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 RESUMO  

A partir de pesquisas realizadas, pretendemos, com esse trabalho, 

discutir sobre a vida em uma sociedade na qual a condição feminina é 

inferiorizada, principalmente se comparada à condição do homem. O 

romance Lendo Lolita em Teerã, de Azar Nafisi, publicado em 2004, 

conta a história verídica da autora que, durante a Revolução Islâmica, 

ocorrida em 1979, no Irã, abandonou a universidade, em que ministrava 

aulas, por ser obrigada a usar o chador, um véu que cobre os cabelos e 

quase todo o corpo da mulher, porque seus corpos eram considerados 

fonte de tentação. Após abandonar as aulas da universidade, Nafisi 

reúne, em sua casa, um grupo de ex-alunas para discutir sobre livros 

literários que foram proibidos pelo regime, entre eles, O grande Gatsby, 

Madame Bovary e Lolita. Durante seu relato, a autora conta que, antes 

do regime, as mulheres eram livres e que agora tinham que se submeter 

a diversas formas de submissão e humilhação. Muitos eram os motivos 

para as mulheres serem castigadas, entre eles, o simples ato de comer 

maçãs, porque podiam ser acusadas de morder as maçãs “muito 

sedutoramente”. As estudantes eram constantemente submetidas a 

revistas e lhe tomavam coisas como fitas, braceletes, maquiagem, livros. 

Moças que andavam desacompanhadas nas ruas podiam ser 

submetidas a testes de virgindade, entre outros atos de abuso de poder. 

Mas quando essas mulheres se reuniam na sala da professora e tiravam 

seus véus e túnicas, se sentiam livres e ali elas podiam mostrar como 

elas realmente eram e não como o regime as obrigava a ser.  
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