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Introdução 

 
Mesmo com tantos avanços, as mulheres ainda são vítimas de 

preconceito, pois a imagem de fragilidade e submissão, advinda do sistema 
patriarcal, sempre esteve fortemente ligada à figura feminina. No decorrer da 

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. 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. A leitura da obra respalda-
se em estudos teóricos de Badinter (1986),  Muraro (1995) e 
Santos (2007). 
 
PALAVRAS-CHAVE: romance feminino contemporâneo; 
sociedade islâmica; condição feminina. 
 



 

 

 

402 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

402 

história, desde a época bíblica, passando pelas civilizações clássicas 
ocidentais grega e romana e pelo mundo oriental, a imagem feminina esteve 
marcada pela submissão e inferioridade,  não lhe sendo atribuídos nenhum tipo 
de qualidade. Mesmo Aristóteles, grande filósofo da Grécia antiga, mantinha 
um discurso machista que se expressa, de forma contundente, na seguinte 
frase: “A fêmea é fêmea em virtudes de certa falta de qualidade”. 

Contudo, a vida das mulheres mudou muito nos últimos dois séculos. No 
mundo ocidental, as mulheres passaram a ter mais direitos como, entre outros, 
direito ao voto, direito de escolha, direito de assumir a orientação sexual, direito 
sobre seu corpo. Porém, em alguns países, as mulheres ainda são muito 
discriminadas e vivem no mais rigoroso tradicionalismo.   

O mundo mulçumano é um belo exemplo dessa opressão contra as 
mulheres. Nos países mulçumanos as mulheres não podem conversar e nem 
sequer ser notadas por outros homens que não sejam seus pais, irmãos ou 
noivos arranjados, são apedrejadas na menor suspeita de adultério, são 
obrigadas a se casar muito cedo e tem que andar nas ruas com o chador, um 
véu que cobre os cabelos e o corpo, e “se a mulher ousa aparecer sem véu em 
público, isto quer dizer que ela quer ser estuprada” (MURARO, 1995, p.161).  
Ou seja, a mulher não tem a mínima liberdade, nem sobre seus vestuários.  
 No Livro negro da condição das mulheres, lançado em 2011, no Brasil, 
Christine Ockrent diz que: 
 

Nenhuma religião e nenhum costume justificam que se 
assassine, que se queime, que se torture, que se apedreje, que 
se estupre uma mulher só porque ela é uma mulher. Nenhuma 
religião, nenhum costume justifica que se mutilem as meninas 
que as vendam ou as prostituam. Nenhuma religião e nenhum 
costume justificam que se subjuguem as mulheres, que as 
humilhem, que as privem dos direitos elementares do indivíduo 
(OCKRENT, 2010, p.2). 

  
Assim, pretende-se com esse artigo, por meio da análise do romance 

Lendo Lolita em Teerã, de Azar Nafisi, publicado em 2004, tratar da condição 
feminina durante o regime islâmico, devido à falta de direitos básicos e do 
grande preconceito existente em torno da figura da mulher, em todo o mundo, 
mas principalmente no Irã. 

 
 

1. A Inferioridade Feminina antes, durante e depois dos 
Aiatolás 
 

A República Islâmica do Irã possui uma historia cultural milenar e tinha 
uma forma de governo, que apesar de ser corrupto e brutal, possuía costumes 
semelhantes aos da cultura ocidental, isto é claro, devido a interesses do 
governo Islâmico em manter negócios com o ocidente. Esse período, que 
compreende os anos de 1940 a 1979,  foi governado pelo Xá Mohammad Reza 
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Pahlavi. Com a queda do governo do Xá, em 1979, os aiatolistas impuseram 
um novo regime. A deposição de Xá se deu devido a corrupção e a brutalidade 
exercida pelo seu governo sobre a população. 
 O novo regime conta com a liderança de Aiatolá Ruholla Khomeini, que 
retorna de seu exílio, e funda, no Irã, uma República Teocrática. No começo, a 
população aprovou o novo regime na esperança de ser melhor que o último. 
Porém, não demorou  para a população perceber que estavam errados em 
acreditar que este novo regime teria novos ideais, pois este passou a persegui-
los  e impor “um rígido código de conduta, procurando banir do país os hábitos 
considerados ocidentais e, assim, voltar à pureza do islã” (SANTOS, 2007, p 
98). Tais atos afetaram duramente os costumes, principalmente em relação às 
roupas, pois foi imposto um código chamado de Dresscode, que restringia a 
liberdade, sobretudo das mulheres. Para Santos, 
 

Apesar de atingir também os homens – estes foram proibidos 
de usar gravatas, uma vez que esta foi considerada um típico 
símbolo ocidental – foram às mulheres as maiores vítimas. O 
uso do véu, que não era obrigatório até então, foi 
imediatamente transformado em lei, através de uma fatwa– lei 
islâmica – ditada pelo Aiatolá Khomeini; e às mulheres foi 
exigido se cobrirem da cabeça aos pés quando em ambiente 
público, sendo que a cor preta passou a predominar; foram 
proibidas também de usar maquiagem e pintar as unhas. 
(SANTOS, 2007 p. 98). 

 
Assim, evidencia-se que quem mais sofreu com o novo regime foram as 

mulheres, sendo elas privadas de falarem com o sexo oposto, de rir, só podiam 
sair de casa acompanhadas do pai, marido ou irmão e não podiam ser notadas 
por outros homens que não estes. Além de ter praticamente todos os seus 
direitos cassados, a mulher passou a valer a metade de um homem em seu 
discurso. Devido ao fato de não poderem falar com o sexo oposto, os 
ambientes e os transportes públicos, foram modificados para que as mulheres 
e homens não ficassem juntos. 
 Pode se afirmar então que o novo regime “tirou das iranianas muitos 
direitos e a liberdade a que estavam habituadas.” (SANTOS, 2007, p.99). Deve 
se levar em consideração que essas novas leis afetavam, sobretudo, as 
mulheres casadas e, às vezes, as mulheres optavam por permanecerem 
solteiras para escaparem dessas leis autoritárias. 

Após a Revolução Islâmica, o regime teocrático endureceu os costumes 
do povo iraniano. A vida da população, principalmente a feminina, mudou 
completamente. “O regime foi marcado por ciclos de maior ou menor tolerância, 
mas sempre mesclando religião e poder, com a imposição da moral islâmica à 
população, que à época não era formada apenas por muçulmanos.” 
(GONÇALVES, 2011, p. 44) 

A imposição do uso do véu representou a maior expressão da opressão 
sofrida por elas.  Isso porque, até então, as mesmas usavam o véu para 
manifestar sua fé e religião, não era obrigatório. A partir desta imposição, 
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transformou-se em um ato político, e esta é a grande marca do regime 
teocrático no país. O não uso do véu era punido severamente, uma pequena 
exibição de fios de cabelos podia ser punida com chibatadas públicas. 

Um exemplo é o caso Mina Ahadi, uma dissidente política, que foi 
obrigada a fugir do país, pois estava condenada a morte por protestos contra o 
uso do véu: “Eu aderi às manifestações contra o uso do véu, pronunciei 
discursos, em conseqüência disso, fui expulsa da faculdade de medicina e meu 
marido foi assassinado”. (STIEVANO E ALMEIDA, 2011, p.8) 

As mulheres foram proibidas de expor sua feminilidade, não era 
permitido o uso de maquiagem, batom, mostrar mechas dos cabelos. Havia 
grupos que fiscalizavam o cumprimento das regras impostas.   

 
Mais tarde, o governo criou os notórios esquadrões da 
moralidade: quatro homens e uma mulher, em carros Toyota de 
patrulha, monitoravam as ruas e asseguravam o cumprimento 
das leis.(...) Havia, inclusive, um grupo denominado “Sangue 
de Deus”, formado por mulheres e homens armados, e que 
tinham por tarefa “assegurar que as mulheres (...)vistam seus 
véus adequadamente, não usem maquiagem, não caminhem 
empúblico com homens que não sejam seus pais, irmãos ou 
maridos. ( NAFISI, 2004, p. 49) 
 

 Outras mudanças ocorridas durante o regime foram: a idade para o 
casamento, que foi reduzida de dezoito para nove anos, o adultério e a 
prostituição voltaram a ser punidos com a morte por apedrejamento, e a lei 
estabeleceu que uma mulher valia a metade de um homem. Segundo Badinter 
(1986, p. 82), “numerosas são as sociedades patriarcais em que a mulher é um 
mal necessário”. A autora enfatiza ainda que, não podendo eliminá-la, há um 
esforço por sua desvalorização. Por isso, há um cuidado masculino em “reduzir 
ao mínimo a extensão de seus poderes, e enfim impor-lhe uma imagem de si 
mesma inversa à deles” (BADINTER, 1986, p. 82). Mais adiante, a autora 
destaca que nessas sociedades onde ainda predomina o patriarcado, como é o 
caso da mulçumana, “alteridade, antagonismo e desejo são a tríade 
representativa da relação entre os sexos” (1986, p. 109). 
 Essa extrema desvalorização e exclusão da mulher, faz com que ela  
não seja considerada cidadã e, portanto, que não tenha os  direitos humanos 
assegurados. Devido a isso, as mulheres, na maioria dos países muçulmanos, 
são extremamente mal tratadas, por vezes, até torturadas. Nesse sentido, 
Muraro em seu livro A mulher no terceiro Milênio, revela que:  

 
Em muitos países muçulmanos, especialmente os da África, 
existe o rito da circuncisão das mulheres: entre cinco e nove 
anos, lhes é tirado o clitóris, uma operação muito dolorosa, 
feita sem anestesia nem assepsia. Por isso, essa operação é 
muitas vezes seguida de infecção. Ela é feita para tornar as 
mulheres inorgásticas desde crianças, pois assim, não 
conhecendo o prazer, não se revoltarão contra seus maridos. E 
este é o mais privilegiado dos ritos, pois a maioria dos homens 
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das tribos muçulmanas prefere mulheres infibuladas. [...] A 
infibulação consiste em costurar os grandes lábios da vúlva. É 
deixado apenas um pequeno orifício por onde a mulher urina e 
tem relações sexuais. Cada parto é doloridíssimo, pois primeiro 
seus pontos tem que se rasgar. E ela é novamente infibulada 
tão logo acaba o resguardo. (MURARO, 1995, p.161-162) 

 
 Para a condição feminina, foi um retrocesso significativo à revolução 
islâmica, isso porque a geração anterior de mulheres pôde escolher seu 
marido, estudar livremente, e sair às ruas sem medo de ser considerada imoral.  
 Um ponto importante para ser exposto é que, todas essas mudanças 
ocorreram devido ao fato de que o país possuía muitos costumes ocidentais, e 
o líder Aiatolá Khomeini queria restaurar no país os costumes perdidos pela 
população. Tudo o que lembrava o ocidente foi banido do país.  Por exemplo, 
livros, revistas, filmes, discos, alguns cortes de cabelos também foram 
proibidos e, curiosamente, o governo fez uma lista com os cortes permitidos 
para os homens que ficava exposta nas paredes das barbearias do Irã.  

Porém, mesmo com tantas restrições e punições, pouco mais de trinta 
anos após a revolução, a população já estava cansada de tanta opressão. 
Como afirma Mina Ahadi, “Os jovens iranianos não suportam mais restrições, 
como o uso obrigatório do véu, acredito que em um curto espaço de tempo 
haverá uma revolução no Irã e essa revolução será feminina.” (apud 
STIEVANO & ALMEIDA, 2011, p.8). 
 Uma jovem iraniana, quando questionada sobre a vida adolescente no 
Irã, afirma que: 

 
É difícil, pois mesmo com a censura da internet, é possível 
acessar conteúdos ocidentais, sabemos como é a vida do 
adolescente em outras partes do mundo. Aqui algo como 
namorar é impensável, a vida acaba sendo entediante, não só 
para as jovens, mas acredito que também seja para os 
meninos. (apud STIEVANO E ALMEIDA, 2011, p.8). 
 

 O mundo islâmico está em meio a uma transição religiosa, e isso pode 
ser uma chance de mudança, uma forma de amenizar os valores, até então 
impostos: 

  
Todas as religiões têm flexibilidade para mudar, inclusive o Islã. 
A questão é que o mundo islâmico está passando por uma 
crise cujo pivô é o fundamentalismo. (...)O que se vê hoje em 
alguns países islâmicos é muito parecido com o que ocorreu 
com a Igreja Católica na Idade Média. Muitos muçulmanos 
querem uma mudança, uma abordagem mais moderna dos 
costumes religiosos. Mas esbarram na resistência daqueles 
que têm medo de um novo estilo de vida, do que pode 
acontecer, de tornar ainda pior o que já está ruim. (BARONE, 
2009, s.p.). 
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 Assim, é possível perceber que a revolução islâmica não trouxe 
benefício nenhum às mulheres iranianas, pois até então, ela viviam 
“livremente”, podiam ver filmes, ouvir musica e ler livros. Após esta, tudo que é 
considerado ocidental foi barrado no país.  E quando a população tinha o 
menor resquício de cultura ou liberdade, eles aproveitavam o máximo possível, 
como pode ser exemplificado em uma passagem que Nafisi conta que foi ao 
cinema: “Dentro do cinema, a explosão repentina de cores luminosas na tela 
provocou um silêncio calmo na audiência [...] Estávamos sedentos de alguma forma 
de beleza, mesmo num filme abstrato, incompreensível, superintelectualizado, sem 
legendas e censurados a ponto de estar irreconhecível” (NAFISI, 2004, p. 299). 

Quando a guerra contra o Iraque foi anunciada, em 1980, pode-se dizer 
que um sopro de esperança passou pela vida das iranianas, pois “com a 
maioria dos homens em idade ativa no campo de batalhas, o governo se viu 
obrigado a recrutar as mulheres para os serviços públicos” (SANTOS 2007, p 
99).  E mesmo “quando a guerra Irã-Iraque terminou, as mulheres estavam, de 
tal forma, estabelecidas em suas profissões que foi impossível para o governo 
mudar tal situação” (SANTOS 2007, p. 100)., ou seja, as mulheres não 
permitiram que o governo as submetessem novamente aquele regime 
totalmente autoritário, tirando todos os seus direitos e objetivos profissionais 
que alcançaram durante o período de oito anos da guerra Irã-Iraque. 
 Depois do termino da guerra, as mulheres só fizeram crescer dentro da 
República Islâmica, cada vez mais e mais conseguindo postos públicos e, até 
mesmo, estudando mais. E “com o alto nível de escolaridade as iranianas, aos 
poucos, foram impondo as suas posições. Presentes em quase todos os 
setores, elas influenciaram no destino do país.” (SANTOS 2007, p. 100). 
Contudo, chega-se a conclusão que a mulher iraniana não é “um ser submisso 
esperando as ordens dos representantes masculinos, sejam estes parentes 
próximos ou o governo” (SANTOS, 2007, p 103), ou seja, ela, ao participar do 
desenvolvimento do seu país, passa a condição de agente transformador.  

Mesmo com todas as conquistas, as mulheres ainda passavam por 
fortes pressões devido às tradições patriarcais e machistas. E elas, em 1997, 
contribuíram para a eleição do novo presidente do Irã, o reformista, filósofo e 
intelectual Mohammad Khatami, devido a sua proposta de melhorar a condição 
das mulheres na sociedade iraniana. 

 O governo de Khatami, de 1997 a 2005, procurou construir um país 
moderno, conquistou muitos avanços no Estado de direito e realizou grandes 
reformas, sempre com espírito prático e uma forte consciência democrática. 
Nos seus dois mandatos, Khatami buscou trabalhar de forma que as novas 
gerações se formassem com um caráter político para que desta forma criassem 
novas correlações na sociedade. Portanto, observamos que Khatami governou 
o Irã de forma que deixasse a população ter liberdade de expressão, o que há 
algum tempo havia sido retirado dos iranianos. 
 Hoje, cerca de trinta anos depois do movimento islâmico religioso, os 
iranianos estão voltando timidamente a exercer pequenos atos de liberdade. 
Utilizando-se de sutilezas e atos ainda tímidos, o povo está começando a 
mudar seus hábitos. Já é possível ver casais de namorados conversando em 
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público, porém, sempre tomando cuidado com as patrulhas, pois as punições 
ainda são severas.  
 A preocupação com a feminilidade e vaidade está de volta nos rosto das 
mulheres, uma vez que elas voltaram a usar maquiagem, batom, unhas 
coloridas e, muito discretamente, deixar amostra pequenas mechas de cabelos, 
também utilizam lenços coloridos e estão deixando de lado o preto obrigatório 
das vestimentas. 
 A música popular e a dança, banidas após a revolução, pois era proibido 
cantar e dançar, porque assim como o cabelo, a voz e os movimentos do corpo 
da mulher na dança, eram sexualmente provocantes, também estão 
renascendo, porém tudo camufladamente. Até as antenas parabólicas, mesmo 
proibidas, começam a proliferar, nos telhados das casas. 
 
 
2. A Literatura Proibida como forma de Resistência 
Feminina: Lendo Lolita em Teerã 
 

O romance auto ficcional Lendo Lolita em Teerã, de Azar Nafisi, 
publicado em 2004, representa a vida dos iranianos, a partir do ano de 1979, 
em que o Irã foi declarado uma república islâmica e o líder religioso da 
oposição, Aiatolá Ruhollah Khomeini, tomou o poder do país. O romance narra 
a história verídica da autora que, 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, 
todas as quintas-feiras, um grupo de ex-alunas para discutir sobre livros 
literários que foram proibidos pelo regime, entre eles, O grande Gatsby, 
Madame Bovary, Orgulho e Preconceito e Lolita. 

Para a autora, lecionar em um país em que a professora não tem a 
liberdade de escolher o tema da aula, escolher romances para seus alunos ler, 
escolher como dar suas aulas e nem os gestos, por mais simples que possam 
parecer, “significava subserviência à política e submissão a regras arbitrárias” 
(2004, p.27).  

Uma das maiores discussões, tanto da atualidade, como de anos atrás, 
é a questão do uso do véu para a mulher muçulmana. Não que o principal 
problema dessas mulheres seja usar ou não o véu, mas sim a liberdade de 
escolha. Durante o regime do líder religioso e político Aiatolá Ruhollah 
Khomeini, foi imposto às mulheres o uso do chador, que deveria cobrir o 
cabelo e o corpo da mulher. Enquanto o véu era usado por uma questão de 
respeito à religião, a maioria das mulheres usava-o por gosto, mas, a partir do 
momento em que este foi imposto como regra, passou a infringir a liberdade 
da mulher de escolher ou não usar o véu.  

 
Durante toda minha infância e começo de adolescência, o 
chador da minha avó tivera um significado especial para mim. 
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Era um refúgio, um mundo à parte. Lembro-me da maneira 
como ela enrolava o chador em volta do corpo e a maneira 
como caminhava pelo seu jardim quando as romãzeiras 
estavam floridas. Agora o chador estava desfigurado para 
sempre pelo significado político que lhe fora imposto. Havia se 
tornado frio e ameaçador, usado com rebeldia por mulheres 
como a senhorita Hatef e a senhorita Ruhi. (NAFISI, 2004, p. 
279) 

 
A autora retrata muito bem essa questão da escolha da mulher, tanto 

que relata que em suas aulas, em sua casa, deixava que as meninas se 
vestissem da maneira que achavam melhor pra elas mesmas. Quando 
chegavam à porta, as meninas despiam suas burcas e se deixavam mostrar 
como realmente eram, tanto interna, quanto exteriormente. Há uma parte no 
livro em que a professora olha duas fotos que tirou com suas alunas: 

 
Neste momento, vejo os dois retratos na minha frente. No 
primeiro, há sete mulheres de pé contra uma parede branca. 
Exceto pelo oval dos rostos e pelas mãos, elas estão 
completamente cobertas de acordo com a lei do país, trajadas 
com túnicas pretas e, sobre suas cabeças, lenços pretos. No 
segundo retrato, o mesmo grupo, na mesma posição, contra a 
mesma parede branca. Só que, neste, elas tiraram as túnicas 
negras e os véus. Manchas coloridas as separam umas das 
outras. Todas se diferenciaram – pela cor e estilo das roupas, 
pela cor e comprimento dos cabelos; nem mesmo as duas que 
mantiveram os lenços parecem as mesmas. (NAFISI, 2004, p. 
18) 

  
Ao sair nas ruas do Irã, eram vistas várias mulheres com túnicas pretas, 

como se fossem todas iguais, percebendo-se assim, que além da liberdade de 
escolha, também a identidade da mulher é tirada. Portanto, impor o véu é 
também uma forma de repressão psicológica contra a mulher.  

A autora divide seu livro em partes e em cada parte ela fala sobre alguns 
livros que foram proibidos na República Islâmica e que, para ela, são 
fundamentais para tentar entender o Irã e no que se transformou a vida da 
mulher iraniana após a revolução islâmica. Nafisi salienta, na obra, que “o que 
buscamos na ficção não é tanto a realidade, mas a epifania da verdade” (p. 
17). Para ela, a literatura é uma espécie de libertação, uma forma de suportar a 
realidade. Em entrevista dada a veja, em 2004, a autora foi perguntada sobre o 
porquê de considerar a literatura como uma forma de redenção, e ela 
respondeu: 

 
Quando todas as possibilidades nos são tiradas, a menor das 
aberturas se transforma numa grande liberdade. O escritor 
russo Vladimir Nabokov, o autor de Lolita, explica bem isso ao 
dizer que todo romance é um conto de fadas. As histórias 
sempre oferecem uma maneira de superar os limites. De certa 
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forma, os contos de fadas, ou os romances, nos dão a 
liberdade que a realidade nos nega. (VEJA online, 2004, s.p.) 

 
A primeira parte do livro é intitulada Lolita. Nesse capítulo, a autora junta 

seu grupo de meninas e começa a discutir a obra Lolita, do escritor russo 
Nabokov, lançada em 1955 e proibida pelo regime. O livro conta a história de 
Humbert, um europeu que se separa da mulher e vai para os Estados Unidos, 
lá chegando se hospeda na casa de uma viúva e sua filha, de 12 anos. 
Humbert se apaixona por Lolita e para possuí-la, “indiretamente causa a morte 
da mãe dela, Charlotte, e a mantém  aprisionada como sua amante durante 
dois anos” (NAFISI, 2004, p.61). Lolita é um livro que como a autora diz ”não 
era uma crítica à Republica islâmica”, mas o grupo de sete mulheres formado 
pelas ex-alunas de Nafisi, algumas  de famílias conservadoras e religiosas, 
outras de famílias progressistas, provavelmente se identificou com a obra 
porque passa a ideia da mulher como um objeto do qual o homem possui, e 
elas, naquele momento de proibição de praticamente tudo o que era social, 
também se sentiam de alguma forma “como Lolita”.  

Para essas garotas, a leitura era um modo de fugir de sua própria 
realidade, não por causa dos finais trágicos dos romances, mas porque eles 
tinham o poder de libertá-las da realidade que era tão terrível, e até mesmo 
assustadora, uma realidade que elas não tinham como mudar. E várias dessas 
garotas enfrentaram dificuldades também entre a família para poder estudar 
literatura com a professora Nafisi, é o que demonstra uma fala entre a 
professora e sua aluna, Nassrin: “Como o convenceu a deixá-la vir? – perguntei. 
Menti, respondeu. Você mentiu? O que mais se pode fazer com uma pessoa que é tão 
ditatorial que não deixa sua filha, com esta idade, ir a uma aula só de mulheres?” 
(NAFISI, 2004, p. 36). 

No decorrer da história a autora conta coisas que aconteciam a ela, suas 
alunas e várias outras mulheres que viviam no país, histórias de homens que, 
aparentemente, eram politicamente corretos e religiosos, mas que por trás dos 
olhos da sociedade, abusavam sexualmente de garotas de 10 ou 11 anos, 
histórias de garotas que eram castigadas por usar batom, por tomar sorvete em 
público, por usar unhas compridas, muitas eram obrigadas a confessar crimes 
que não cometiam e eram punidas por eles, e várias outras histórias, que 
parecem impossíveis, mas que são reais e acontecem até hoje.  
 A segunda parte do livro é intitulada Gatsby, devido ao romance O 
grande Gatsby, publicado em 1925, pelo americano Scott Fitzgerald. Esse é 
um romance que fala sobre Gatsby e Daisy, apresentando como protagonista 
“um sujeito idealista, tão perdidamente apaixonado pela moça rica que o trai” 
(p.162-163) e fala também sobre o sonho americano. É um dos livros, como a 
maioria de obras americanas, que foi proibido no Irã. Esse romance faz um 
grande contraste com a sociedade islâmica, primeiramente porque fala sobre o 
adultério abertamente, algo que “em Teerã era um entre muitos outros crimes, 
e a lei lidava com o assunto de acordo: apedrejamento público” (p.163) e 
também porque, segundo a autora, o livro fala sobre o sonho americano, 
porque os americanos “sentem nostalgia sobre a promessa do futuro” (p.163), 
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enquanto em países mais antigos como o Irã, as pessoas são “obcecadas pelo 
passado” (p.163). 

O romance gerou grande repercussão entre os alunos da Universidade 
de Teerã, na qual Nafisi lecionava e durante uma de suas aulas o senhor 
Nyazi, um aluno seu, veio reclamar sobre o romance, dizendo que ele “era 
imoral. Ensinava coisas erradas à juventude; envenenava suas mentes” (p. 
179) e foi então que a professora teve a ideia de colocar o romance em 
julgamento e neste o senhor Nyazi seria o promotor. Durante o julgamento, ele 
enfatiza a pergunta de como Gatsby, que é um charlatão e destruidor de lares, 
pode ser o herói de um romance e enfatiza a sua simpatia pelo assassino do 
herói, o marido traído. E assim desvela-se o fato de como alguns líderes do 
regime pensavam que matar uma pessoa, dependendo da situação, não 
poderia ser considerado um crime, enquanto uma mulher pintar as unhas 
deveria ser considerado um crime contra a moralidade. Durante o julgamento 
de Gatsby, várias críticas contra a própria república Islâmica foram surgindo, 
mostrando que as mulheres não estavam satisfeitas com o tratamento que elas 
recebiam, como, por exemplo, ser considerada prostituta por se recusar a usar 
o véu, entre outras críticas que apareceram.  

De acordo com o preceito do islamismo, uma mulher que for pega em 
adultério deve ser apedrejada até a morte. Esta não é uma questão apenas de 
religião, mas de direitos humanos, afinal, tanto a mulher quanto o homem 
devem ter o direito sobre seus corpos e fazer com que eles o que quiserem. O 
regime islâmico ultrapassou, em muito, a questão dos direitos humanos de toda 
a população iraniana, mas principalmente das mulheres, e, como foi exposto 
anteriormente, muitas mulheres tinham que confessar crimes que não 
cometiam e algumas pagar por estes de forma cruel e irremediável.  

Em uma das passagens do romance, a professora Nafisi conta sobre 
uma antiga diretora de sua escola que foi acusada de “corrupção na Terra, 
ofensas sexuais e de violação da decadência e da moralidade por ter sido 
Ministra da Educação” e por esse motivo foi apedrejada até a morte. Ela fala 
também sobre uma garota muito bonita que foi presa: 

 
Seu único pecado era a beleza extraordinária. Eles a 
prenderam por causa de uma fabricada acusação de 
imoralidade. Eles a mantiveram lá durante mais de um mês, e a 
estupraram repetidamente. Eles a passavam de um guarda 
para o outro. A história circulou muito rápido na prisão, porque 
a menina sequer estava envolvida em política; ela não ficou 
com os prisioneiros políticos. Eles davam as virgens em 
casamento para os guardas, que mais tarde as executavam. 
(NAFISI, 2004, p.308) 

  
Nessa passagem, evidencia-se que os guardas islâmicos, e muito outros 

lideres desse regime, pregavam a moralidade e os bons costumes, mas não os 
seguiam em suas vidas. Esses preceitos religiosos deveriam ser seguidos por 
todos os iranianos, desde que seus verdadeiros instintos se mantivessem 
ocultos à sociedade. Nesse sentido, Badinter explica essa demonização do 
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feminino, que ocorre em muitas sociedades patriarcais, como o “medo do 
Outro”, que faz com que o sexo feminino seja visto como potencialmente 
perigoso. Para ela, segundo essa visão misógina, “através do seu sexo, a 
mulher atrai permanentemente os poderes maléficos” (1986, p. 113).  Mais 
adiante, a autora enfatiza o fato de que elas sejam consideradas culpadas até 
mesmo pelo simples ato de despertar desejo nos homens, como é o caso, 
relatado por Nafisi, da moça considerada sedutora e presa por ser 
extremamente bela. Badinter ressalta que, nessas sociedades patriarcais, “os 
homens conhecem muito mais o desejo, o temor, a paixão do que o amor-
amizade que se alimenta igualmente de confiança e da possibilidade de se 
identificar com o Outro” (1986, p. 123). 
  James é a terceira parte do romance que trata sobre o livro Daisy Miller, 
de 1878, do escritor Henry James, Daisy era um garota que estava à frente de 
seu tempo, não se importava em conversar com os homens que achava 
interessantes e era muito mal falada por isso. A luta pelo poder também é 
marcante na obra de James,uma vez que a protagonista se recusa a seguir as 
normas sociais impostas a ela.  Desse modo, a autora escolhe este livro para a 
leitura com seu grupo porque queria mostrar para suas alunas que elas 
estavam em guerra contra o regime e que poderiam resistir a toda a opressão.  
Também é nesta parte do romance que a autora mostra as primeiras aparições 
de “um novo tipo de islâmicos [...] que descobriam o cinismo e a corrupção dos 
líderes que tomaram o poder” (p.256). Essa parte do livro termina relatando 
sobre o fim da guerra, em 1988, e com a morte do Aiatolá Khomeini, em 1989. 
Toda essa parte do livro é permeada pela reflexão da impossibilidade de um 
regime; como o mesmo se instalou e, como as pessoas que aderiram 
integralmente a ele não conseguiram sequer entender as diferenças existentes 
entre o bem e o mal, sobre a falta de humanidade e do horror da guerra. 

Na quarta parte do livro a autora fala sobre Austen, mais precisamente 
sobre o livro Orgulho e Preconceito e das heroínas que se recusam a casar 
sem amor, como Elizabeth Bennet. Mas que de um jeito ou outro, sempre se 
rendem aos desejos da sociedade. Uma das alunas do grupo diz que:  

 
A república Islâmica nos levou de volta para a época de Jane 
Austen. Deus abençoa os casamentos arranjados! Hoje em dia 
as meninas casam porque suas famílias as forçam para 
conseguir greencards, para conseguir estabilidade financeira 
ou por sexo – elas se casam por todos os tipos de razões, mas 
raramente por amor. (NAFISI, 2004, p.371) 
 

A autora afirma que o regime vai sufocando e aprisionando todas as 
mulheres em quase todos os aspectos da vida cotidiana, seja pelo simples fato 
de usar maquiagem ou por algum tipo de traição.  
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Considerações Finais 
 
Com a criatividade da autora, que aflorou em meio à repressão do 

regime islâmico, ela e suas alunas criaram seu próprio espaço cultural, outro 
mundo, distante do que lhes era imposto pelo regime. Essas mulheres viam na 
literatura uma forma de libertação daquele mundo cheio de limitações. Para 
elas, ler era o único meio de se salvar de todas as torturas e sofrimentos que 
elas passavam e que viam suas famílias e a maioria da população Iraniana 
passar. 

Os únicos livros autorizados a ser lidos e vendidos no Irã, eram aqueles 
que manifestavam algum tipo de ideologia e patriotismo xenófobo, os quais 
influenciavam as pessoas a se revoltar e lutar contra tudo o que era contra o 
regime islâmico. Livros que faziam homens e mulheres pensarem em como 
eram suas vidas naquele país, que os faziam ver que algo poderia mudar, eram 
expressamente proibidos.  

Viver em um país que vive em conflitos e guerras com outros países não 
deve ser fácil, menos ainda ser mulher em um país no qual esta é rebaixada a 
quase nada. Quando se juntam ambas as coisas, fica praticamente impossível 
viver e ser feliz. Esse é exatamente o principal objetivo desse artigo: mostrar 
como ficção e realidade se entrelaçam na reflexão sobre a vida e a luta das 
mulheres no Irã revolucionário, tudo isso, por meio do olhar feminista da 
professora e autora Azar Nafisi. 
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