atenção de Cláudia e começa a fazer digressões feministas, 

prega mudanças, faz pequenos manifestos no meio da narrativa. Nesses passagens Virgindade Inútil 

parece um libelo – com todos os pontos feministas levantados em Virgindade Anti-Higiênica, mas 

que lança mão do romance como forma de alinhavar suas ideias (“um libelo em forma de 

romance”
34

). Sobre isso, Rubens Cobra, em sua página on-line em homenagem a autora, escreve: 

Parece mais provável que o tema do livro (a emancipação feminina) fosse apresentado primeiro 

vazado em um romance […] uma forma mais didática, mais adequada a alcançar o público.  

 

Como se vendido como romance, o público ficasse menos receoso de comprar e, consequentemente, 

de ler o livro. Uma camuflagem, uma estratégia de passar ideias consideradas transgressoras de uma 

maneira que não chamasse tanto a atenção.
35

 

                                                 
34 Foi assim que João Ribeiro classificou o livro Parque Industrial, escrito por Pagu. Um “panfleto admirável de 

observações”, um “libelo em forma de romance” (CAMPOS, 2014, p. 37)  

35 Parece que deu certo, Virgindade Inútil não foi apreendido pela polícia. Nem parece ter causado tanto tumulto 

quanto Virgindade Anti-Higiênica. Apesar de algumas edições suas estarem com parágrafos censurados (MOTT, 

FIGURA 7: Ercília Nogueira Cobra, Rio de 

Janeiro, 1929. 

 
Fonte: MOTT, 1986, p.98  
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Assim, apesar das evidentes convergências entre personagem e escritora que Mott diz ter visto em 

Virgindade Inútil, não vamos tentar compreender o livro como auto-biográfico. Porque, talvez, por 

esse viés, limitaríamos demais o que ele pode nos oferecer. Além disso, posso cair em duas 

discussões que não fazem parte do objetivo da pesquisa: 1) promover qualquer tipo de analise sobre 

autor e obra, ou seja, se é possível ou não compreender a obra de Ercília a partir de sua vida. 

Existem várias teorias sobre esse assunto desde Sainte-Beuve, passando por Kundera, Foucault e 

Barthes. Não considero que, nesse momento, esses questionamentos sejam interessantes para o 

objetivo da dissertação; 2) Quero me afastar, ainda, do perigo de cristalizar um esteriótipo para 

Ercília como se fosse possível mostrar, de alguma maneira, quem foi ela e assim, tropeçarmos em 

uma visão que a naturalizaria. Não sabemos quem foi Ercília, nem nunca iremos saber. As partes 

fragmentadas de sua vida que por aqui passam não possuem como objetivo trazer uma verdade 

sobre ela mas, sim, de entender um momento, uma disputa de poder que atravessou sua trajetória.  

 

Por isso Virgindade Inútil não terá uma análise biográfica. O intuito é o de utilizar as importantes 

imagens que o livro traz de uma sociedade de início do século que tratava a mulher (mais 

especificamente aquela que fugia do cânone feminino) como um ser de segunda categoria.  E deixar 

que o leitor faça suas inferências com o presente. 

 

Em Virgindade Inútil se seguem imagens de mulheres que não são mulheres anjo-do-lar, nem 

mulheres-Esposa, nem as mulheres-Mãe. São seus contrários. O livro volta seu olhar para a mulher 

marginal. Mulher-Difícil, presa em uma casa de correção. Mulher-Prostituta, por falta de opção. 

Mulher-Suicída que não vê futuro em sua vida limitada e sem perspectivas. Mulheres que, ou 

impelidas a isso ou por escolha, saíam do cânone de comportamento feminino montado pelo 

discurso dominante e que, em algum momento, eram punidas por esse desvio: expulsas de casa, 

renegadas pela família. Imagens de mulheres que a sociedade silenciava, ou classificava como más. 

Essas imagens são importantes pois, foram através delas que Ercília questionou o anjo-do-lar, 

questionou um poder, uma ordem. Questionou o discurso dominante sobre o feminino.  

 

                                                                                                                                                                  
1986).  
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Além dessas, Virgindade Inútil traz imagens outras. Imagens levantadas pela pergunta “e se?”: E se 

houvesse uma mudança? E se as mulheres estudassem? E se optassem por não casar? E se usassem 

seus corpos como seus corpos e não como mercadoria, por pura falta de opção? E se conseguissem 

os mesmos direitos que os homens? Quais mulheres seriam essas? Quais caminhos poderiam 

trilhar?  

 

Expor essas problematizações sobre emancipação feminina e as novas imagens de mulher que, por 

consequência, os textos de Ercília traziam, nos fará compreender melhor a interdição que eles e sua 

autora sofreram por tanto tempo.   

 

Como ser mulher na “Bocolândia” 

 

FIGURA 8: Fac-simile da capa da edição na qual ambos os livros 

vieram compilados.  

 
Fonte: http://www.skoob.com.br/. 

http://www.skoob.com.br/
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Cláudia vive na República da Bocolândia com um população de vinte milhões de bocós
36

, onde “o 

analfabetismo é mantido de propósito a fim de que o povo se conserve em permanente estado de 

estupidez, e na cegueira de um medievalismo inconcebível no século XX” (COBRA apud 

QUINLAN; SHARPE p.45). Sua capital é Flumen. É um país de costas largas, muito rico, mas 

infelizmente, os bocós preferem “cultivar o analfabetismo, o amarelão e o jogo do bicho”. “Os 

leitores já adivinharam que a Bocolândia não é pseudônimo nem da Argentina, nem dos Estados 

Unidos” (COBRA apud QUINLAN; SHARPE, 1996, p. 45)
37

 

 

No início a autora descreve a personagem principal, Cláudia, como uma menina, filha de uma 

família que aparentava riqueza, mas onde “o valor da mulher é igual a zero.” Seus pais tiveram 

muitos filhos e filhas. Dos filhos o narrador não vai tratar porque eles eram homens e “foram 

educados como homens, isto é, para o trabalho, afim de poderem ser independentes e portanto 

felizes”. Não as filhas. Elas não sabiam nada da vida. Cláudia, por exemplo, não sabia “patavina”, 

pois fora educada em um colégio de freiras que lhe ensinou: 

 

 

[…] 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 (COBRA apud, QUINLAN; SHARPE, 

1996, p. 46). 

 

 

Mas a situação financeira da família não ia bem, Cláudia desconfiava. Ouvia as conversas que 

corriam pela casa e, depois, pela boca do povo. Veio a morte do pai, depois do avô: tudo estava 

hipotecado. A mãe de Cláudia, sem habilidade nenhuma para os negócios e ainda em choque pela 

morte do marido, entrega tudo que restou a um advogado malandro que lapida esse pouco deixando 

a família, praticamente, na miséria.  

 

Depois da bancarrota Cláudia sente que seu pretendente, um certo médico, se afasta dela. Ela 

compreende, então, que ele estava interessado não nela, mas em seu suposto dote. Este se 

esvaziando, esvaziou também o interesse que demonstrava: 

                                                 
36 Segundo Michaelis bocó seria: o mesmo que parvo, pateta, simplório, boboca.  

37  Segundo Mott (1986), a Bocolândia parece ser  uma nítida metáfora para o Brasil.  
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Casar Cláudia, agora? Com quem, Santo Deus? Moça pobre, com cinco 

irmãos pequenos e mãe beata... Cláudia tinha então dezessete anos. Toda a 

mentira, toda a hipocrisia de sua educação sionesca saltava-lhe aos olhos 

(COBRA apud QUINLAN; SHARPE, 1996, p. 50). 

 

A situação da educação feminina é um dos assuntos mais tratados em Virgindade Inútil e Virgindade 

Anti-Higiênica. De acordo com Mott, Ercília e sua irmã vão buscar uma preparação mais formal em 

uma Escola Normal, em Pirassununga. Para a autora, a falta de estudos voltados para o trabalho é 

um dos fortes laços que subjugam a mulher diante do homem. Em Virgindade Anti-Higiênica, 

Ercília escreve: 

 

 

Ora, como o critério seguido para a educação da mulher é o das poucas letras 

e nenhuma profissão, estas coitadas, encontrando-se da noite para o dia sem 

amparo, caem nos braços do primeiro libertino que encontram ou da 

primeira caftina [sic] que se apresenta. 

 

Cuida-se de tudo quanto diz respeito à elevação moral do homem e ao seu 

preparo para a luta pela existência; à mulher, quando se lhe escolhe um 

colégio, é um convento...  

 

[…]  

 

A gata ensina seus pimpolhos a caçar. Mas não lhe ergue o rabo para ver a 

que sexo pertencem e fazer com que a fêmea fique em casa. Só entre os 

homens é que se estabeleceu, graças a mil convenções estúpidas, a 

supremacia do macho […] Se fosse a força que governasse o mundo, o poder 

estaria no casco das bestas (COBRA apud QUINLAN; SHARPE, 1996, p. 

115-118). 

 

Diante da compreensão de sua situação, Cláudia se desespera. Sem perspectivas de casamento e 

sem preparo educacional para um futuro emprego que poderia lhe proporcionar maior 

independência, a cidadezinha do interior lhe sufoca. Ali, ela tem a sensação de estar sendo enterrada 

viva. Não quer se tornar uma “solteirona” como tantas outras da vila. Ou uma beata como sua mãe. 

Então uma ideia brota: quer ir para a capital, Flumen, e ser feliz. Certo dia quebra os quadros do 
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quarto de tanta aflição que sente diante de seu futuro incerto e todos a tomam como louca. Mesmo 

assim, implora para a mãe que a deixe partir, ela cede e a partida é triste. Mas “quando o trem 

rodou, deixando a cidade longe, como seu coração bateu descansado, normalmente!” (COBRA apud 

QUILAN;SHARPE, 1996, p.54) 

 

Ainda no trem, Cláudia a título de “experiência” e sem nenhuma intenção de “apaixonamento”, 

seduz um rapaz e, no banheiro com ele, deixa de ser virgem. “Estava só e completamente livre”. 

Mas quando chega ao seu destino, sente as dificuldades que passa uma menina sem dinheiro, sem 

estudo e, principalmente, desacompanhada: mesmo procurando alguma função, batendo em casas e 

repartições, nada conseguia. Era confundida como prostituta porque andava sozinha e não estava 

sendo indicada por alguém, mais especificamente, por um homem respeitável. Chegam até a segui-

la pelos corredores quando ela sai para procurar trabalho. Quando bate na porta de uma casa de 

família, as esposas logo lhe negam serviço: Cláudia pensa que é por medo de sua formosura de 

moça jovem, já as que as esposas sabem os maridos que tem. Quando procura trabalho nos 

escritórios é assediada.  

 

Essa parte da vida de Cláudia, descrita na novela, foi (e ainda há aqueles que possuem essa visão) 

uma realidade triste de moças que aparecem em espaços públicos desacompanhadas. Em Meninas 

Perdidas, os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Époque, a historiadora 

Martha Esteves (1989), utiliza como fonte vários processos de defloramento para analisar o que o 

discurso jurídico falava sobre mulheres defloradas ou estupradas que procuravam a justiça para 

punir seu agressor com o casamento ou a prisão.  

 

O discurso jurídico, um dos hegemônicos, como bem mostra a análise de Esteves, tende sempre a 

escrutinar a vida da mulher que está entrando com a ação jurídica, e não o contrário. Essas mulheres 

teriam que provar que não provocaram o defloramento/estupro fazendo, a justiça, uma nítida 

inversão de papéis: criminalizando a vítima e vitimizando o criminoso. Um dos argumentos dos 

advogados de defesa dos homens acusados era o de: ela saia à rua sozinha. 

 

 

O horário, em companhia de quem e o destino eram as grandes referências 

de honestidade que recaíam sobre a mulher, tanto no trato cotidiano como, 

principalmente, nos discursos dos severos advogados. E estes não tinham 

qualquer dúvida em aplicar essas referências, notadamente porque se 
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constituíam o caminho seguro para um ganho de causa confortável que não 

contrariava os padrões de conduta estabelecidos (ESTEVES, 1989. p. 43). 

 

 

O contrário já não acontecia com os homens postos diante da justiça: a eles não se perguntava se 

saíam sozinhos ou se ficavam na rua até tarde ou qual era o destino que tomavam depois do 

trabalho. Cláudia parece perceber essa situação, essa diferença de julgamento e diz: “Mas os 

homens gozam de toda a liberdade. O que para a mulher é infame, para eles é natural” (COBRA 

apud QUINLAN;SHARPE, 1996, p.67). 

 

Na introdução de seu Mulheres Públicas (1998), Michelle Perrot diz: 

 

O homem público, sujeito eminente da cidade, deve encarnar a honra e a 

virtude. A mulher pública constitui a vergonha, a parte escondida, 

dissimulada, noturna, um vil objeto, território de passagem, apropriado, sem 

individualidade própria […] 

 

O lugar das mulheres no espaço público sempre foi problemático, pelo 

menos no mundo ocidental […] 'Uma mulher em público está sempre 

deslocada', diz Pitágoras (PERROT, 1998, p. 7-8).  
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Depois de dias vagando por Flumen, Cláudia é surpreendida por um agente da polícia que a intima a 

ir à delegacia: havia um telegrama na mão do delegado, informa o agente, que dizia que Cláudia 

fugira de casa. Ela logo supõe que algum parente homem de sua família havia influenciado sua mãe  

a mudar de ideia e trazê-la de volta. Chegando a chefatura de polícia o delegado afirma que sabia 

que ela era menor e virgem e que, por isso, deveria obedecer e voltar ao seio da família: 

 

 

– Há um equívoco doutor. Não sou virgem.  

– Ah! então o caso muda de figura, pois a senhora vai dizer-me o nome do 

sedutor. 

– Não poderei dizer o nome de um ente que não existe. Não fui seduzida... 

(COBRA apud QUINLAN;SHARPE, 1996, p.61) 

 

 

Então lhe fazem um exame e, constatando a verdade de suas alegações, a mandam para um asilo 

para ver se regenera, para que se esquecesse de tudo, para agradar a família. Ela aceita, mas pensa: 

“Eles cansar-se-ão; tem mais que fazer que andar presos aos meus calcanhares” (COBRA apud 

FIGURA 9: Homme et femme sous un parapluie, de Gustave 

Caillebotte (1848-1894). “O inacabamento do quadro aumenta o 

mistério desta mulher, desfocada e velada: poético símbolo da 

presença-ausência das mulheres no espaço público”  

 
Fonte: PERROT, 1998, p.6 
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QUINLAN;SHARPE 1996, p.61). 

 

A experiência da personagem Cláudia no Asilo do Bom Senhor começa, então, a ser descrita: “... o 

asilo parecia uma espécie de caixão de lixo...”, tudo fedia. “Banho? Quem quisesse que se lavasse 

com cuspo”. As meninas ali abrigadas bordavam “trabalhos finíssimos […] enquanto quebravam os 

dentes na codêa rija dum [sic] pão velho” (COBRA apud QUINLAN; SHARPE 1996, p.61). Era 

um trabalho que a narradora compara com os das galés: eram quase quinze horas de trabalho por 

dia, com direito a apenas uma hora de descanso. Nenhuma delas recebia um só tostão. Uma das 

internas já estava lá há dez anos e nada havia ganho. 

  

 

Era isso que a sociedade chamava regenerar! […] Aquele asilo e outros eram 

teias de aranha estendidas para apanhar moscas. Recebia as tolas sob o falso 

manto da caridade e passava a explorar-lhes todas as energias. E quando, 

cansadas e doentes, as míseras [as freiras, no caso] reclamavam: – Rua!  

(COBRA apud QUINLAN;SHARPE, 1996, p. 62) 

 

 

Em 2011 o comitê da Organização das Nações Unidas contra tortura pressionou o governo Irlandês 

para a instalação de um inquérito sobre os famosos “Asilos de Madalena” que funcionaram entre 

1922 e 1996. Esses asilos, regidos por religiosas, abrigavam moças consideradas desgarradas da 

sociedade (mães solteiras, mulheres que foram estupradas, aquelas de comportamento duvidoso (?), 

prostitutas, além de órfãs e de meninas com problemas psíquicos) com o intuito de as regenerar, 

bem no feitio do Asilo do Bom Pastor/Bom Senhor (MOTT, 1996). 

 

Nos Asilos de Madalena, ao invés de fiarem como acontecia no Bom Pastor, as internas lavavam e 

engomavam roupas por encomenda. Por isso esses internatos acabaram ficando conhecidos como 

Magdalene laundries38. As internas eram obrigadas a trabalhar por horas a fio sem receber 

remuneração. Se fugissem, a polícia era chamada. Muitas passariam a vida inteira presas nesses 

asilos sendo colocadas, quando morriam, em valas comuns sob pseudônimos (as Madalenas). Foi só 

no ano de 2013 que o governo irlandês pediu desculpas oficiais para as mais de dez mil mulheres 

que passaram pelas Lavanderias de Madalena no país e, com isso, reconheceu a participação do 

                                                 
38 Lavanderias de Madalena. 
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governo no aprisionamento e manutenção dessas jovens nos asilos39. 

Em seu livro Ireland's Magdalen Laundries and the nation's architecture of containment, James M. 

Smith (2007) fala que, para moldar um ideal de mulher irlandesa, houve a necessidade de uma série 

de punições para tornar invisíveis as mulheres que fugiam desse conceito. Ele diz: 

 

[…] political and ecclesiastical leaders in the Irish Free State constructed an  

identity for Irish women solely in domestic terms – women mothers, women 

were wives. This idealization and objectification required a series of 

legislative vehicles with which to constrain women so that they might visibly 

conform to the prescribed national paradigm. The process also necessitated a 

series of punishments to negate and render invisible those women unlucky 

enough to countermand social conventions (SMITH, 2007. p.3).
40 

 

Acreditamos que algo nesse sentido foi feito com mulheres mantidas no Asilo do Bom Pastor, já 

que, para a sociedade brasileira, aquelas meninas “difíceis” não se encaixavam no ideal que se 

queria. O aprisionamento, o trabalho duro e não remunerado, as humilhações que comumente 

aconteciam eram uma espécie de punição pelo “desvirtuamento” dessas mulheres. 

 

 

 

 

                                                 
39 Vários são os documentários produzidos sobre o tema que trazem testemunhos de algumas mulheres que 

sobreviveram as Magdalene laundries. Um deles, realizado pela British Broadcasting Corporation (BBC), está 

disponível na internet: Our World: Ireland's – Hidden bodeis, hidden secrets. Alguns outros filmes foram feitos 

baseados em histórias reais dessas internas, entre eles podemos citar: Philomena (2013) e The Magdalene Sisters 

(2002). 

40 […] líderes políticos e eclesiásticos do Estado Livre Irlandês, construíram uma identidade para as mulheres apenas 

em termos domésticos – mulheres mães, mulheres esposas. Esta idealização e objetivação requeria uma série de 

termos legislativos que tinham a função de limitar as mulheres para que elas pudessem, visivelmente, entrar em 

conformidade com o paradigma nacional prescrito. O processo também exigiu uma série de punições para negar e 

tornar invisíveis aquelas mulheres que contrariassem as convenções sociais. (tradução minha)   
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Em O Espelho do Mundo, Juquery a História de um Asilo (1986), a historiadora Maria Clementina 

Pereira Cunha, analisando fichas de internas daquele hospital, constata que “ao contrário dos 

homens, as mulheres são quase sempre internadas no Juquery por alegados distúrbios relativos 

sobretudo ao espaço que lhes coube na definição de papéis sexuais e sociais”, ou seja, muitas 

internas estavam ali porque, por alguma razão, não cumpriam o que a sociedade achava que elas 

deveriam cumprir: “um-ser-para-os-outros”. O hospício (ou o asilo, ou as casas de correção, ou os 

patronatos) pareciam, portanto, uma “instância preventiva de defesa social”. A disciplina asilar tinha 

o objetivo de “docilizar” a paciente para, só depois, colocá-la de volta no meio social (CUNHA, 

1986).  

 

 

Se impulsos de independência pessoal e tentativas de emancipação de 

mulheres
41

 constituíram no período elementos a partir dos quais era possível 

                                                 
41 Um desses casos é o de Eunice C., professora que foi posta no Juquery pela família “durante uma crise que os 

alienistas classificaram como 'loucura maníaco-depressiva'”. No prontuário de sua internação, Eunice, 30 anos, é 

descrita como inteligente. Formou-se na Escola Normal, sendo uma das melhores alunas. Foi nomeada diretora de 

um grupo escolar em Santos. Mas as coisas começaram a mudar quando, por um motivo classificado como “fútil” e 

não descrito, pede transferência para outro município. Os pais acham que ela trabalha demais, lê demais, escreve 

demais e está muito independente sem admitir “intervenção ou mesmo conselhos dos pais ou irmãos mais velhos; 

confiava exclusivamente em si.” O prontuário também frisa que Eunice é solteira ainda. “Um início certo de 

problemas […] embora não haja nenhuma referência ao celibato como sintoma de desequilíbrio masculino 

”(CUNHA, 1986, p.151). 

FIGURA 10: Foto mostrando uma das Lavanderias de Madalena, na Inglaterra. Foto 

tirada por Frances Finnegan. 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/ 

https://upload.wikimedia.org/
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caracterizar o distúrbio mental, o hospício acaba se revelando-se a instância 

eficaz de controle... (CUNHA, 1986, p.152).  

 

No Bom Senhor, Cláudia conversa com as  internas mais antigas e tenta dar conselhos. As histórias 

de humilhações se acumulam e não mais suportando o ambiente ela decide fugir pulando a grade do 

jardim. Foi pega, mas deu um chute no ventre da Madre. Foi um escândalo. Mas ela não parou por 

aí, arrancou o véu de outra freira deixando sua careca a mostra, reluzindo sob o sol. Como não 

conseguia sair, mesmo com esse tumulto, ameaçou quebrar todas as imagens dos altares e se isso 

não bastasse cometeria “quanto mais sacrilégios houvesse”. Chamaram sua mãe, foram todos para a 

polícia.  Depois da confusão no asilo e do depoimento na chefatura, Cláudia deixa o Bom Senhor 

mas não volta para o interior, a mãe parecia com um aspecto cansado e foi indiferente a sua decisão: 

Cláudia decide voltar às ruas da cidade grande.  

 

Sua batalha por emprego foi, de fato, infrutífera. Passou fome e resolveu “vender-se”. E sentencia: 

 

 

A prostituta sofre outro gênero de humilhações, e todos os desprezos e todas 

as torturas. Tem um corpo que não é seu mas de quem o paga, corpo 

enterrado vivo no lamaçal de uma volúpia de que ela é apenas parte 

mecânica. Esta volúpia, fonte de gozo para os outros, só lhe produz cansaço 

físico e moral (COBRA apud QUINLAN;SHARPE, 1996, p. 69). 

 

 

No meio do caminho Cláudia conhece uma cafetina que simpatiza com ela e, sabendo que tocava 

piano, arranjou alguns lupanares para que se apresentasse. Saiu por alguns estados da Bocolândia 

tocando e conhecendo o infortúnio e a pobreza desses lugares, que a fazia esquecer da sua própria. 

Nessas viagens também conheceu o débil destino de várias prostitutas pelo país: pobres, sem 

estudo, meninas abandonadas, mães solteiras. Enquanto isso, reconhecia nos clientes dos 

prostíbulos famosos políticos, homens casados, doutores e até padres.  

 

 

O homem  deitava-se com a meretriz, e no dia seguinte, muito lampeiro, 

continuava a ser um homem digno, ao passo que a sua companheira noturna 

era mantida fora da lei (COBRA apud QUINLAN;SHARPE, 1996, p. 67) 
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Cláudia passa a conversar com as prostitutas que vai conhecendo ao longo do caminho decidida a 

ouvir suas histórias, mas se surpreende ao perceber como essas mulheres parecem viver em um 

“abismo de ignorância”, incluindo reproduzir as falas que “ouviam os homens dizer” (COBRA apud 

QUINLAN; SHARPE 1996, p. 68) 

 

Aquelas prostitutas pareciam não perceber (mas Cláudia percebia), que elas mesmas perpetuavam o 

que o discurso dominante diziam sobre elas e, assim, se auto-compreendiam com o saber do 

dominante, acabando por naturalizar essa relação de poder. 

 

 

Os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos 

dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como 

naturais. O que pode levar a uma espécie de auto-depreciação ou até de 

desprezo sistemáticos (BOURDIEU, 2002, p.46). 

 

 

É a violência simbólica que Bourdieu (2002) classifica como uma violência “quase sempre 

invisível”, “doce”. Sem outros conhecimentos para pensar as relações, os dominados se utilizam dos 

discursos dos dominantes: 

 

 

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado 

não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) 

quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar 

sua relação com ele, mais que os instrumentos de conhecimento que ambos 

tem em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da relação de 

dominação, fazem esta relação ser vista como natural (BOURDIEU, 2002, 

p.47).      

 

 

É dessa maneira que a dominação se perpetua. É através do discurso do dominante, que o dominado 

naturaliza sua suposta inferioridade. Isso porque o discurso dominante abafa as outras formas de 

pensar e se faz único. É por essa estratégia de poder que as relações hierárquicas se mantém.  

 

Cláudia comenta: 
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Os preconceitos cegavam-nas de tal modo que a si mesmas todas se 

chamavam perdidas, como se isto fosse a coisa mais natural do mundo. 

 

Tinham-se como coisas podres, almas deterioradas e nem sequer indagavam 

por um instante se aquele estado de infâmia era ou não justo, nem por que 

razão se achavam metidas nele, quando podiam ser, naturalmente, 

advogadas, médicas, condutoras de autos, parteiras, deputadas, funcionárias 

públicas – as coisas que os homens são, em suma (COBRA apud 

QUINLAN; SHARPE, 1996, p.68). 

 

 

Além disso, Cláudia viu muitas dessas mulheres serem mortas ou cometerem suicídio. Exemplos de 

uma violência que não é “doce”. Um caso em especial a deixa muito comovida: era uma “pequena 

argentina com quem simpatizava” que cometeu suicídio tomando uma alta dose de cocaína.  

 

 

Agonizara dois dias, pálida e hirta no meio das sedas do leito e só lhe ouviu 

durante vinte e quatro horas um único estribilho: 'Machito, machito. Quiero 

el mio machito'. 

 

Pobre criança, murmurou Cláudia, querendo lhe aquecer-lhe as mãozinhas 

geladas. Donde vieste? Estará por acaso viva nalgum canto da terra a mulher 

que te deu o ser? Meu Deus! Por que as mães têm filhas, se não sabem 

educar para a vida feliz? (COBRA paud QUNILAN; SHARPE, 1996, p.63) 

 

 

Fora essa argentina houve Escobar que se matou com um tiro de garrucha. Outra que pôs fogo em si 

mesma. Outra, ainda, morreu esfaqueada pelo marido que a cafetinizava. E tantas outras histórias. 

Cláudia, em pouco tempo, vê muitas coisas desse tipo e acaba conhecendo um outro mundo que 

parece tão distante daquele vivido na fazenda da família: 

 

 

Ah! Cláudia podia gabar-se de ter visto coisas!... Se descrevesse metade, só 

metade, se tivesse a coragem de contar um pouco do que vira, encontraria 

[…] um emboscado à esquina para balear pelas costas (COBRA apud 

QUINLAN; SHARPE, 1996. p. 66) 
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E mesmo que ela tente se manter forte diante de tais imagens e da própria desgraça, ainda com 

alguma esperança de que o “89
42

 das mulheres não tardaria”, ela própria começa a pensar em tirar a 

vida. Aqui, personagem e narrador começam a se confundir e o texto entra em digressões 

feministas: “A escrava está abrindo os olhos”. Ou ainda: “A Bastilha dos preconceitos já começa a 

estremecer pela base. Mais um esforço e ruirá”. E mais: 

 

 

A prova do egoísmo masculino já está tirada e as mães sabem que no futuro 

as filhas só terão apoio num diploma. A imagem das jovens abandonadas nas 

portas dos prostíbulos para se socorrerem das caftinas, dá força e audácia às 

mães modernas, fazendo-as repudiar os preconceitos e dar uma educação 

prática às filhas (COBRA apud QUINLAN;SHARPE, 1996, p. 75) 

 

 

Mas a realidade que a rodeia parece muito dura e ela decide migrar para Buenos Aires com um 

pequeno repertório de canções. A cidade resplandece aos olhos de Cláudia. Ali ela não seria mais 

prostituta e sim uma cortesã: 

 

 

Após dois anos de peregrinações pelas pensões e hotéis elegantes, 

convivendo com artistas, Cláudia perdera seus modos acaipirados, tão 

comuns  nas moças do interior do estado de S. Pedro […] ganhou elegância 

uns langues de sensualismo discreto que faziam dela um bom bocado. Os 

escrúpulos que a punham desconsolada à beira da cama, sem coragem de se 

vender, haviam desaparecido com suas belas ilusões. Era agora uma dessas 

cortesãs que prometem. Para ganhar uma joia que a agradasse, Deus sabe o 

que não seria capaz de fazer! Deixara a categoria das meretrizes, e passara à 

das cortesãs que possuem pérolas e magnífico guarda-roupa (COBRA, apud 

QUINLAN;SHARPE, 1996, p. 76-77). 

 

 

Foi por essa época que conheceu o amor verdadeiro. Deixou um coronel que a sustentava e foi 

morar com Emiliano, um homem sedutor que, pouco tempo depois de uma vida que parecia à 

                                                 
42 Muito provavelmente o 89 das mulheres, utilizado por Ercília, seria uma referência a Revolução Francesa (1789 – 

1799).  
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Cláudia perfeita, rouba todo seu dinheiro e jóias e foge deixando um bilhete: “Perdoa-me. Sou 

muito desgraçado”.  Ela, para esquecer seu sofrimento, cai nos braços de vários amantes, mas uma 

em especial lhe traz particular alegria, uma espanhola: Clariska Montero. Três meses depois se 

descobre grávida. Quando nasce sua filha, a quem Cláudia considera muito parecida com sua 

amante espanhola, dá o nome de Liberdade. Diz que sua menina é uma verdadeira filha da mãe e só 

da mãe. E parte para Paris, “a capital do mundo”. 

 

Ao chegar, encontra, para sua surpresa, aquele antigo pretendente, o médico que a “resquestara em 

seu tempo de rica”. Ele estava à porta de um teatro ao lado de uma luxuosa cortesã. No intervalo da 

peça eles trocam palavras e ela acaba dando como certa sua suspeita: o tal médico estava em Paris 

com a esposa, filha de um conhecido fazendeiro da Bocolândia.  

 

– E onde está sua mulher? Continuou ela. 

– Está no hotel. Pretexei [sic] um negócio e saí.  

[…] 

Sim, minhas senhoras! É para casar com tipo daqueles que as mulheres 

guardam a castidade e conservam-se como botões fechados a vida inteira – 

quando possuem dotes... 

 

Virgindade idiota! (COBRA apud QUINLAN; SHARPE, 1996, p. 94) 
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CAPÍTULO 2 

 

 A produção do silêncio. 

 

 

As obras ercilianas e o processo de interdição.  

 

Em A ordem do discurso, Michel Foucault fala sobre o poder do discurso e define que ele: “[...] não 

é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, 

o poder que queremos nos apoderar” (FOUCAULT, 2012. p.10). 

 

No início do século XX, como foi mencionado no capítulo anterior, vários discursos (médico, 

jurídico, religioso) divulgavam uma “verdade” sobre as mulheres e esse ideal girava em torno do 

conceito do anjo do lar.  

 

O anjo do lar seria aquela mulher abnegada em prol do Outro, no caso a família: marido e filhos, 

mais especificamente. Teria que se voltar totalmente para a casa e para os afazeres que ela 

demandava. Nada de extravagâncias no falar, no vestir. Sempre devotada, era a pedra fundamental 

para a união e a felicidade da casa (MALUF; MOTT, 1996). Se falhasse, carregava todos para a 

miséria que o não cumprimento de seu “papel de mulher” poderia levantar. Seu espaço de atuação? 

O privado. Não era tido como da “natureza feminina” querer ocupar o espaço que naturalmente 

estava destinado ao homem (o público). Em um artigo da Revista Feminina de 1920, podia-se ler:   

 

 

Hoje em dia, preocupada com mil frivolidades mundanas, passeios, chás, 

tangos e visitas, a mulher deserta do lar. É como se a um templo se evadisse 

um ídolo. É como se a um frasco se evolasse um perfume. A vida exterior, 

desperdiçada em banalidades, é um criminoso esbanjamento de energia. A 

família se dissolve e perde a urdidura firme e ancestral dos seus liames. 

'Rumo a cozinha!', eis o lema do momento (MALUF; MOTT, 1996, p. 372). 

[grifo meu] 

 

 

Mulheres que não se encaixavam nesse ideal sofriam os mais diversos preconceitos, as mais 

variadas repressões. Vimos, quando observamos alguns momentos da biografia de Ercília que ela – 
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de fato – não estava inserida nesse ideal que os discursos dominantes produziam sobre mulheres. 

Ela viveu de forma diferente do que se achava, seria o certo. Ercília quis emancipar-se da imagem 

de anjo do lar. Mas não parou aí: ela escreveu sobre isso. Seus textos batiam de frente com o 

discurso da “feminilidade abnegada”, afirmando que essa “feminilidade” era imposta à mulher, 

transformando-se em uma verdadeira prisão a sua emancipação. Seus textos eram dissonantes em 

relação aos discursos das instituições que formulavam e divulgavam uma imagem de mulher 

altruísta, de mulher que esquece de si pelo bem dos Outros: uma  mulher “de verdade”.  

 

Ercília ia na contramão disso tudo e afirmava que o privado, a casa, a família não eram espaços 

naturalmente femininos. Que a dependência (financeira, emocional) que as mulheres de sua época 

experienciavam eram amarras sociais que, subjugando-as, tinham o intuito de perpetuar uma 

dominação masculina dentro da sociedade.  

 

A saída para Ercília seria, então, instruir a mulher a buscar uma educação formal voltada para o 

trabalho. A independência financeira seria a chave que libertaria as mulheres dessa prisão que as 

encarceravam em uma categoria menor de ser humano. Esse tipo de independência, ela considerava, 

ofereceria a possibilidade das mulheres levarem um modo de vida que elas mesmas pudessem se 

sustentar  com dignidade e sem laços de dependência. Com mais liberdade, portanto. 

 

Sobre isso, lemos em Virgindade Anti-Higiênica:  

 

 

Obrigam a mulher a permanecer menor durante toda a vida por falta de uma 

instrução que a faça conhecer o mundo. Fazem com que ela seja obrigada a 

se submeter a uma tutela aviltante por parte de homens que muitas vezes lhe 

são inferiores intelectualmente (COBRA apud QUINLAN; SHARPE, 1996, 

p. 116). 

 

Ou ainda:  

 

 

Querem que uma menina anêmica, resultado de uma reclusão de anos e anos 

em colégios completamente leigos em coisas práticas, entre para o mundo e 

seja capaz de compreender a engrenagem terra-a-terra e complicadíssima da 

vida. 
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E admiram-se da futilidade da mulher! (COBRA apud QUINLAN; 

SHARPE, 1996, p. 116). 

 

Segundo Mott (1986), os textos de Ercília tiveram um sucesso meteórico de público quando 

lançados mas sucedidos quase que, imediatamente, por uma forte censura: a polícia tira das 

prateleiras toda a primeira edição de Virgindade Anti-Higiênica. Um livro de pequenas proporções, 

medindo 13 cm por 9 cm que, de tão pequenino
,
 Mott chega a compará-lo com um 

 

 

[…] livrinho de catecismo […] com capa branca cortada por uma tarja 

vermelha onde se encontra escrito: a autora articula neste livro um 

verdadeiro libelo contra o egoísmo dos homens e diz, em linguagem crua, o 

que talvez todos pensem (MOTT, 1986, p. 90).  

 

 

Apesar do tamanho, que pouco impressionava, o livro chocou os eventuais leitores (MOTT, 1986). 

Esse impacto que o texto suscitou fez com que, em um primeiro momento, houvesse um controle da 

circulação do livro (no caso, sua apreensão). Era o início de um longo processo que começava a 

invalidar os textos ercilianos.  

 

Tomemos, novamente, Foucault (2012) para entendermos esse momento. Ainda no início de sua 

aula inaugural no Colège de France, ao afirmar que não queria entrar na ordem arriscada do 

discurso, ele complementa: 

 

 

E a instituição responde: “Você não tem por que temer começar; estamos 

todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito 

tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra 

mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que  

ele lhe advém” (FOUCAULT, 2012, p. 7).   

 

 

A instituição é uma  produtora/representante do discurso dominante. É ela quem autoriza o discurso. 

A fala de Foucault, portanto, não teria poder se a instituição para qual ele falava não o quisesse.  Ao 
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longo do texto, o autor afirma: o que se fala só é considerado verdade de onde se fala e por quem se 

fala. Ou seja, o discurso dominante valida a ele mesmo e credencia uns, e não outros, a falar sobre 

determinados assuntos. Mas como faz isso? Ora, ele descredita todo aquele que não segue o cânone 

que ele mesmo impõe. Já que 

 

 

[…] em cada época há uma espaço de ordem que constitui os saberes, espaço 

que é condição de possibilidade do aparecimento de saberes, que determina 

o que pode ser pensado e como ser pensado, o que pode ser dito e como ser 

dito. (VANDRESEN, 2010, p. 2) [grifo meu]. 

 

 

Percebemos que os textos ercilianos não entravam na ordem do saber de sua época. Que não se 

alinhavam com os discursos válidos sobre mulheres. As instituições produtoras/divulgadoras desses 

discursos passariam, portanto, a minar a credibilidade do que Ercília escrevia, indicando de maneira 

clara que ela estava fora dessa ordem. Ercília seria posta fora de quadro, teria sua silhueta de 

escritora borrada, seria esquecida.  

 

Nas já mencionadas entrevistas que Mott colheu com parentes e conhecidos sentimos esse 

incômodo diante da figura de Ercília: ela aparece estereotipada de uma maneira que a invalidava 

como mulher, e por isso, também, como escritora: era temperamental, briguenta, menor difícil 

(recolhida em uma instituição de recuperação), vista como comunista, tomada por louca, revoltada, 

instável, pornográfica e demoníaca (MOTT, 1986). 

 

Talvez esses adjetivos, hoje, não fossem motivos para desacreditar os escritos de uma mulher. Na 

década de 1980, quando retomariam suas obras para estudos voltados ao feminismo brasileiro, esses 

mesmos adjetivos pareciam até mais uma carta de recomendação para a leitura de seus textos. Mas 

no início do século XX a constatação de uma escritora com esse perfil seria considerado algo 

perigoso para a ordem social. Uma ameaça, sem dúvidas.  

 

“Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2012, p.9) 

[grifo meu].  É o que Foucault chama de interdição.  
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Ainda, segundo a concepção foucaultiana, fazem parte das engrenagens da interdição: a proibição 

da palavra ou o “tabu do objeto”, mas que, eventualmente, são aceitos dentro de uma “determinada 

circunstância e sob o direito privilegiado de quem fala”. (BRANDÃO, 2010). 

 

Qualquer um não pode falar qualquer coisa, segundo a ordem dominante. Os discursos validam 

esse ou aquele que fala/e sobre o que ele fala, ao mesmo tempo que interdita outros tantos discursos 

dissonantes que podem ameaçar sua dominação.  A interdição, portanto, revela a forte relação entre 

o discurso e o poder. 

 

Ercília como mulher – sem posses, sem pai, sem marido, sem homem de prestígio que a protegesse 

e emancipada em uma época da história que isso era um absurdo – não estava autorizada a falar 

sobre sexualidade, um tema que se destaca em seus livros e que é considerado por Foucault um dos 

assuntos mais perigosos para as instituições. E muito menos da maneira como abordava a 

sexualidade, já que defendia o amor-livre e acreditava que o sexo não era – necessariamente – 

atrelado à procriação ou à manutenção da família. A maternidade, por exemplo, não era algo 

intrínseco à natureza feminina e, assim, o sexo vinha em seus textos como forma de prazer. 

Definição bem distante do que se acreditava, hegemonicamente, sobre a “real” função do sexo, 

principalmente para as mulheres. Ercília trazia para sua fala dissonante um tema que poucos tinham 

o direito de abordar e que não podia ser abordado de qualquer forma.  

 

Para se falar sobre sexualidade existe uma série de regras que devem ser obedecidas, espaços 

específicos de fala, existe “um regime de verdade” sobre o sexo, fora desse regime existe toda uma  

“teratologia do saber” que acaba sendo empurrada para as margens das instituições  para que não se 

confunda o “discurso verdadeiro”, do “falso” (FOUCAULT, 2007).  

 

Em 1920 existia um regime de verdade sobre sexo. Existia uma suposta verdade sobre mulheres e 

como elas deviam lidar com o sexo. Obedecer a esse regime era o que fazia uma mulher se encaixar 

ou não no cânone do anjo-do-lar. 

 

Algumas grandes religiões, como por exemplo a católica, tinha (ainda tem) como característica 

principal reafirmar a família heterossexual e a mulher, dentro dela, exatamente como esse anjo. O 

sexo seria, dentro dessa lógica, uma obrigação para fins – especificamente –  reprodutivos. Para a 

manutenção da família sem nunca cair no pecado da luxúria, do prazer pelo prazer.  
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[...] muitas religiões ocidentais construíram teorias segundo as quais o ato 

sexual é vergonhoso, indigno e desonroso, devendo ser realizado na 

obscuridade da noite, em solidão, a portas fechadas e furtivamente, algo que 

deve visar apenas a procriação, mas mesmo assim intrinsecamente 

pecaminoso (RODRIGUES apud FONSECA, 2011 p. 219).   

 

 

Outro exemplo é o discurso médico, que aos poucos, até admitia o prazer entre os parceiros, 

entretanto convergia quase que totalmente com o discurso religioso (católico) sobre família e 

procriação. Ambos esses discursos estavam autorizados em sua fala, pois convergiam com o que as 

instituições queriam divulgar sobre o regime de verdade que se elaborara sobre sexo, 

principalmente sobre a prática feminina do sexo. 

 

 

Aos discursos masculinos e normativos dos poderes públicos que designam 

o lugar da mulher na sociedade e constroem sua identidade, vem acrescentar-

se  uma outra fala que, “científica”, fornecerá todos os suportes teóricos de 

sustentação àqueles: o discurso médico-higienista […]  

O discurso masculino e moralizador dos médicos e sanitaristas procura 

persuadir “cientificamente” a mulher, tanto da classe alta como das camadas 

baixas, de sua tarefa natural de criação e de educação dos filhos (RAGO, 

2014, p.103-108). 

 

 

O livro O matrimônio perfeito de 1926, escrito pelo médico holandês T. H. Van de Velde, foi um 

best-seller mundial (MALUF; MOTT, 2010). Apesar de advogar o prazer para ambos os sexos e ser 

explícito nas descrições das formas anatômicas, o título já dá uma noção do espaço onde esse prazer 

e conhecimento estaria permitido. Já no início o autor adverte: “A presente obra é um manual de 

educação”. Suas dicas visavam alcançar um “super-matrimônio” para aqueles que se interessassem 

em lê-lo, mantendo assim, um dos maiores símbolos do discurso dominante: esposa feliz e 

devotada, marido feliz com o casamento e filhos.  

 

E apesar de um “avanço” na maneira de se colocar em relação ao sexo, Van de Velde o fazia a partir 

do discurso dominante da medicina que acreditava que falar sobre sexo, seus movimentos, sua 
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anatomia e prazeres tinha um objetivo maior: sustentar a felicidade do casamento. 

Deve-se reprovar o matrimônio?  

São muitas as vozes que se tem elevado neste sentido; mas nenhuma soube 

substituí-lo por algo melhor, por algo mais perfeito. 

É, contudo, infinitamente maior o número dos que querem conservar esta 

antiga instituição, encontrando-se entre eles os espíritos mais elevados.  

Para os crentes o matrimônio é um sacramento. 

É indispensável ao Estado e à Sociedade. 

E de absoluta necessidade para a progenitura.  

Para dar livre curso à sua necessidade de amar, com uma segurança pelos 

menos relativa, a mulher só conta com o matrimônio
 
(VELDE, 1957. p.3) 

[grifo meu]. 

 

 

Para ele o casamento era indispensável ao Estado e à Sociedade, duas grandes instituições que 

disputam (não necessariamente entre si) o domínio sobre o regime de verdade sobre o sexo. Van de 

Velde se aliava a essas instituições e fazia coro com a “verdade” que elas elaboravam e divulgavam. 

Estava autorizado pelo discurso dominante, portanto (atenção a parte em que o médico holandês diz 

que a mulher só conta com o matrimônio para dar livre curso ao amor... Onde seria o espaço do 

homem para sua relação com o amor, me questiono). 

 

A autorização que o médico Van de Velde tinha em abordar o tema da sexualidade não era dada aos 

livrinhos de Ercília, que faziam – justamente –  o oposto do autor d'O matrimônio perfeito: ao invés 

de falar sobre sexo (ou casamento, ou a virgindade, ou a instrução feminina) nos moldes do cânone 

dominante, dentro de um saber médico-higienista ou religioso, por exemplo, o livro questionava 

ferozmente o porquê dos discursos utilizarem desses assuntos como argumentos essencialmente 

normativos e voltados de maneira tão mais direta para as mulheres: 

 

 

Em geral, o que se vê por aí em relação aos direitos humanos é o seguinte: 

para as mulheres, os deveres, os trabalhos mais irritantes, mais humilhantes 

[…] Às mulheres, quando conseguem casar e constituir família, incube zelar 

pela cozinha, pela lavanderia, pela rouparia, todos os serviços, mais 

exasperantes de uma casa. 

Serviços que uma boa governanta faz por módico preço. Serviços 
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domésticos muito bons para quem não possui outros préstimos (COBRA 

apud QUINLAN; SHARPE, 1996, p. 114). 

Ercília ia de encontro com o regime de verdade que era formulado e divulgado sobre o 

comportamento feminino de seu tempo, tentando, com seus textos, traçar uma outra verdade sobre 

mulheres. Entrava com seu discurso dissonante nas engrenagens do poder, disputando-o.  

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade: 

isto é, o tipo de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiro; os 

mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona os outros (…) o estatuto 

daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro 

(FOUCAULT, 2007, p. 12).  

 

Virgindade Anti-Higiênica e Virgindade Inútil abalavam, com seus questionamentos, os discursos 

canônicos sobre mulher. Os livros punham dúvidas, traçavam outras possibilidades, desviavam-se 

da via principal e indicavam outras direções para o que era posto como uma verdade incontestável: 

que a mulher “verdadeira”, a mulher-Mãe, a mulher-Esposa deveria seguir os passos de Maria, mãe 

de Jesus, a maior representação católica do que seria um anjo do lar: 

 

Concebendo sem pecado, tornou-se o protótipo idealizado do feminino: 

destaca-se pela pureza sexual e pela maternidade, caminho de remissão às 

‘filhas de Eva’. Por intermédio dela a Igreja conseguia oferecer às mulheres 

uma espécie de saída da condição pecaminosa instaurada pela primeira 

mulher e mãe, Eva. Para isso, era necessário criar um novo modelo de 

mulher, ideal e idealizado: a de mãe, esposa e virgem (LIMA; TEIXEIRA, 

2008, p.114). 

 

Ao invés disso, Ercília escrevia:  

 

Os homens reconhecem a cruel injustiça, mas, egoístas que são, uma vez que 

tal injustiça só lhes proporciona vantagens, calam-se e para disfarce acatam 

uma religião ad hoc inventada para manter ferreamente a dolorosa 

escravização da mulher. Vendam-lhe os olhos e soltam-nas assim as cegas 

pelo mundo semeado de precipícios. E querem que elas não tropecem  e não 

caiam!  
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Eduquem os homens à maneira das mulheres, e verão o que disso resulta. 

Fechem-nos em convento a fazer crochês e a rezar e verão em que tristes 

imbecis e histéricos se tornarão eles (COBRA apud QUILAN, 1996, p.68). 

 

Disputando espaço com uma verdade de mulher já estabelecida pelas instituições por séculos de 

produção/reprodução, Ercília escolhe em Virgindade Anti-Higiênica tecer um suporte científico, 

literário, filosófico em um nítido esforço de passar alguma validade às suas afirmações como se, na 

utilização de citações de médicos, grandes escritores e pensadores – que o faz de maneira abundante 

e muitas vezes no idioma original do citado – pudesse bloquear a interdição que, já se supunha, iria 

enfrentar.  

 

Entretanto, as citações que utiliza no corpus de seu texto eram, na maioria, de intelectuais que já 

estavam sofrendo, com maior ou menor intensidade, pressões (e repressões) devido àquilo que 

escreviam. Grande parte desses pensadores tinham certo engajamento político considerado 

subversivo, alguns tinham fama de comunistas, outros de libertários. 

 

Ercília, como não é de se espantar, citava pessoas que tinham uma linha de pensamento parecida 

com a dela ou se apropriava de passagens bem específicas que pudessem se reverter em argumentos 

a seu favor. Ela cita, por exemplo, Victor Magueritte e suas três principais obras: Prostitueé, La 

Garçonne
43

, Le compagnon. Se sabe que devido aos seus escritos polêmicos, muitos advogando 

pela causa da emancipação da mulher (inclusive a sexual), Victor perderia sua Légion d'honneur, 

em 1922 (PIMENTA, 2013).  

 

Cita também Flaubert, que teve Madame Bovary
44

 censurado por ser imoral e que, por causa do 

                                                 

43  Na edição on-line da Revista L'Histoire, de fevereiro de 2013, Yannick Ripa escreve sobre La Garçonne:  

 

 Le livre se veut donc un pamphlet féministe, radical : avocate de la carrière des femmes, suffragiste, 

néomalthusienne, la garçonne revendique une totale liberté sexuelle, savoure la relation lesbienne - égalitaire et sans 

risque de grossesse -, se veut mère sans être épouse, limitant la fonction du père à celle de géniteur.  (O livro destina-se 

assim a ser um panfleto feminista, defensor radical de carreira das mulheres, suffragistas, neo-malthusianas, a 

“garçonne” reivindica uma total liberdade sexual, aprecia a relação lésbica –  igualitária e sem o risco de gravidez – 

pode ser mãe sem estar casada, limitando a função do pai apenas como progenitor) Tradução minha. 

 

44 Madame Bovary conta a história de Emma, pequeno-burguesa e criada no campo que aprendeu a ver a vida através 

da literatura sentimental. Bonita e requintada para os padrões provincianos, casa-se com Charles, um médico do 

interior que se apaixona perdidamente ela. Nem mesmo o nascimento da filha dá alegria ao indissolúvel casamento 

ao qual a protagonista se sente presa. Emma, cada vez mais frustrada, busca no adultério uma forma de encontrar a 
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livro, foi parar no banco dos réus; e Zola com sua trajetória turbulenta devido ao seu engajamento 

político e, em última instância, ao livro J'accuse. Fora estes, Ercília cita: Jean Marestan, médico e 

jornalista francês ligado ao movimento anarquista, que foi preso e lutou contra o fascismo, 

escrevendo ao longo de sua vida vários tratados sobre a emancipação sexual. Além desses, traz os já 

famosos Nietzche e Anatole France. Além de Mennotti del Picchia, Altino Brantes, Mario Pinto 

Serva, a médica Helena Stacher, Cyrano de Bergerac, Alexandre Mercereau,  entre outros. 

          Os homens  

Mesmo se apropriando desses nomes e de discursos que se pretendiam verdadeiros, mas que não 

convergiam com o verdadeiro de sua época, as instituições logo iriam se impor como obstáculo real 

à divulgação dos textos ercilianos. Isso fica claro quando, já depois de tirarem seu livro dos pontos 

de venda: 1) nada se fala sobre eles, formando um silêncio ao seu redor45 2) a prisão e tortura de 

Ercília pelo Estado Novo getulista.  

 

Trazendo Foucault para a análise podemos dizer que esses autores utilizados em Virgindade Anti-

Higiênica (e incluo aqui, a própria Ercília), disputavam espaço com uma “vontade de verdade” de 

seu tempo, em um jogo de forças com o discurso dominante da medicina, do direito e da religião de 

sua época. Esses discursos dominavam as regras sobre o que seria verdadeiro dizer sobre as 

mulheres, naquele momento.  

 

E, mesmo mostrando que não era a única a pensar em emancipação feminina, em amor-livre e 

educação profissional para as mulheres, mesmo recolhendo nomes de alguns pensadores famosos 

(porém dissidentes do discurso dominante), apontando outras importantes vozes que faziam coro 

com suas reivindicações, mesmo assim, os livros de Ercília foram banidos.  

 

Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apoia-se 

sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida 

por toda uma espessura de práticas como a pedagogia […], como sistema de 

livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábio de outrora, os 

laboratórios hoje. […] Enfim, creio que essa vontade de verdade apoiada 

sobre um suporte e uma distribuição institucional, tende a exercer sobre os 

                                                                                                                                                                  
liberdade e a felicidade. Apesar da intensa procura de uma vida digna, dificilmente consegue sentir-se satisfeita com 

o que é e o que tem. Ao fim, cheia de dívidas e sem ajuda, se mata com uma dose de arsênio.  

45 Não há, nem mesmo, qualquer explicações sobre a apreensão do livro. Nem críticas conhecidas a respeito das obras. 

Ercília, ela mesma, reclama da falta de explicações sobre o assunto quando, em uma nota da segunda edição de 

Virgindade Anti-higiênica, diz que, apesar de o classificarem como pornográfico, não explicaram o porquê.  

 Além disso, várias cartas que mandou a jornais e revistas, numa tentativa de abordar o assunto da apreensão em 

público, foram rejeitadas (MOTT, 1986).    
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outros discursos – estou sempre falando de nossa sociedade – uma espécie 

de pressão e como que um poder de coerção (FOUCAULT, 2012. p 16-17). 

A vontade de verdade então, delimitou a fronteira: Ercília não falava a verdade, o que falava era 

outra coisa, era pornografia. Era inspirado pelo mal: demoníaco. Era subversivo: 

comunista/libertário. Era, portanto, falso. Não podia ser divulgado, não poderia ser distribuído, 

reeditado. Que se ficasse longe de seus livros. Que os tirassem fora de circulação para que os mais 

desavisados não caíssem no erro de os lerem. Que se fizesse um alerta, como o bispo de Ribeirão, 

que proibiu seus fiéis de lerem tal obra maligna (MOTT, 1986).  

 

Assim, censurar partes do texto (como foi feito com Virgindade Inútil) ou tirá-lo dos pontos de 

venda, saindo de lá pelas mãos de policiais, foi um mecanismo de defesa das instituições. A 

intenção era minar a credibilidade dos textos ercilianos, ao mesmo tempo, mostrando-os falsos e 

reafirmando a verdade dos discursos dominantes que os textos da autora queriam contestar. 

 

Durante a década de 1920 a imprensa brasileira sofreria sanções, principalmente com a aprovação 

da lei Celerada e a Segunda lei Adolfo Gordo que se destinavam, primordialmente, àquela imprensa 

libertária, ligada ao movimento operário, motivo de grande preocupação para os governos da época. 

Não só os textos considerados subversivos eram apreendidos, rasgados, queimados. Mas seus 

autores caçados e, se estrangeiros, extraditados. Se não se conseguisse achar o autor/autora dos 

pequenos textos que circulavam clandestinamente pelas ruas, de mão em mão, se prendia aqueles 

que fossem acusados de os distribuir ou imprimir, ou seja, que, de alguma maneira, fizessem essas 

ideias impressas circularem (CARNEIRO, 1997).  

 

Segundo o historiador Leandro de Almeida (2012), tanto a lei Celerada quando a Segunda lei 

Adolfo Gordo extrapolaram seu objetivo inicial (a censura de textos ligados ao movimento 

operário) quando foram utilizadas por uma obscura instituição católica chamada Liga da 

Moralidade, para denunciar livros considerados pornográficos46. A Liga, portanto, se valia da 

interdição do discurso formulada pela instituição jurídica.  

 

Os documentos de censura aos livros e aos intelectuais encontrados junto aos 

acervos do DEOPS nos comprovam que, por cerca de um século, o controle 

da cultura foi uma questão do Estado republicano. A censura, assim como a 

                                                 
46 Mademoiselle Cinema de Benjamim Costallat foi um deses livros que, segundo Almeida (2012), foi delatado pela 

Liga. 
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violência física e simbólica, fizeram parte dos projetos políticos articulados 

em diferentes momentos de nossa história (CARNEIRO, 1997, p.15). 

 

Ao mesmo tempo que se tirava Virgindade Anti-Higiênica das prateleiras e se censurava parágrafos 

inteiros de Virgindade Inútil47, a crítica literária se calou diante dos livros de Ercília, até mesmo 

para falar de maneira negativa de seus textos. Simplesmente os ignoraram, o deram por inexistente. 

Nem mesmo a longa pesquisa de sua biógrafa conseguiu encontrar algum comentário, fora o de 

Monteiro Lobato, escrito na Revista do Brasil em 1924 (MOTT, 1986).    

 

Essa falta de comentários podia ser um fator paralisante para esta pesquisa: sem comentários sobre 

os textos de Ercília, sem questionamentos. Sem análises possíveis. Uma rua sem continuação, um 

beco sem saída. Mas não acreditamos nisso. Esse silêncio grita. Essa censura prova como e porque 

os livros de Ercília caíram no esquecimento que só seis décadas depois seria afastado.  

 

Em A História da Sexualidade vol. 1, entretanto, Foucault (2007) afirma que o poder nem sempre é 

negativo. Utilizando o discurso sobre o sexo como exemplo, ele afirma: ao contrário do que se 

imagina em um primeiro momento, o discurso sobre o sexo não foi reprimido, houve uma 

verdadeira explosão discursiva sobre a sexualidade nos três últimos séculos. Ou seja, o poder não é 

só repressivo, negativo, proibitivo. Ele é positivo, ou seja, ele incita a fala:  

 

 

[…] identifica-se o poder a uma lei que diz não. O fundamental seria a força 

da proibição […] Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra 

coisa a não ser dizer não você acredita que seria obedecido? O que faz com 

que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa 

só como uma força que diz não, mas que de fato permeia, produz coisas, 

induz ao prazer, forma saber, produz discurso (FOUCAULT, 2007, p.8). 

 

 

Concordamos com Foucault que o poder não é, tão somente, repressivo. Que ele não apenas se 

apoia no “não”. Ele também incita a fala, incita a escrita, ao discurso, mesmo que essa incitação 

                                                 
47 Susan Quinlan e Peggy Sharpe (1996), reeditaram os dois textos de Ercília em uma edição comentada. Aqui elas 

trazem a informação de modificações nos textos de  Virgindade Inútil que, em sua primeira edição, parece censurada 

em alguns parágrafos quando comparada a edição que se segue e que foi feita pela própria autora. 

 A passagem censurada em questão fala da gravidez indesejada de uma das personagens, Juju Valério. Esta acaba 

com a honra manchada e, assim, sendo rejeitada pela sociedade e expulsa de casa, enquanto o homem que a 

engravidou permanece bem quisto pelos seus contemporâneos (QUINLAN;SHARPE, 1996, p. 96) 
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tenha como propósito um mapeamento dos desvios, uma classificação dos “problemas” para que 

haja um posterior ajuste: 

 

Isto é, sempre que vemos uma passagem sobre a repressão descobrimos que 

não é repressão, é algo pior que a repressão […] Foucault mostra como o 

poder não se limita a reprimir-nos, ele cria-nos “maus” (por exemplo a 

criança masturbadora), para depois nos poder castigar e submeter 

(FONSECA, 1998, p. 21). 

 

Não só a criança masturbadora, mas também o louco, a mulher pública. Ora, Ercília escrevia. 

Aparentemente teve uma fase produtiva em revistas e publicou Virgindade Anti-Higiênica pela 

editora brasileira mais importante da época. Junto com Virgindade Inútil, Virgindade Anti-Higiênica 

vendeu bem. Juntos, chegariam a seis edições. Ercília parecia motivada a escrever
48

 (MOTT, 1989). 

O tempo de transformações a incitava. O poder, seguindo o raciocínio de Foucault, a induzia à 

produção, a induzia a escrever, a falar sobre temas proibitivos para, só depois localiza-los e, aí sim, 

reprimi-los. Criá-los como discursos “maus”. E Ercília, como a produtora desse discurso, a extensão 

desse mal: a pornográfica. A demoníaca. Que se proibisse esse tipo de discurso, que proibisse sua 

leitura. Que se proibisse ao ponto de Ercília não escrever mais. “[...] Seria então plausível pensar 

que não há apenas uma direção de poder mas várias, e que umas procuram o incitamento e outras a 

repressão” (FONSECA, 1998, p. 19).  Os textos ercilianos foram, portanto, catalogados pelas 

instituições como um “problema”.  

 

Estavam cheios de mentiras que iam contra o “correto”. Podiam até corromper futuras boas esposas 

e mães dedicadas que, enganadas pela popularidade dos livretos, caíssem no erro de os lerem. E 

pior, acharem que eles teriam alguma... razão. Como lidar como discursos assim? Como punir tal 

desvio? A partir daí, começamos a entender o silêncio que se faz ao redor dos textos ercilianos. Esse 

silêncio foi construído a partir de uma engrenagem que os tornaram falsos e que deveriam, portanto, 

serem  esquecidos.    

 

Este silêncio pode ser atribuído, em parte, ao conteúdo 'demoníaco' da sua 

obra – silenciar sobre ela era uma maneira de se evitar que a curiosidade 

fosse despertada em possíveis leitores (MOTT, 1986, p.96).  

 

                                                 
48 Em uma das edições de Virgindade Anti-Higiênica, Ercília faz a propagando de um terceiro livro: O filho da mãe. 

Ainda não foram achadas cópias desse livro.   
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Vemos isso quando os textos ercilianos saem de circulação, já que, classificados como maus à 

sociedade, precisam ser tirados do cesto para que não contamine as boas frutas ao redor.  

 

A interdição, portanto, força a saída desses textos pela porta dos fundos. Não se reproduz os livros 

de Ercília para, como disse Mott, não darem margem a uma curiosidade que pudesse aumentar o 

número de seus leitores que, inicialmente, fizeram a fama dos livros pelo boca-a-boca49. A 

produção do silêncio descredibiliza a reflexão que eles tentam proporcionar com a intenção de que 

as palavras de Ercília reverberassem no vazio e não nas mentes, e não nas almas. Depois do 

“desaparecimento” de Ercília veio o oblívio: não mais combatida nem atacada, esquecida. 

 

Não satisfeita, a instituição claramente reprimiu, e com violência, a autora. Daí a necessidade que 

senti de traçar a trajetória de sua vida no capítulo 1: mostrar como ela, juntamente com sua obra, 

foram não apenas categorizadas como más, mas como Ercília foi sufocada física e psicologicamente 

pelos textos que escreveu. Ela foi punida pelo seu discurso subversivo, posta em uma espécie de 

limbo: presa e torturada. Em Caxias do Sul se recusa a falar sobre sua vida de antes. Depois que 

saiu da cidade, ao que parece, passou por vários estados do Brasil, mas a polícia inquisidora a 

capturava (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina...). Por essa época, de 1932 em diante, 

já não se tem registros de novas edições de seus dois livros conhecidos ou de livros novos.  

 

As engrenagens do poder não deixariam brechas: o medo e o esquecimento aos poucos dominam e 

nem mais o nome próprio Ercília usa (no Rio Grande do Sul atendia como Suzana Germano). 

Fechada em seu quarto no Royal, escondia sua identidade até para os eventuais amantes. Ela se 

esconde e parece querer ser esquecida. Sucumbe ao silêncio que, há décadas, a espreitava. Tenta o 

suicídio. E como não conseguiu tirar a própria vida, foge. Não envia mais notícias, estava escondida 

em algum lugar próximo ao Paraguai, disse uma parente. A irmã mais velha e a mãe, únicas para 

quem Ercília ainda enviava cartas na época do Royal, já haviam morrido. O silêncio fecha o cerco. 

Ercília vira uma lembrança para aqueles que a conheceram. E seus livros, alguns poucos que 

restaram das perseguições, ficariam perdidos entre pilhas e pilhas de outros tantos livros em sebos
 

pouco frequentados, algumas edições nas pilhas da secção de sexologia
50

. 

 

                                                 
49 Segundo depoimento de Rui Coelho à Mott: “Nos anos 40, corria como piada na Faculdade de Filosofia de São 

Paulo, na antiga Maria Antonieta, que determinado aluno (hoje falecido), andava com os livros de Ercília de baixo 

do braço para emprestar às suas colegas com o objetivo de convertê-las ao amor-livre” (MOTT, 1986, p. 95) 

50 Mott em sua biografia sobre Ercília relata como conseguiu uma das edições de Virgindade Anti-Higiênica: “Este 

volume […] foi localizado em 1980 num sebo no Rio de Janeiro, estando classificado na seção de sexologia, um 

verdadeiro saco de gatos que incluía desde livros de medicina até romances considerados pornográficos”.  
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O poder, portanto, pode não só reprimir com a força, mas o faz quando julga necessário fazê-lo. 

Quando nada mais parece dar resultado. A coerção nos parece a cartada final para que haja 

imposição da ordem vigente. Foi assim também com Pagu, mulher pouco convencional, escritora e 

militante
51

 que foi perseguida, presa e torturada. Em 1933, escreveu Parque Industrial, um 

“romance-libelo” que trazia imagens de mulheres operárias. Com a exploração sexual dessas 

mulheres dando o tom das imagens do livro.  

 

Pagu ficou presa durante cinco anos, recebendo murros e pontapés dentro de uma cela sufocante no 

Maria Zélia (CAMPOS, 2014), mesmo presídio pelo qual passou Ercília em algum momento da 

década de 1930. Pagu tentou o suicídio com um tiro na cabeça, que errou. Viajou o mundo fugindo 

(China, França, Rússia), na volta “depressões gravíssimas, de passar tempos sem falar com 

ninguém”. Além de libelos, escreveu poesias e traduziu de maneira pioneira – em terras brasileiras –  

obras de Ionesco. Foi esquecida pela crítica e público. Quando muito, estereotipada: “a mascote do 

Modernismo”; “a boneca de Oswald e Tarsila”. Na década de 1980, Augusto Campos lança uma 

vida-obra sobre ela. Na mais recente edição dessa biografia, ele escreve: 

 

Passaram-se 32 anos desde que saíram as primeiras tiragens deste livro –  

três – publicadas a partir de 1982 pela editora Brasiliense. Até então, Patrícia 

Galvão, oculta pelo incendiário codinome PAGU, era uma figura 

praticamente desconhecida, e quando lembrada, quase uma caricatura, 

presença trêfega e voluptuosa a incrementar o anedotário do modernismo, 

envolvida numa aura de escândalo fugaz e leviano (CAMPOS, 2014, p.11).   

 

Assim como Pagu e Ercília, tantas outras sofreriam essas várias espécies de violência. Sugando, até 

mesmo, suas forças físicas como forma de silenciá-las. Para emudeceram seus discursos de 

resistência. 

 

Quando a instituição optou por interditar os livros de Ercília, o silêncio que sobrou criou a 

impressão de que Virgindade Inútil e Virgindade Anti-Higiênica nunca, sequer, existiram. E como 

não poderia deixar de ser, essa impressão se estendeu a Ercília.  

 

Mas, por que de tanto medo? “[...] o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e 

                                                 
51 Era filiada ao Partido Comunista, participando dos atos promovidos pelo PC. Segundo Campos (2014), em alguns 

momentos ela fazia parte da segurança desses eventos, indo armada aos comícios.  
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de seus discursos proliferarem indefinitivamente? Onde, afinal, está o perigo?” (FOUCAULT, 2012, 

p.8) 

 

Um dos motivos já foi falado aqui, no início do capítulo: o discurso não traduz simplesmente as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque se luta (FOUCAULT, 2012).  Discurso é 

poder. É de poder que estamos falando. Dominar o discurso é dominar o poder. Mexer com isso é 

mexer com o status quo daqueles que se beneficiam com a ordem vigente. Mexer com isso é 

duvidar de uma “verdade” que está sendo reproduzida como tal durante séculos, como se 

incontestável, absoluta, natural. E se natural, imutável.  

 

Mexer com isso é como olhar o bordado no qual se tece essa “verdade” ao contrário, quando ao 

pegarmos uma colcha de retalhos com o lado de dentro para fora, vermos o labirinto de costuras que 

se faz para lhe dar forma e que, se quisermos puxar a linha que o compõe, se pode por fim àquele 

modelo especifico de colcha. Se ousarmos mais, podemos até construir uma outra peça, totalmente 

diferente que pode ou não dar certo. Talvez se tente muitas vezes a “re-junção” das peças até que a 

ela faça sentido novamente. 

 

O discurso tem força criadora, produtiva, o discurso  possibilita que as 

ideologias se materializem, torna-se perigoso na medida em que serve a 

interesses, consolida estratificações sociais, pode ser usado para 

marginalizar, discriminar. Discurso, nessa perspectiva significa poder. 

Quem tem acesso a um discurso convincente pode utilizar da linguagem para 

manipular, dominar, seduzir, por isso o discurso passa a ser cobiçado, 

admirado, desejado, temido pelo seu simbolismo, pela sua força (SOUSA, 

2010, p.2). 

 

Ercília não estava inventando a roda, evidentemente, ao falar sobre emancipação feminina, apesar 

de sua linguagem ser bastante particular e que espantava por ser direta e não apelar muito para 

eufemismos52. A História pode nos contar muitas outras histórias assim: desde Galileu Galilei até 

uma sucessão de colchas feitas e refeitas. Mas a repressão de Ercília teve um êxito duradouro e sua 

história deixa claro as maquinarias do discurso dominante em pleno funcionamento, para a 

                                                 
52 Em depoimento por carta à Mott, o historiador e escritor Edgar Rodrigues, registrou: “Vi na escrita uma mulher 

corajosa, misturando frustrações e revolta e com elas, numa época em que poucas mulheres no Brasil tinham o 

'atrevimento' de contestar o estado de desigualdade social e humana em que viviam, defender com palavras 

contundentes um direito que era dado os homens [...]” (MOTT, 1986, p. 94) 
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produção de um silêncio. 

 

Quando ainda estavam em circulação, é bom que se lembre, os livros de Ercília foram proibidos 

para eventuais leitores, principalmente, mulheres.  

 

Lidos escondido no banheiro, guardados encapados de baixo do travesseiro e 

circulando entre adolescentes de colégio interno, os livros de Ercília não 

eram recomendados para moças. As poucas que se aventuravam a ler não 

tinham nem mesmo a coragem de comprá-los nas várias livrarias onde eram 

vendidos, sendo necessário que algum amigo fizesse isso por elas (MOTT, 

1986. p. 95) 

 

 

Por que mulheres, primordialmente, não poderiam ler seus livros? Ora, porque era para elas que 

estava sendo escrito: “Mulheres, despertai!”, escreve em seu Virgindade Anti-Higiênica.  

 

Ercília é didática, explica, cita exemplos como se quisesse, de fato, seduzir o maior número de 

leitoras que pudesse. Convencê-las. Seus livros traziam um novo imaginário de mulher: longe da 

casa, no espaço público, com vida sexual ativa, graduada e trabalhando. Independente de homens, 

maridos, pais, irmãos. Mulheres agindo por convicções e não por convenções. Mulheres 

enfrentando o preconceito e não submetendo-se a ele. Mulher Mãe Solteira. Mulher Amante. 

Mulher Funcionária Assalariada. Cortesã que fosse. Quão distante esse imaginário de mulher 

proposto por Ercília estava do imaginário de mulher proposto pelo discurso dominante em 1920?  

 

Não é segredo para ninguém que a honra da mulher, o seu caráter, o seu 

idealismo, a sua consciência, todos os sentimentos, enfim, que a distinguem 

da vaca ou da cadela, foram colocados, por convenção do homem, 

justamente na parte do corpo que mais a aproxima desses animais.  

 

Sim, senhores! Os homens no afã de conseguirem um meio prático de 

dominar a mulher, colocam-lhe a honra entre as pernas, perto do ânus, num 

lugar que, quando bem lavado, não digo que não seja limpo e até delicioso 

para certos misteres, mas que nunca jámais [sic] poderá ser sede de uma 

consciência. 

Nunca!!! 
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Seria absurdo. Seria ridículo, se não fosse perverso (COBRA apud 

QUINLAN; SHARPE, 1996, p.121) 

 

Em um estudo sobre a censura da imprensa libertária brasileira abordado em Livros Proibidos, 

Ideias Malditas (1997), Maria Luiza Tucci Carneiro escreve:  

Os homens do poder e os revolucionários sempre tiveram consciência da 

força da palavra. É através do discurso oral ou escrito que as ideias circulam 

seduzindo, reelaborando valores e gerando novas atitudes […] Inclusive, 

Robert Darnton, ao analisar o papel da literatura sediciosa francesa (textos 

políticos, panfletos e crônicas indecorosas), concluiu que esta teria 

contribuindo para a França “mudar de um estado de sedição para uma 

revolução aberta”. (CARNEIRO, 1997, p. 19).   

 

Para o discurso dominante era como se lendo os livros de Ercília, as mulheres pudessem ser 

influenciadas pelas suas palavras, convencida pelas suas afirmações. Não é um erro se pensar assim 

já que é, justamente esse, o poder da literatura: “mudar um estado”, transformar um pensamento, 

indicar um novo caminho. Daí as ancestrais proibições de certas leituras. O INDEX, a famosa lista 

dos livros proibidos pela Igreja Católica, é um forte exemplo desse reconhecimento do poder 

transformador das palavras. 

 

A fé e a moral cristã sempre se sentiram abaladas por qualquer gênero 

literário que as questionasse, colaborando para anular as tradicionais normas 

coletivas e acarretando o rompimento da ordem instituída. (CARNEIRO, 

1997, p. 21).  
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A Potência Transformadora das obras ercilianas.  

 

Para Juremir Machado da Silva (2003) “todo o indivíduo submete-se a um imaginário preexistente”. 

Mas o que seria “imaginário”?  

 

[…] o imaginário é uma introjeção do real, a aceitação inconsciente, ou 

quase, se um modo de ser partilhado com outros, com um antes, um durante 

e um depois (no qual se pode interferir em maior ou menor grau) […] o 

indivíduo entra (no imaginário) pela compreensão e aceitação de suas regras; 

participa dele pelos atos de fala inaugural (vivências) e altera-o por ser 

também um agente imaginal (ator social) em situação (SILVA, 2003, p. 9). 

 

Para as mulheres brasileiras de inicio do século, como já vimos, o imaginário dominante sobre o 

feminino estava baseado na imagem de anjo do lar mais todos os elementos que o formavam. Nem 

todas, evidentemente, estavam alinhadas a esse imaginário, apesar de outras o almejarem e outras 

tantas o viverem (com maior ou menor intensidade). Partindo dessa ideia, aponto um 

questionamento: o que fez os textos de Ercília, se não, contestarem esse imaginário de mulher? 

Acreditamos que as obras ercilianas possuíam uma potência transformadora ao formular um novo 

imaginário para a mulher brasileira e que o filósofo Gaston Bachelard pode nos oferecer boas 

categorias para compreendermos essa força de transformação. 

 

Gaston Bachelard, filósofo francês nascido em 1884, conhecido pelos seus influentes estudos sobre 

a epistemologia da Ciência, também dedicou diversos trabalhos ao imaginário através do estudo das 

imagens literárias universais. São estes estudos que, acredito, trazem importantes categorias que 

podem nos ajudar a entender os textos ercilianos sob a perspectiva do imaginário porque traduzem 

bem a potência transformadora da literatura erciliana.  

 

Tão evidente é essa potência transformadora na literatura que, na História, não faltam exemplos de 

apreensão em massa de livros, sua queima em praça pública, leis os controlando/interditando 
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porque se acreditava que determinados livros eram uma ameaça. Ao passo que outros eram 

liberados. Às vezes mais que isso, recomendados. A distância que se mede entre um livro proibido e 

um livro recomendado, se mede com a régua do: suas ideias estão ou não em sincronia com a 

instituição? Com a ordem? Estão ou não comprometidas com a vontade de verdade de seu tempo?  

 

Segundo Gimento Blay a escrita é uma arma de luta para redefinir realidades sociais (BLAY apud 

LEAHY-DIAS; LYONS, 1999).  

 

Em Fahrenheit 451, Montag (o bombeiro que queima livros), escuta sua esposa dizer: 

  

A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e 

as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco 

negligenciadas, e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o 

emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que 

aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar 

parafusos e porcas? (BRAUDY, 2010, p. 103) 

 

Em O queijo e os vermes, o historiador italiano Carlo Ginzburg (2004) relata a perseguição 

inquisitorial vivida por um moleiro do Friul, região do nordeste da Itália, durante a segunda metade 

do século XVI. Conhecido como Menocchio (Domenico Scandella era seu real nome) este moleiro 

possuía – para a Igreja Católica – pensamentos hereges que disseminava, aparentemente, sem medo 

algum pelas ruas estreitas de sua aldeia.  

 

Ginzburg relata em determinada fase do processo, a preocupação dos inquisidores em relação as 

leituras feitas por Menocchio que, quase sempre, responde laconicamente sobre os títulos dos livros 

que leu. Alguns, decerto, proibidos pela Igreja. Descobrimos, então, toda uma rede clandestina de 

empréstimos de livros entre parentes, conhecidos e vizinhos. Algumas pessoas tinham medo de 

serem pegas e, depois de lerem os livros, ou passavam adiante ou se desfaziam deles. 

 

Numa aldeia tão pequena como Montereale [existia] uma rede de leitores 

que superavam o obstáculo dos recursos financeiros exíguos. Passando os 

livros de mão em mão. Por exemplo, uma mulher, Anna de Cecho, foi quem 

emprestou o Lucidario (ou Rosario) della Madonna para Menocchio. O filho 

dela, chamado para testemunhar (a mãe havia morrido), declarou que 

possuía um livro com o título La vita de santi; outros lhe tinham sido 
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confiscados pelo pároco de Arba, que devolvera apenas dois ou três 

afirmando que os demais “estão querendo queimar” (os inquisidores, é 

claro). A Bíblia e o Lengendario de santi foi seu tio, Domenico Gerbas, 

quem lhe emprestou. A Bíblia foi parar nas mãos de Bastian Sacandella […] 

Seis ou sete meses antes do processo [pelo qual Menocchio foi preso], a 

mulher de Bastian, Fior, a queimou [a Bíblia] num forno (GINZBURG, 

2009, p.76). [grifo meu] 

  

Mencionando o trabalho da historiadora Kate Flint (The Women Reader, 1837-1914), que analisou o 

discurso médico sobre as mulheres leitoras no século XIX, Martyn Lyons (1999), diz:  

 

Acreditava-se que a leitura demais, principalmente a de textos românticos, 

poderia excitar as emoções, inspirar fantasias perigosas, ameaçar a 

estabilidade do casamento e tornar as mulheres estéreis. O esteriótipo da 

mulher como consumidora de ficção romântica leve tem sido duradouro 

(LEAHY-DIAS; LYONS, 1999, p. 12). [grifo meu]. 

 

Nada, portanto, de uma literatura pesada, carregada de ideias que enchessem a cabeça com  

pensamentos não muito “saudáveis”. Nada de uma literatura que pudesse transformar alguma 

realidade já posta.  

 

O artigo Experiência de leitura: mulheres de classe trabalhadora na Europa do século XIX, Lyons 

(1999) traz alguns trechos de autobiografias de algumas mulheres oitocentistas que relatam como a 

leitura exerceu um marco importante em suas vidas. Fica claro que essas mulheres tiveram que lutar 

para que tivessem seu direito de leitura assegurado já que, a todo momento, se viam cercadas por 

diversas maneiras de interdição a sua leitura. Foi caso Marianne Farningham, Margaret Penn, 

Jeanne Bouvier e Hannah Mitchell.  

 

A primeira delas, nascida em uma família muito religiosa, tinha a figura paterna como o “mestre e o 

juiz da casa” e este, sempre, a censurava em seus hábitos de leitura. Um dia, ao pegá-la lendo 

sozinha um livro de geografia, Marianne relata que seu pai afirmou: “[…] que tal conhecimento 

nunca me seria de muito uso” (FARNINGHAM apud LEAHY-DIAS;LYONS, 1999 p.80). 

Marianne viu sua vida mudar depois da leitura – as escondidas –  de Jane Eyre
53

, livro que fora 

                                                 
53 Publicado em 1847, Jane Eyre é um romance da escritora inglesa, Chalorte Brontë. A história do romance conta a 

vida da personagem título: Jane Eyre é orfã de pai e mãe. Indo morar com uma tia que não a suporta, acaba sendo 
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emprestado pelo ministro batista local:  

 

[…] assombrou-me por muitas noites seguidas [Jane Eyre]. Eu havia sido 

ensinada que era errado ler romances, e aquele marcou minha saída dos 

antigos limites (FARNINGHAM apud LEAHY-DIAS; LYONS, 1999, p. 

80). 

 

Enquanto Marianne lia o livro de Chalotte Brontë escondida de seu pai durante a noite, Margaret 

Penn era obrigada a fazer suas leituras em voz alta para que a família soubesse se “os conteúdos de 

suas leituras eram aceitáveis” (LEAHY-DIAS; LYONS, 1999, p.81). Mas pelos seus relatos, ela 

tomava livros emprestados por um espaço pequeno de tempo, lendo-os antes que qualquer familiar 

desse notícia disso. 

 

A tensão familiar aumentou quando (Margaret) decidiu sair de casa para 

trabalhar. Seus pais atribuíram às suas leituras a decisão de partir para 

Manchester, para levar uma vida independente como aprendiz de costureira 

(LYONS, 1999, p.81). 

 

Para Martyn Lyons essas mulheres leitoras não tiveram, apenas, uma experiência de leitura 

“introspectiva, nem subjetiva”. Ao contrário, levaram essa experiência de forma mais pragmática: 

alguns se tornariam jornalistas, outras sindicalistas, sufragistas militantes etc. E concluí:  

 

Ler e escrever indicou o caminho para a emancipação individual, embora 

sempre fosse possível detectar uma função socializadora. Ler e escrever 

foram atos que levaram as mulheres a organizações eclesiásticas, ao 

sindicalismo ou ao movimento cooperativo, onde puderam exercer sua 

liderança e assumir responsabilidades sociais mais amplas (LEAHY-DIAS; 

LYONS, 1999, p. 86).   

 

No artigo Leitura e escrita feministas no século XIX, Mônica Yumi Jinzenji (2011) analisa as 

práticas de leitura e escrita realizadas por mulheres na primeira metade do século XIX, no Brasil. 

Em determinado momento, ela escreve: 

 

                                                                                                                                                                  
levada a um orfanato no qual vive boa parte de sua juventude se tornado professora do local. Eventualmente ela 

tenta emprego fora do orfanato e se torna preceptora de uma criança na luxuosa casa de Thornfield Hall. 
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Em uma matéria extraída do periódico pernambucano O Popular, “Educação 

– As Moças”, advertências são feitas em relação às leituras das jovens:  

 

“Tornamos a lembrar aos pais a boa lição de suas filhas: se estas hão de 

empregar o tempo em leituras de novelas, pela maior parte despertadoras de 

paixões criminosas, leiam as sapientíssimas Epístolas de S. Paulo; leiam a 

imitação de Christo de Kemps, leiam para a instrução e recreio, o Telêmaco 

do virtuoso Bispo Fénelon, e a Escola dos costumes pelo Abade Blanchard”.  

 

Ao final desta lista, o redator de O Popular faz o seguinte comentário: “Deus 

nos livre de moças metidas a filósofas e discursistas” (JINZENJI, 2011, 

p.387) 

 

Assim, o que chama atenção nos textos que falam sobre a vida e obra de Ercília e que viriam quase 

cinquenta anos depois do lançamento dos seus livros é a constante afirmação de que a autora traz 

uma importante reflexão para as mulheres que a leram, ou no passado ou no agora. Para algumas, 

os livros de Ercília trariam um “projeto” para a mulher de início do século XX54 (KOYSHIAMA, 

2008) para outras, os livros da autora estariam no tempo da longa duração tão difícil é a realização 

dessas mudanças pretendidas, e ainda hoje discutidas (KOYSHIAMA, 2008; MAIA, 2008). É como 

se, para essas estudiosas de Ercília, as reivindicações feitas por ela há mais de noventa anos – ainda 

hoje – se fazem necessárias e urgentes.  

 

A afirmação que muitos estudos sobre os textos ercilianos fazem, que os livros de Ercília podem 

proporcionar uma importante reflexão sobre o papel social da mulher às suas eventuais leitoras, me 

faz acreditar que essa potência transformadora da qual falamos anteriormente, de fato, exista em 

seus textos.  

 

Os que estudaram os livros de Ercília viam em seu discurso, em sua literatura feminista, palavras 

que reviravam a imagem, já canonizada, de mulher presa ao homem, que desde muito vem sendo 

elaborada e retransmitida pelos discursos dominantes. Imagem essa que –  aos poucos –  foi sendo 

minada em sua suposta verdade por diversas pensadoras, escritoras e artistas. Ercília potencializaria 

essa discussão mostrando a imagem de uma mulher emancipada intelectual, financeira e 

sexualmente. Partindo dessa ideia, consideramos que algumas das categorias bachelardianas podem 

                                                 
54 Aspecto no qual vamos nos aprofundar melhor no próximo capítulo. 
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nos ajudar a entender essa potência transformadora na escrita de Ercília e como isso acabou por 

fazer as suas obras passarem por dois momentos tão distintos: o do silenciamento quase absoluto 

aqui já visto e o de uma posterior retomada. 

 

Ficar de frente com um outro imaginário de mulher falaria, primeiramente, à alma da mulher leitora. 

Seria o que Bacherlard chama de repercussão. A repercussão, entretanto, estaria ligada à outra 

categoria, à ressonância. Repercussão e ressonância, portanto, seriam dois lados de uma mesma 

moeda: a palavra precisa falar à alma (repercussão), para que seja – de alguma maneira – 

retransmitida (ressonância). Vejamos: 

 

Na ressonância, ouvimos o poema, na repercussão nós o falamos, pois é 

nosso. A repercussão opera uma revirada do ser. Parece que o ser do poeta é 

nosso ser. A multiplicidade das ressonâncias sai da unidade do ser da 

repercussão. 

[...]  

De qualquer maneira, todo leitor que relê uma obra que ama sabe que as 

páginas amadas lhe dizem respeito (BACHELARD, 2009, p. 6 – 8) [grifo 

meu].  

 

Ainda hoje tenho nítida em minha memória as leituras, ainda no início de minha adolescência, que 

fazia das poesias de Augusto dos Anjos. Ainda lembro da sensação primeira de descoberta, sensação 

essa que nunca desapareceu mesmo depois de quinze anos lendo os mesmos poemas. Naquela 

época decorava com prazer os sonetos do “poeta maldito” e saía declamando-os em qualquer 

ocasião. A poesia de Augusto dos Anjos falava/fala à minha alma. Me dizia respeito. Eu a tomava 

para mim, porque era minha. Sua poesia ressoava em mim, portanto.  

 

Depois disso, lembro, comprei um pequeno caderno e comecei a escrever meus próprios poemas. 

Queria compor um poema que fizesse o mesmo efeito, em outras almas, que a poesia de Augusto 

dos Anjos tinha sobre a minha. Com o dicionário numa mão e o lápis contra os dedos em outra, 

debruçada por cima do meu caderninho, eu tentava driblar o sono e a total inexperiência poética de 

uma menina de 15 anos, e pensava, pensava, pensava. Eu tinha o devaneio em minha cabeça e 

buscava transformá-lo em palavras que fizessem o mínimo de sentido. Estava em um processo de 

ressonância.  
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Mais de dez anos depois leio Virgindade Anti-Higiênica e ainda lembro da sensação primeira de 

descoberta, sensação que sempre volta ao ler as palavras de Ercília. Foi a partir da leitura dos livros 

de Ercília que procurei outros tantos que me ajudariam a me entender como mulher em um mundo 

dominado por homens. Foi ali, naquela leitura silenciosa, que mudei. Como mulher tomava algumas 

das palavras de Ercília para mim porque aquelas palavras também eram minhas. O imaginário que 

ela propunha me fascinava. Seus textos ressoaram em mim. Sem medo de me tornar repetitiva, cito 

novamente Mott, no momento em que ela testemunha seu sentimento de descoberta na leitura dos 

textos ercilianos: 

 

[…] para mim, leitora dos livros de Ercília, quase 60 anos após a publicação  

dos mesmos, eles foram de grande importância para a reflexão sobre a minha 

condição de mulher, ao contestarem o modelo tradicional de comportamento 

imposto ao nosso sexo e oferecem uma outra opção além daquelas de mãe e 

esposa (MOTT, 1986, p. 90).  

 

Depois de conhecer os textos de Ercília, Mott passou anos estudando sua vida e obra.   

 

Depois que eu conheci os textos de Ercília tive uma certeza: tinha que produzir algo sobre o que 

eles me mostravam. Não sabia a princípio o que seriam essas produções, eu apenas queria fazer. 

Sentia vontade de produzir e tateava por uma topografia ainda desconhecida – como fazia na 

confecção daqueles primeiros poemas.  

 

Em 2012 decidi que minha monografia de especialização seria sobre a escrita feminista e libertária 

de Ercília. Agora, escrevo essa dissertação: com a escrivaninha desaparecendo nas pilhas de livros e 

anotações em caderno e folhas avulsas, e eu: lutando contra o cansaço, com a tela do computador 

brilhando na semi escuridão do quarto e me ofuscando a vista. Buscando a melhor maneira de 

ressoar.   

 

O medo que a leitura dos textos de Ercília provocavam na época em que foram lançados vem dessa 

dupla face repercussão-ressonância. A ressonância – seja como for ela – só se dá se houver 

repercussão. Daí a proibição dos livros da autora. Eles traziam ideias que subvertiam uma ordem, 

sua intrínseca potência transformadora devia ser detida, sob a pena repercutir em algumas almas e, 

por causa disso, causar algum tipo de mudança. Mudanças que os depoimentos daquelas mulheres 

leitoras oitocentistas aqui transcritos – ou ainda – os vestígios dos pensamentos e pregação herética 
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do moleiro do Friul que lia livros proibidos, tornaram evidentes.  

 

Ou seja, ao ler os textos ercilianos, suas leitoras poderiam ser convencidas pelas propostas da autora 

(repercussão), tomarem aquelas palavras para si e, ao fim, “fazerem algo” (ressonância). 

Lembremos, novamente, das palavras de Dona Maria Custódia Mucci ao falar sobre a prisão de 

Ercília: “Porque se ela levantasse as mulheres naquela época, eles tinham a impressão que iam 

derrubar o regime”. (apud MOTT, 1986, p. 99) [grifo meu] 

 

O perigo das palavras de Ercília, segundo Mucci, era que elas teriam certo poder de “levantar as 

mulheres contra o regime”. Ela não especifica o regime, apesar do próprio contexto histórico nos 

indicar uma resposta. Mas a não identificação torna sua fala ainda mais simbólica: os livros de 

Ercília podiam levantar as mulheres contra o discurso dominante que privilegiava os homens. 

 

A potência transformadora dos textos ercilianos era algo reconhecível. Mas um imaginário 

dominante não é simplesmente derrubado, automaticamente substituído. É algo que se faz aos 

poucos, em um jogo de discursos e poder, em um jogo de forças contrárias que se empurram, que 

medem forças de verdade. Por isso que dizemos que os textos ercilianos tinham uma potência, uma 

voltagem que só se mostra quando é ligada, quando é lida. Se desligada (silenciada), de nada 

funcionaria.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

Reinvenção de Ercília. 

 

Em As Palavras e as Coisas, Foucault (2000) faz análise de um arranjo que possibilita o surgimento 

dos saberes de um tempo – a episteme –  que “nada mais é que o aparecimento de uma ordem em 

determinado momento histórico e que os saberes que nele surgem, manifestos nos discursos, são 

tomados como verdadeiros devido a sua influência” (VANDRESSEN, 2010, p.2). 

 

O capítulo anterior discutiu, exatamente, os motivos que levaram as maquinarias do poder a 

silenciarem discursos que não estavam na ordem de um determinado momento histórico. Foi o que 

aconteceu com os textos de Ercília no início do século XX: escrita e resistência feminina não 

tinham espaço suficiente dentro da ordem das coisas desse determinado tempo para se imporem. A 

escrita masculina era o cânone, o ideal de mulher era outro, assim, seus livros não tiveram força o 

suficiente para repelir o silêncio que os engoliria.  

 

Porém, no final desse mesmo século, mais especificamente nos idos da década de 1980, os textos 

ercilianos começam a reaparecer em trabalhos acadêmicos voltados para o feminismo. Sua figura 

começa a ser (re)-moldada nesse período como a de uma mulher precursora do movimento 

feminista brasileiro. Seus questionamentos pareciam tão atuais para aquele momento específico que 

podiam ser trazidos de volta como parte integrante do que a década de 1980 levantava sobre 

questões feministas no contexto brasileiro: o corpo feminino, o tabu da virgindade, a exploração 

sexual, a exploração no trabalho.  

 

Porém, antes de nos aprofundarmos na mudança das imagens associadas à figura de Ercília e de 

seus textos (antes como pornográficos, depois como revolucionários), é importante que se faça um 

contexto do Movimento Feminista e dos estudos acadêmicos voltados para a mulher, já que, esses 

dois elementos proporcionaram essa transformação na imagem de Ercília.  
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Movimento Feminista (a partir de 1960). 

 

Em escala mundial, ainda no final dos anos de 1960, com as publicações de O Segundo Sexo, de 

Simone de Beauvoir, A Mística Feminina, de Bette Friedan e a Política Sexual, de Kate Millett, 

entre outros, “já estavam dados os primeiros passos na construção de uma teoria feminista” 

(ALVES;PITANGUY, 2007, p.53): 

 

A partir da década de [19]60, o feminismo incorpora portanto outras frentes 

de luta pois, além de reivindicações voltadas para a desigualdade no  

exercício de direitos – políticos, trabalhistas, civis –, questiona também as 

raízes culturais destas desigualdades (ALVES; PITANGUY, 2007, p.54).  

 

Além disso, no mesmo período: 

 

[…] multiplicam-se os grupos organizados, que congregam as atividades do 

movimento feminista em torno de pontos comuns de ação 

(ALVES;PITANGUY, 2007 p.68).  

 

Contemporaneamente, no Brasil a ditadura fazia forte resistência aos movimentos populares. Houve 

assim uma convergência desses movimentos para um ponto comum que foi a luta pela 

redemocratização. “Nesses primeiros anos o avanço do feminismo foi lento e acompanhou a luta 

pela ampliação do espaço democrático no país (ALVES;PITANGUY, 2007, p.72)”.  

 

Depois desse momento de luta em conjunto fica claro que quanto mais forte parece ser a volta da 

democracia no país, mais forte fica o movimento feminista brasileiro como uma organização, 

especificamente, feminista.  

 

No final da década de 70 o feminismo, enquanto movimento organizado, 

expande-se consideravelmente, pela criação de novos núcleos […] com o 
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surgimento de diversos grupos com enforques diferentes de atuação. Nos 

anos de 1980 e 1981 inúmeros grupos foram formados por todo o Brasil, o 

que demonstra a vitalidade deste movimento. […] Os grupos dedicam-se às 

mais variadas tarefas: reflexão, publicação de folhetos sobre sexualidade, 

direitos da mulher, saúde, pesquisas, grupos de estudo, cinema, teatro, SOS 

contra a violência, Casa da Mulher, etc... (ALVES;PITANGUY, 2007, p. 72) 

É nesse período que acontece, também, uma institucionalização de estudos acadêmicos sobre a 

mulher brasileira. “Um movimento muito bem articulado entre as feministas universitárias, alunas e 

professoras […] tal como ocorreria na Europa e nos Estados Unidos” (LIMA, 2003, p.167).  

 

É desta época a criação do Grupo de Trabalho sobre Estudos da Mulher da 

Anpocs, e do Grupo de Trabalho Mulher na Literatura, a Anpoll; assim como 

a criação do NEM – Núcleo de Estudos sobre a Mulher, da PUC-RJ; do 

Neim – Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, na UFBA; do 

Nielm – Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura, da 

UFRJ; e do Nemge – Núcleo de Estudos da Mulher e Relações de Gênero, 

da USP (idem, p.167). 

 

E é nesse contexto de sistematização tanto do Movimento Feminista Brasileiro quanto dos estudos 

acadêmicos sobre mulheres que a figura de Ercília (como a de muitas outras escritoras) vai ser 

retirada do silêncio e começar a ser revista. Os textos da autora pareciam estar em sincronia com 

esses estudos feministas que tomavam fôlego, ganhavam espaço e estavam muito mais organizados 

que nas décadas anteriores. Ercília era lida em 1980, portanto, como uma escritora que vibrava na 

mesma frequência das reivindicações dessa década, mesmo estando separada dela por mais de meio 

século.  

 

Para Débora Ferreira (2004), o início do século XX e o fim desse mesmo século em muitos outros 

pontos se “espelhavam”:  

 

A instabilidade política e econômica das décadas de 60 e 70 espelham, e não 

pouco, as preocupações das décadas de 20 e 30 […] A volatilidade 

governamental, censura, inquietação política, instabilidade econômica, o 

rápido surgimento e crise de uma crescente classe média, a incapacidade de 

abordar questões raciais e de gênero, e a necessidade do trabalho feminino 
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fora de casa são marcas das décadas de 60 e 70, assim como foram das 

décadas de 20 e 30 (FERREIRA, 2004, p.15-16). 

 

A bio-bibliografia feita por Maria Lúcia Mott – primeiro grande estudo feito sobre Ercília – foi 

lançada em 1986. Intitulada Biografia de uma Revoltada: Ercília Nogueira Cobra, o título dá o tom 

de como a figura de Ercília começa a ser reconstruída nesse momento. Algumas passagens são 

relevantes para entendermos a imagem que, ao fim, a pesquisa de Mott projeta de Ercília e de seus 

textos e que acabou influenciando estudos posteriores feitos sobre a autora, já que esta pesquisa é 

fonte essencial para o estudo da vida e obra de Ercília. Por exemplo:  

 

 

Ora, se colocando na linha de frente do feminismo de seu tempo sobretudo 

pelas críticas que faz ao papel tradicional da mulheres na família e pelo 

reconhecimento da importância da educação da mulher para uma 

participação efetiva na produção, ora caminhando junto com suas 

contemporâneas na defesa do sufrágio feminino – sem contudo considerá-lo 

a panaceia para a emancipação da mulher – ou ainda usando argumentos 

pouco fundamentados e mesmo abandonados por muitas mulheres 

consideradas feministas, Ercília parece ter levado sua empreitada sozinha, 

sem ligação com nenhum dos grupos femininos ou feministas que se 

formavam então, movida apenas pela crença que através dos seus livros 

estaria contribuindo “com um grãozinho de areia” para que a liberdade das 

mulheres chegasse o mais depressa possível. 

 

[...]  

À linguagem crua eu acrescentaria, ainda, eloquente e irada. Algumas vezes 

tem-se a impressão que as frases não foram escritas mas gritadas, seguindo o 

ritmo da revolta da autora contra os inúmeros preconceitos que não só 

martirizavam como também destruíam a existência feminina. 

 

[...] 

Também, ao tentar tirar a escritora do esquecimento talvez as crianças do 

ano 2000 tenham uma praça […] chamada Ercília Nogueira Cobra e as mães 

e os pais e elas mesmas vivam numa sociedade onde a palavra feminista não 

só tenha perdido sua conotação pejorativa como, apenas, qualifique a luta 
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empreendida pelas mulheres, no passado, pela conquista de sua dignidade 

como seres humanos (MOTT, 1986). 

 

Além de, claramente, colocar Ercília como um feminista pioneira, Mott, como vimos mais 

detalhadamente no capítulo 1, também faz uso das diversas imagens de Ercília reveladas nas 

entrevistas feitas com aqueles que a conheceram. Por exemplo: um ex-amante a descreveria como 

uma mulher de “comportamento um tanto assustador”. Outras pessoas falariam de Ercília como 

“comunista” e “exagerada”. Mott, de fato, não fala que ela era assim: se limita a dizer que as 

pessoas entrevistadas por ela lembravam-se de Ercília dessa maneira. Entretanto, a historiadora não 

relativiza essas características (talvez esse não fosse seu objetivo, vamos nos aprofundar nisso mais 

adiante).  

 

Assim, o que significava – para este homem –  uma mulher de “comportamento assustador”? 

Impossível afirmar do que ele estava falando. Talvez ela comentasse algo sobre emancipação 

feminina. Talvez emitisse opiniões “controversas”. Ou, talvez, apenas, sua atitude diante da vida o 

intimidasse. Em determinado momento ele confessa a Mott que desconfiava que ela seria uma 

escritora e afirma que Ercília parecia uma “socialista avançada”.  

 

As imagens associadas a Ercília a partir de 1980, porém, ganham outro significado. Se essa mulher 

foi marginalizada e silenciada porque – para a ordem de uma época – era uma escritora revoltada e 

pornográfica essa mesma imagem passaria a atestar, cinquenta anos depois, que Ercília seria – na 

verdade – uma pioneira nas reivindicações feministas e que seu lugar deveria ser, apropriadamente, 

evidenciado. Já era tempo! 

 

Mott não relativiza a imagem audaciosa de Ercília, afirmei. Não estou criticando, nem dizendo que 

a historiadora errou. Muito menos dizendo o contrário, ou seja, que Ercília não foi audaciosa. O que 

questionamos aqui é como Ercília foi retrabalhada e vista como pioneira do movimento feminista 

do país com as mesmas imagens que a condenaram a um esquecimento violento. As imagens não 

mudaram. O tempo, esse sim, havia mudado: 

 

Em 24 de maio de 1979, estreava na Rede Globo de televisão o seriado Malu Mulher. O seriado 

contava a história de Malu, uma socióloga paulista, divorciada e mãe de uma menina de 12 anos. 

Foi em Malu Mulher que, pela primeira vez na teledramaturgia brasileira, foi ao ar uma cena que 

fica implícito um orgasmo feminino. Uma das personagens periféricas da trama faz um aborto e 
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outra é ajudada por Malu nas inseguranças de sua primeira experiência sexual. Malu seria referência 

de uma personagem feminina forte, independente e decidida.  

 

No site
55

 em homenagem ao seriado, podemos ler: A ideia do diretor Daniel Filho era usar Malu 

Mulher para falar das dificuldades enfrentadas por uma mulher separada e, também, da 

emancipação feminina […] Retratando a condição da mulher brasileira no final dos anos de 1970.  

 

Entre 1980 e 1986, também na Rede Globo, fez sucesso durante a programação da manhã, a TV 

Mulher: Primeiro programa televisivo voltado para a mulher moderna. O texto em homenagem ao 

programa ressalta: As produções anteriores tinham como público-alvo, apenas, as donas de casa
56

 

Um dos quadros mais polêmicos do TV Mulher era o da sexóloga Marta Suplicy que, em pleno 

regime militar e às oito e meia da manhã, falava sobre vaginas e orgasmos femininos. 

 

Além dos programas em rede nacional discutirem abertamente “questões femininas” e de revistas – 

como Claúdia
57

 – serem voltados para a “mulher moderna”, tudo isso aliado aos já mencionados 

estudos acadêmicos sobre mulheres, comprovaria como, nesse período, havia uma circulação mais 

evidente das reivindicações feministas. E é nesse momento que a bio-bibliografia de Mott traz 

Ercília como uma escritora pioneira e feminista revolucionária. Sarcástica. Avançada. Para esse 

momento específico, entretanto, isso não parecia mais ser um problema, não parecia ser algo 

passível de punição. Uma mulher com esses adjetivos devia ser estudada, relida, colocada em seu 

devido lugar de mulher corajosa. De feminista. Ser vista como exemplo para as outras tantas 

mulheres que precisavam de um modelo  para suas reivindicações. 

 

Em uma artigo intitulado, Entre o anarquismo e o feminismo: Maria Lacerda de Moura e Luce 

Fabbri (2012), Margareth Rago, falando sobre anarco-feminismo, diz: 

 

Desde os anos oitenta, expressivas militantes anarquistas foram 

redescobertas pelos estudos feministas, preocupados em dar visibilidade às 

pioneiras, contribuindo não apenas para a libertação dos saberes dominados 

                                                 
55 Acesso em 27 de dezembro de 2015: <memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/malu-mullher> 

56 Acesso em 27 de dezembro de 2015: <memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/tv-mulher> 

57 Segundo Joana Vieira Borges (2006), a revista Claudia não foi um periódico de caráter totalmente feminista, mas a 

seção A Arte de ser Mulher (1963 – 1985) e sua autora, Carmen da Silva chamam atenção como um exemplo de 

publicação voltada ao feminismo. Segundo Borges: “Carmen da Silva tornou-se precursora nas discussões sobre a 

questão da mulher ao desenvolver um trabalho de crítica e divulgação do movimento feminista brasileiro e suas 

principais bandeiras de luta”.  
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e das figuras transgressoras, punidas com o silêncio e o desconhecimento. 

Esse minucioso trabalho fortaleceu, ainda, as próprias militantes que, no 

presente, buscavam referências de outros modos de luta, de outras formas de 

existência e, no limite, de novos rumos libertários e filóginos para a auto-

constituição de uma subjetividade ética e para a construção da própria vida 

(RAGO, 2012, p. 13) [grifo meu] 

 

 

Para construir uma história para o Movimento Feminista Brasileiro, essas primeiras mulheres 

escritoras foram trazidas de volta do esquecimento e feitas pioneiras pelos estudos feministas. O 

momento era propício e essa busca dava um alicerce às reivindicações das mulheres, na década de 

1980, no Brasil.  
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Ercília Nogueira Cobra: imagem de uma feminista pioneira. 

 

Biografia de uma Revoltada: Ercília Nogueira Cobra, como já dissemos, é um texto indispensável 

aos que se propõem estudar as obras ercilianas e, por isso mesmo, faz parte de todas bibliografias 

dos estudos posteriores a ele. A imagem de mulher pioneira e revolucionaria transmitida pelo texto 

de Mott, portanto, se propaga nos estudos que o utilizaram como referência.   

 

Em Comunicação e cidadania das mulheres: fragmentos de uma história censurada, Alice Mitika  

Koshiyama (2011), toma Virgindade Anti-Higiênica como fonte para relatar a condenação que a 

Ercília faz da “formação educacional das meninas”. Além disso, Koshiyama afirma que, nesse 

texto, a escritora paulista propunha “acabar com a desigualdade entre homens e mulheres com a 

oferta de uma educação igualitária para a vida, o trabalho, os esportes e os direitos sexuais e 

reprodutivos, a favor da saúde mental feminina” (KOYSHIAMA, 2011, p. 1). Em determinado 

momento, Koshiyama fala que Ercília foi “uma voz solitária na sua época”, um “grito solitário no 

seu tempo”: 

 

A repressão que sofreu de autoridades religiosas católicas, que interditaram 

seus textos, e de policiais que apreenderam seu livro, não arrefeceram sua 

radical oposição ao mundo que a cerceava (KOSHIYAMA, 2011, p.7) 

[grifo meu] 

 

Em outro artigo, A educação de uma nova mulher: o sonho e o pesadelo de Ercília N. Cobra 

(2008), Koshiyama ao se referir as discussões que Ercília faz sobre a histeria feminina em 

Virgindade Anti-Higiênica, diz que ela adotou um “discurso radical feminista”. E arremata: “Ercília 

lutou contra a religião dominante, as leis, a medicina, a polícia e a maioria de mulheres e homens 

insensíveis à sua pregação inovadora” (KOSHIYAMA, 2008, p. 5-6) [grifo meu]. 
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Outra estudiosa de Ercília, Cláudia Jesus Maia (2008), também fala sobre o pioneirismo da autora 

“em tratar de certos temas relativos à opressão feminina, pela radicalismo de sua escrita e dos seus 

posicionamentos...” Cláudia Maia também classifica Ercília como “escritora feminista” e propõe 

analisar Virgindade Inútil “como um tipo de escrita em si”. Assim como Koshiyama, ela utiliza 

como base de seu estudo a bio-bibliografia de Maria Lúcia Mott. E finaliza:  

 

 

Ercília foi antecipadora de importantes temas dos feminismos das gerações 

posteriores. Dentre eles, a ideia de apropriação das mulheres e de seus 

corpos, tão bem desenvolvida por Colette Guillaumin; ou ainda à crítica ao 

amor romântico como fonte de opressão das mulheres, inimigo primordial de 

sua emancipação levada a cabo por Betty Friedman, ambas na década de 

1970. Virgindade Inútil é também de certa forma um prelúdio à defesa da 

liberdade sexual feminina nos anos de 1960. [grifo meu] 

 

E conclui:  

 

Ercília e sua obra são indícios de que nem todas as mulheres, embora 

assujeitadas à um modelo normativo de comportamento e de feminino 

idealizado, desejado e difundido, incorporaram passivamente tais 

modelos.(MAIA, 2008, p.18). 

 

Comecemos pelas constantes afirmações da “voz solitária” de Ercília que não parece ter sido, de 

fato, solitária, quando olhamos o horizonte de mulheres escritoras que falavam – 

contemporaneamente à ela – sobre o universo feminino, emancipação feminina, sexualidade, amor-

livre, prostituição, exploração sexual, exploração no trabalho. Como escritora, com sua maneira 

particular de escrever (como todos escritores possuem), Ercília foi de fato única. Mas outras 

mulheres escritoras também traziam elementos únicos na forma de escrever sobre os mesmos temas 

do mundo feminino. Falar de maneira única não é ser a única que fala.   

 

Como escritora foi, talvez, inovadora no que se refere à linguagem. Mas não com relação aos temas, 

que pouco a pouco, em algumas mentes femininas ganharam força e eram falados das mais diversas 

formas. Gilka Machado (1893 – 1980), por exemplo, poetisa carioca, reconhecida por suas “poesias 
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de cunho erótico” e colocada como uma das representantes do Simbolismo brasileiro lançava, em 

1922, um livro chamado Mulher Nua que chocaria “o público com sua lira amorosa-erótica”.  

 

Em 1933 [Gilka Machado] foi eleita 'a maior poetisa do Brasil', por concurso 

da revista O Malho […] No entanto, algum tempo depois, caiu em um quase 

esquecimento. Esquecimento esse, é bom que se diga, não usual. O que 

ocorre é que desde o início sua obra causou um mal-estar com a crítica, 

devido a fugir ao paradigma do que uma mulher poderia dizer naquele 

momento. A marginalização em que caiu sua obra se deve a atuação da 

crítica que a considerou desde sua estreia uma 'matrona imoral' (DIAS, 

2011, p.370-371). [grifo meu] 

 

Gilka Machado trazia para sua poesia, entre outros temas, o da sexualidade feminina. Não era –  via 

de regra –  explícita, mas foi considerada imoral. O tema da sexualidade era, como já comentamos 

antes, proibido para mulheres escritoras. A alma presa, o corpo censurado. Lendo suas poesias com 

os olhos mergulhados no cânone de início do século, a poetisa desafiava a ordem. Ela escreveria em 

Ânsia Azul, de 1915: 

 

 

De que vale viver, 

trazendo na existência emparedado o ser? 

Pensar e, de contínuo, agrilhoar as ideias 

dos preceitos sociais nas torpes ferropeias; 

ter ímpetos de voar, mas presa me manter no ergástulo do lar, 

sem a libertação que o organismo requer;  

ficar na inércia atroz que o ideal tolhe e quebranta... 

…................................................................................ 

Ai! antes pedra ser, inseto, verme ou planta, 

do que existir trazendo a forma de mulher (MACHADO, 1978, p. 20) 

 

 

Maria Lacerda de Moura (1887 – 1945), outra escritora contemporânea de Ercília também 

perturbaria a ordem imposta de início do século XX. Dentre os temas que abordava, Maria Lacerda  

privilegiou “a questão da mulher, do corpo e da sexualidade” ainda nos anos de 1920.  
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Entre as décadas de 1910 e 1930, a libertária mineira publica Em torno da 

Educação (1918), A Mulher é uma Degenerada? (1923), Religião do amor e 

da Beleza (1926), Han Ryner e o Amor Plural (1928), Amai e não vos 

multipliqueis (1932), livros que tem como visada principal a situação social 

das mulheres e a crítica contundente da moral sexual. Nesse sentido, Maria 

Lacerda radicaliza a denúncia da opressão de gênero […] Temas dificilmente 

discutidos por mulheres em sua época, como a educação sexual dos/das 

jovens, a exigência da virgindade feminina, o amor livre, o direito ao prazer 

sexual, o divórcio, a maternidade consciente e a prostituição figuram entre os 

mais importantes, na extensa produção intelectual da polêmica escritora 

(RAGO, 2012, p.6) [grifo meu] 

 

Fora seus polêmicos escritos, Maria Lacerda era uma mulher divorciada e sem filhos. Lutou pelo 

voto feminino, deu palestras sobre o mais variados temas e junto com Bertha Lurtz, em 1921, 

fundou a Liga para Emancipação Intelectual da Mulher (Leim). Nesse mesmo ano assume “a 

presidência da Federação Internacional Feminina, entidade criada por mulheres das cidades de 

Santos e São Paulo”. Em 1932 a mesma vivia em uma comunidade libertária em Guararema, São 

Paulo. Quando o governo de Getúlio Vargas desmonta a comunidade de ideário anarquista, em 

1935, Maria Lacerda foge para o Rio de Janeiro trabalhando nas mais diversas profissões. Como 

escritora, publicou em revistas e jornais incluindo A Plebe, mas ao longo das décadas foi silenciada. 

Seus escritos perderam força e só seriam retomados, assim como os de Ercília, na década de 1980.   

 

Em 1984, Miriam Lifchitz Moreira Leite lança pela Editora Ática sua tese sobre Maria Lacerda de 

Moura que vira referência para o estudo da escritora mineira, intitulada: Outra face do Feminismo: 

Maria Lacerda de Moura. Em um ensaio para o Anuário da ABL de 96/97, Miriam escreve: 

 

Não é mais a autora silenciada pela imprensa e pela academia ou difamada e 

incompreendida pelos contemporâneos. Não está mais numa posição isolada 

e singular na galeria dos rebeldes sociais. É chegado portanto o momento de 

reavaliar a sua contribuição, agora que os Estudos sobre a Mulher ganharam 

um estatuto respeitado dentro e fora das Universidades (LEITE, 

1996/1997). 

 

Em 2003, Maria Lacerda ganha um documentário dirigido pela própria Miriam Moreira juntamente 

com Ana Lúcia Ferraz, intitulado: Maria Lacerda de Moura – Trajetória de uma Rebelde. Fora 
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alguns trechos de sua obra, manuscritos e cartas, o documentário registra entrevistas de algumas 

pessoas que conviveram com ela.  

 

Além de Gilka Machado, Maria Lacerda de Moura, Bertha Lurtz e a própria Ercília Nogueira Cobra 

podemos citar Patrícia Galvão, Rosalinda Coelho Lisboa, Mariana Coelho, Raquel de Queiroz, 

Leolinda Daltro, Adalzira Bittencourt e essas são só algumas mulheres que surgiram no cenário 

literário de início do século XX. Excluindo, infelizmente, as que o silêncio ainda mantém entre os 

dedos. 

Cada uma a sua maneira falavam sobre a emancipação da mulher. Sozinhas ou aliadas em ligas e 

associações, elas escreviam, publicavam e tentavam divulgar suas ideias consideradas rebeldes. Não 

parece que Ercília era uma “voz solitária”, apesar de seu – evidente – isolamento pessoal
58

. 

Pensando no cenário como um todo, existiam várias mulheres escritoras que, cada vez mais 

conscientes do papel que se destinava a elas dentro da sociedade brasileira, refutavam o cânone de 

anjo-do-lar.  

 

O interesse aqui não é saber quem foi pioneira ou não. Quem foi mais erótica, mais pornográfica  

mais radical. O interessante é perceber como essas mulheres, mesmo vivendo e produzindo 

contemporaneamente, foram vistas dentro dos estudos acadêmicos sobre suas vidas e obras, como 

“vozes isoladas” e, por vezes, colocadas como mais avançadas do que as outras escritoras que as 

rodeavam. Classificar essas mulheres como “vozes solitárias” formava uma imagem que 

emprestava um sentido de força ao que diziam: fossem em libelos, poemas, romances. Ser solitária 

lhes conferia bravura: sozinhas e marginalizadas não desistiam de enfrentar um contexto opressor 

que as sufocava.  

 

Ainda permaneciam os adjetivos de revoltada, rebelde, imoral ou pornográfica nos estudos de 

muitas dessas escritoras, vide exemplos citados acima. Mas esses já não as demonizam, pelo 

contrário, as associam com imagens de mudança, coragem e pioneirismo. A partir daí surge imagens 

de mulheres heróicas para o Movimento Feminista Brasileiro. Se tornariam mulheres-exemplo: 

exemplo que deveria ser retomado no presente como modelo de luta feminista, mesmo que muitas 

                                                 
58 Ao ler a biografia de algumas escritoras dessa época, percebemos seu parcial isolamento pessoal. Isso talvez tenha 

contribuído para que elas não tivessem conhecimento de trabalhos de outras mulheres escritoras que, porventura, 

convergissem com os seus próprios. Fora isso, e não menos importante, a falta de divulgação e silenciamento desses 

trabalhos de resistência, faziam com que muito do que era produzido por mulheres passasse desapercebido por 

outras mulheres. E esse era o objetivo.    
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dessas mesmas mulheres escritoras citadas tenham, em determinado momento de suas vidas, 

claramente, se afastado (ou nunca se identificado) com Movimento Feminista.  

 

Mott diz em seu estudo que Ercília se auto denominava uma pensadora livre. Em Virgindade Anti-

Higiênica, realmente, Ercília tece críticas ao movimento
59

. Maria Lacerda de Moura também se 

dizia distante do movimento
60

. Em uma entrevista de 1991 ao programa Roda Viva, Raquel de 

Queiróz responde que nunca foi feminista.
61 

 

Em A Feira do Mitos, a fabricação do folclore e da cultura popular (Nordeste 1920 – 1950), o 

historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior diz: “Não se resgatam memórias, constroem-se 

memórias” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p.228). O que os estudos posteriores sobre a obra 

dessas mulheres faz é, na verdade, construir uma memória sobre elas pois o passado não pode ser 

trazido de volta já que não se pode “apagar as mudanças e transformações ocorridas no tempo e por 

causa do passar do tempo” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p.229).  

  

Em um artigo intitulado Revolução Sexual e Pedagogia Feminista em Ercília Nogueira Cobra, 

Cyana Leahy-Dias (1998) ao analisar as duas obras conhecidas da autora conclui dizendo que 

Ercília foi uma “escritora guerreira”, “educadora revolucionaria”, “mulher valente e forte”.  No ano 

                                                 
59 Quando faz referencia ao movimento feminista, Ercília sempre se coloca distante, como quisesse deixar claro que 

não fazia parte dele. 

60 Em carta de 1926 a uma amiga, Maria Lacerda Moura escreve: 

  

 “Minha revista, era uma vez... por dificuldades econômicas. Quanto ao movimento feminista – retirei-me logo. Não é 

nada disso que o meu espírito irrequieto e atormentado deseja. Uma desilusão não diria, mas, uma experiência mais 

fecunda me veio de todo esse movimento. Retirei-me e creio que para sempre: trabalho sozinha, publico meus livros 

assumindo, corajosamente, a responsabilidade dos meus ideais e – individualismo...” (apud LEITE, 1997, p.241) 

 

61    Trecho de parte da entrevista, disponível na página on-line do programa Roda 

Viva: 

          Fábio Lucas: Há uma estudiosa aqui em São Paulo, Cristina Ferreira Pinto, 

que fez um livro sobre as personagens femininas na literatura brasileira, principalmente a formação, os livros de 

aprendizagem. E ela usou como exemplo a Lúcia Miguel Pereira, o seu livro, As três Marias, e as obras de Lygia 

Fagundes Telles e Clarice Lispector [...]. E nas conclusões, ela acha que, no caso de Lygia e de Clarice, o drama da 

mulher ali retratado é mais autêntico pelo fato de que as protagonistas rejeitam os modelos patriarcais de 

comportamento, enquanto no seu livro e no da Lúcia Miguel Pereira ainda há uma espécie de determinação, de 

desesperança no final do destino de cada personagem [...] Você concorda com essa divisão? [...] 

 Rachel de Queiróz: As minhas personagens sempre são para baixo realmente. A vida eu acho que ensina 

surrando... Não sou uma pessoa que... Nunca acredito em final feliz, nunca vi final feliz para nada.  

 Fábio Lucas: Porque ela acha, por exemplo, que o seu feminismo tem muito do modelo patriarcal. 

 Rachel de Queiróz: Mas nunca fui feminista. Em primeiro lugar, nunca fui feminista. [grifo meu].  
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seguinte, Leahy-Dias publica um artigo chamado Livros Proibidos –  As Virgindades de Ercília. Já 

no início do texto, ela escreve: 

 

Publicados em 1924 e 1927, os livros sofreram repressão política sob a 

justificativa de “pornografia”, sendo apreendidos pela policia federal. 

Através da proibição de seus textos, é possível ler a sociedade brasileira da 

época. Para essa leitora ávida e curiosa, escritora combativa e destemida, 

feminista estridente, complexa e conflituosa, pedagoga bissexta, somente a 

partir da conquista do direito à educação formal, igual àquela oferecida ao 

sexo masculino, poderiam as mulheres sair da subserviência, da prostituição, 

da dormência e inferioridade civil, da dependência forçada. Esse é o 

problema central de sua escrita, de seu grito feminista, e da repressão que 

sofreu (LEAHY-DIAS, 1999, p.115) [grifo meu]. 

 

Mais à frente, ela completa:  

 

Seus textos sintetizam a combinação teórico-prática, reconstruindo e 

ampliando as reflexões, e atribuindo um novo valor à educação, a única 

possibilidade de transformação político-cultural do status social da mulher. 

Se trouxermos essa síntese para as relações sócio-econômicas de opressão 

comuns aos dois gêneros, teremos a antecipação da visão freireana de educar 

para a liberdade, para a autonomia, para a participação do mundo (LEAHY-

DIAS, p.120) [grifo meu] 

 

Detalhe para a palavra pornografia entre aspas na citação de Leahy-Dias. Ora, na época em que 

viveu, Ercília era vista como uma mulher transgressora no pior sentido que a palavra pode ter, sem 

aspas. Dias compara as reflexões sobre educação de Ercília com a visão freireana. Mas, voltando 

aos anos de 1920, as eventuais leitoras que Ercília poderia ter deveriam ser afastadas dos seus textos 

devido a má influência. Para a ordem da época, seus livros deseducavam e não o contrário.  

 

Fugida de casa, presa várias vezes e dona de bordel, sua imagem de mulher perdida a fez se isolar 

do mundo (porque o mundo a isolou) e desaparecer. Publicado no final da década dos anos de 1990, 

ambos os artigos de Dias colocam Ercília como uma heroína feminista que só pode ser vista – nos 

termos que ela utiliza  –  no presente.  
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Os estudos sobre mulheres – e a gradual legitimidade que ele ganha – é que foram capazes de 

retrabalhar as imagens que se tinha de Ercília. As transgressões de Ercília na década de 1920 agora 

receberiam uma nova significação. Sua escrita contra o statu-quo só ganha sentindo de luta 

feminista quando o tempo muda e com ele a visão do que seria uma “luta feminista”: não mais um 

bando de histéricas gritando impropérios contra a ordem das coisas. Uma ordem que não podia ser 

desfeita pois, se assim fosse, levaria ao caos social.  

 

O tempo era outro e assim, o pioneirismo de Ercília dentro do Movimento Feminista vai ser 

construído em cima de seus textos que convergiam para as reivindicações das mulheres desse 

momento. Seu atrevimento vira audácia. Sua pornografia é posta em aspas. E sua revolta ganha 

sentido de indignação furiosa, pois – agora se entendia! – a ordem de sua época a sufocava. Quanto 

mais presa Ercília parecia mais furiosamente ela se debatia. Não se resgatam memórias, constroem-

se... : 

 

Quando uma atividade do passado é reencenada no presente ela não vem à 

cena tal como foi, ela vem à cena conforme as condições e o contexto do 

presente que a fazem ser, de saída, distinta. O reencenar não é encenar tal 

como era anteriormente, mas é trazer a uma nova cena, pois se nada mais 

tiver mudado, pelo menos o tempo já será outro (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2013, p.230)   

 

Em Sutileza, Ironia e Zombaria: instrumentos no descrédito das lutas das mulheres pela 

emancipação, Raquel Soihet (2003) escreve:  

 

A mulher intelectual, emancipada, em fins do século XIX e início do XX, 

constituía num mau exemplo para outras mulheres, levando-as a acreditar 

que poderiam subsistir sozinhas sem o concurso do marido, comprometendo 

toda a organização da sociedade. Voluntariamente, recusando-se a restringir 

seu universo à maternidade e à casa, desprezando suas funções naturais, as 

intelectuais eram fonte de todos os flagelos sociais (SOIHET, 2003, p.2) 

 

Soihet afirma que para desacreditar as reivindicações dessas mulheres o discurso dominante lançava 

mão do “deboche, da zombaria como forma de constranger”. Em crônicas de jornais com títulos 
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maliciosos como “Emancipada”, mulheres abandonam a casa para trabalhar e, ao chegarem  no fim 

do dia, encontram filhos famintos e maridos assustados. 

 

Madame Linhares (protagonista de “Emancipada”
62

), após um longo dia no 

escritório, encontra a casa em polvorosa, os meninos ainda não haviam 

jantado. E não haviam jantado porque o Cazuza Linhares não havia acertado 

o meio de fazer a sopa e o assado (SOIHET,2003, p.3)   

 

 

 

FIGURA 11:  Pôster usado como propaganda contra as 

mulheres que lutavam a favor de voto feminino. Essas 

mulheres ficariam conhecidas como suffragettes
63

. 

 

Depois de uma discussão entre o casal, na qual Madame Linhares sugere com autoridade que o 

marido ferva água para um chá e alimente as crianças com queijo e pão, ela sai “para seus aposentos 

majestosa e lenta... acompanhada pelos olhares dos filhinhos que o dedo à boca não ousaram 

aproximar-se”.  

 

Apesar do tom caricatural, tal comportamento feminino não distava daquele 

propagado, no momento em foco, por criminalistas e médicos, acerca do 

                                                 
62 Crônica publicada na Revista Careta, em 1909 (apud SOIHET, 2003).  

63 Na parte de cima do pôster, em azul, pode-se ler: “Todos trabalham mas mamãe é uma sufragista”.  Logo abaixo, o 

pôster sentencia: “Eu quero votar, mas minha esposa não deixa”. [tradução minha]. Fonte: 

http://theweek.com/articles/461455/12-cruel-antisuffragette-cartoons.  

http://theweek.com/articles/461455/12-cruel-antisuffragette-cartoons
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perigo representado pelas mulheres intelectualizadas como parece ser a 

personagem (Madame Linhares). (SOIHET, 2003, p.4) 

 

Aliada às crônicas que debochavam de mulheres que reivindicavam emancipação, as caricaturas 

também ganham espaço na construção da imagem de mulher feminista: masculinizadas, feias, 

magras demais, gordas demais, longe de qualquer padrão de beleza vigente à época para as 

mulheres... As feministas eram retratadas através de insinuações perversas. 

 

 

 

 

FIGURA 12:  (Feminista): Caricatura masculinizada de uma 

feminista, retratada acima do peso idel e mal-encarada.  

 Fonte: SOIHET, 2003, p.11. 
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 FIGURA 13: (Miss Alma – Tipo Feminista) Outra caricatura: 

também bastante masculinizada, magra demais, em um traço 

tosco e feio. 

Fonte: SOIHET, 2003, p.11. 

 

FIGURA 14:  Pôster mostrando como seria o desenvolvimento de 

uma suffragette.
64

 

                                                 
64 No pôster, pode-se ler: Origem de desenvolvimento de uma sufragista: Aos 15 um pequeno bichinho de estimação. 

Aos 20 uma coquete. Aos 40, ainda não está casada! Aos 50 uma sufragista. [tradução minha]. Fonte:  
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O conceito de luta feminista, principalmente dentro de estudos sobre Mulheres e Feminismos a 

partir de 1980 no país, fica cada vez mais distante dessas imagens. Luta Feminista: mulheres que, 

diante de injustiças evidentes, reivindicam igualdade.   

 

A noção cada vez mais difundida da historicidade das coisas, dos discursos e das imagens oferece 

um espaço às reivindicações (incluindo as das mulheres) que não havia antes. Agora, o Movimento 

Feminista ganha novos ouvintes, novas propostas e precisa de uma história que lhe dê substância, 

que lhe proporcione um terreno firme para que possa se desenvolver e se legitimar. Ercília ganha 

uma nova imagem a partir desse novo tempo, desse novo olhar. Sua transgressão passa a ser 

sinônimo de coragem e não mais de loucura ou de inspiração demoníaca. Seus textos parecem 

convergir de maneira quase perfeita com as reivindicações do Movimento Feminista Brasileiro de 

1980 e, talvez aí, more a razão de sua imagem estar aliada com tanta força – nos estudos dedicados 

a ela – com os conceitos de pioneirismo e atualidade.  

 

Ainda utilizando Durval (2013), em determinado momento de seu estudo ele diz que não há um 

resgate do passado, mas sim, uma atividade de criação, de dotação de novos sentidos, de 

reenquadramento teórico, conceitual, ideológico, estético, etc. Acredito que foi exatamente isso que 

aconteceu com a imagem de Ercília e de outras mulheres que questionaram uma ordem imposta.  

 

Um outro tempo proporcionava uma nova ordem de discursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
http://theweek.com/articles/461455/12-cruel-antisuffragette-cartoons 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ercília Nogueira Cobra disputou com os discursos hegemônicos de sua época uma outra verdade 

sobre comportamento feminino.  

 

Com seus dois livros conhecidos, tentou traçar uma outra verdade sobre mulheres: casamento e 

trabalho. Prostituição e homossexualidade feminina. Aborto e virgindade. Ercília foi de encontro 

com os discursos dominantes de sua época: o médico, o religioso, o jurídico. Foi de encontro com 

toda uma ordem de “verdades” e reivindicou a emancipação feminina do julgo masculino dos 

bocós. Tentou disputar com seu discurso periférico o poder dominado pelos discursos hegemônicos. 

Por isso, pagou um preço alto: a ordem dos discursos a excluía. Para esta ordem sua fala era falsa. 

Confundia e nada podia acrescentar à vida dos anjos-do-lar: as verdadeiras protetoras da ordem 

familiar e social.    

 

Foi escritora num período em que, para uma mulher, apenas o ato de escrever já era algo mau visto. 

Foi taxada de pornográfica e demoníaca. Em outro tempo, talvez, pagasse na fogueira sua infâmia. 

Nos idos da década de 1920, porém, o preço foi o afastamento e a vergonha de uma parte de sua 

família em relação à ela; a perseguição política e o silenciamento sobre sua obra. Foi torturada, 

fugiu, mudou de nome e tentou suicídio. Esquecida, não se sabe nem quando nem onde morreu, se 

escreveu mais alguma coisa ou se continuou tocando piano como era seu desejo de menina.  
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O discurso dominante foi bem sucedido em silenciá-la, assim como tantas outras mulheres que se 

“desviavam” do que ele impunha. Pudera, o cânone de mulher da época em nada convergia com a 

imagem de mulher emancipada financeira e sexualmente de Ercília. Era um ultraje. Uma vergonha. 

Melhor para todos que fosse esquecida. 

 

Assim, os textos ercilianos e a imagem da própria escritora tiveram que esperar mais de meio século 

para que pudessem voltar à tona, totalmente revistos. Com as mudanças que a passagem do tempo 

proporcionaria, Ercília voltaria renovada: pioneira, revolucionária e audaciosa. Lutando sozinha 

contra toda uma sociedade, disseram. Foi assim que ela ressurgiu nos estudos sobre sua vida-obra. 

Uma imagem forte, que seria muito improvável de ser pintada à época do lançamento dos seus 

livros.  

 

O movimento feminista brasileiro, mais especificamente de 1980, faria esse deslocamento: voltaria 

ao passado e revisitaria toda uma geração de mulheres escritoras, tirando-as do silêncio, do 

esquecimento, do oblívio. Colocando-as como fundamentais em suas reivindicações, mostrando 

como se fazia urgente as mudanças que já eram propostas há tanto tempo. Aqui elas seriam 

entendidas não como agitadoras (em um sentido pejorativo do termo), mal amadas, masculinizadas, 

feias e toda a sorte de imagens propostas em oposição ao Movimento. Seriam, isso sim, corajosas 

pioneiras do direito das mulheres, na vanguarda do Movimento Feminista brasileiro. 

 

Foram esses dois momentos que quis mostrar em minha pesquisa. Utilizando, principalmente, das 

categorias propostas por Foucault e Bachelard, tentei tornar evidente os motivos que levaram ao 

silenciamento de Ercília ao longo dos anos. De como ela foi classificada como má para a sociedade 

brasileira do início do século XX e como, já no final desse mesmo século, em meio a 

institucionalização dos estudos sobre mulheres, essa imagem volta totalmente transformada.  
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