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RESUMO 

 

A dissertação A construção da identidade feminina na obra As parceiras de Lya Luft: 
violação de direitos e garantias, teve como objetivo estudar a construção da identidade 
feminina e a violação dos direitos das personagens na obra As parceiras (1980) da 
escritora brasileira Lya Luft. A pesquisa buscou explicar como é construída a 
identidade feminina das personagens que compõem a obra, bem como identificar as 
violações jurídicas, sofridas pelas personagens em contraponto com a aplicação da 
pena nos dias atuais. Assim sendo, neste trabalho realizamos um paralelo entre a 
ficção apresentada na obra As parceiras, de Lya Luft e as intervenções do mundo 
jurídico. De cunho bibliográfica a pesquisa se mostra qualitativa, com estudos na área 
literária do âmbito feminino e social, como também na área jurídica com destaque para 
o campo das esferas criminal, constitucional e humana. Ressaltamos que a pesquisa 
vigente aproximou os estudos literários e jurídicos, focalizando o contexto social das 
personagens femininas, levando o leitor a uma reflexão sobre a vida como sendo um 
jogo de xadrez, em que a exposição das peças/personagens criadas pela autora 
mostra com destreza a crueldade de um tempo em que a mulher vai absolvendo as 
tristezas/desgraças a elas reservadas no tabuleiro da vida. Para nosso estudo, 
adotamos subsídios teóricos que nos ajudaram na realização dessa investigação. São 
eles: Grecco (2014), Nucci (2012), Lenza (2012), Bakhtin (1988), Bosi (1994), Candido 
(1965), Costa (2005), Lucena (2003), Zilberman (987), entre outros estudiosos que 
contribuíram com essa união entre o Direito a Literatura e a sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Literatura; Direito; Identidade feminina; Violação dos direitos; Lya 
Luft. 
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ABSTRACT 
 
 

The dissertation “The construction of feminine identity in the work As parceiras by Lya 
Luft: violation of rights and guarantees” has aimed to study the construction of feminine 
identity and the violation of the characters’ rights in the work As parceiras (1980) by 
the Brazilian writer Lya Luft. The research has sought to explain how the feminine 
identity of the characters that make up the work is constructed, as well as to identify 
the legal violations suffered by the characters in contrast with the application of the 
penalty nowadays. Therefore, in this work we have realized a parallel between the 
fiction presented in the work As parceiras, by Lya Luft and the interventions in legal 
world. Of a bibliographic nature the research is qualitative, with studies in the literary 
area of the feminine and social scope, as well as in the legal area with emphasis on 
the field of criminal, constitutional and human spheres. We highlight that this research 
has approximated literary and legal studies, focusing on the social context of the 
feminine characters, leading the reader to a reflection about life as being a game of 
chess, in which the exposition of the pieces/characters created by the author shows 
with dexterity the cruelty of a time in which the woman absorbs the sorrows/woes 
reserved to them on the board of life. For our study, we have adopted theoretical 
subsidies that helped us in the realization of this investigation. They are: Grecco 
(2014), Nucci (2012), Lenza (2012), Bakhtin (1988), Bosi (1994), Candido (1965), 
Costa (2005), Lucena (2003), Zilberman (987), among other scholars that contributed 
with this union between Law, Literature and society. 
 
 
Key-words: Literature; Law; Feminine Identity; Violation of rights; Lya Luft. 
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INTRODUÇÃO 
 

A definição de discurso literário não se liga apenas a um código, mas a vários 

discursos diferentes. Entre muitas especificidades estão a variabilidade, a 

complexidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação.  

O discurso literário, segundo Maingueneau (2006), abre um direcionamento do 

modo de abrangência da literatura, ao qual propõe aumentar suas bordas de análises 

à proporção que se supõe uma visão nova objetivando comportar “os enunciados por 

meio da atividade social que os sustenta, remetendo as palavras a lugares, 

distribuindo o discurso numa multiplicidade de gêneros cujas condições de 

possibilidade, rituais e efeitos têm de ser analisados” (2006, p. 37). Sua abordagem 

acerca das análises se dá sob uma perspectiva interdisciplinar e interdiscursiva, 

assim, a literatura deve ser entendida e estudada como um aspecto que visa no texto 

literário como discurso. O que significa dizer que antes de remeter às obras com 

jurisdições já distantes da literatura, como classes sociais, mentalidades, eventos 

históricos, entre outros, mais proveitoso seria uma reflexão em termos de discurso. 

Nesta vertente, Bakhtin (1988), ao direcionar seu foco para o romance, pouco 

sobrou para a literatura, suas perspectivas estavam voltadas para o discurso. 

Conforme Costa (2005) “segundo Bakhtin é necessário que se estude a Literatura 

como manifestação de linguagem, despida da abordagem puramente linguística” 

(COSTA, 2005, p, 138). 

Assim, o discurso literário apresenta um aspecto interdisciplinar, todavia não 

abdicando de uma conscientização das faces específicas da literatura. A literatura não 

conseguirá fixação ou decisão de seu embaraço contemporâneo, descartando a si 

mesmo e a seus vícios, entretanto, verticalizando-os num diálogo que deve ser, 

sobretudo, inter, capaz de ver a si em interação complexa com os outros: discursos, 

suportes, circuitos, agentes. Assim sendo, podemos dizer que o discurso literário se 

encontra e se neutraliza na linguagem. 

Na ascensão das obras literárias podemos observar o entrecruzar de discursos. 

Delas podemos extrair o discurso jurídico, filosófico, sociológico e também neutralizar 

ou extrair outros tipos mais. Deste modo, o discurso literário no seu crescimento 

acompanhou quase sempre as mudanças ocorridas na sociedade, trazendo para suas 

páginas histórias e personagens, dentre elas, a personagem feminina, representando 

quase sempre, a mulher de acordo com o seu tempo. 
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As mudanças ocorridas na sociedade atingiram também o ordenamento jurídico 

que, com o passar dos anos, desencadearam avanços primordiais e que contribuíram 

para um legislativo mais atuante e garantidor, sendo promulgado até mesmo a Carta 

Magna de 1988 e leis posteriores. Dentro das mudanças ocorridas podemos encontrar 

as leis de amparo à mulher, personagens “fictícias” de uma história excludente e 

injusta. 

Diante do exposto podemos perceber uma íntima relação entre a consolidação 

do romance, a figuração da personagem feminina e o Direito, pois todas as partes 

acompanharam mudanças que se tornaram significativas para o mundo. A 

personagem torna-se, logo, a realização da delimitação da linha do escritor, dando ao 

papel feminino a impressão de que vive para que caiba ao leitor interpretá-lo conforme 

a linha que lhe foi traçada. Com tais considerações a respeito do discurso literário, do 

feminino e do Direito, justificamos de início, a nossa pesquisa que tem como tema: A 

construção da identidade feminina na obra As parceiras de Lya Luft: violação de 

direitos e garantias. Assim verificamos ser possível extrair do discurso literário o 

discurso jurídico. 

O casamento entre o direito e a literatura pode vir a nos proporcionar um olhar 

mais amplo e reflexivo da nossa realidade. A obra literária não é uma imitação fiel da 

realidade, mas um jeito de representar as pessoas, o tempo e o espaço. Podemos 

dizer que a personagem de ficção é uma projeção bem próxima da realidade do 

mundo criado pelo seu autor. Sendo esta uma representação do mundo exterior, 

podemos então aproximá-la ou distanciá-la de outras ciências. 

O nosso propósito está na aproximação do Direito com a Literatura, através da 

linguagem que se configura como representação de uma dada realidade, pois não há 

como citar sociedade sem relacionar-se diretamente com o direito, tendo em vista a 

compreensão dos direitos e deveres sociais que podem estar representados no texto 

literário como uma espécie de denúncia ou de reflexo da sociedade em que vivemos. 

A sociedade é por vezes retratada de forma a apresentar e denunciar as suas mazelas 

sem restrições culpa ou pudor. 

Assim sendo, nesse trabalho realizamos um paralelo entre a ficção 

apresentada na obra As parceiras, de Lya Luft e as intervenções do mundo jurídico. 

Procuramos mostrar a dinâmica de uma sociedade que atinge diretamente a vida de 

milhares de pessoas, neste caso específico, mais precisamente a vida das mulheres 

citadas na obra. Dentro do discurso literário, extraímos passagem de uma época em 
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que as mulheres se quer tinham ou conheciam seus direitos. 

No nosso estudo tivemos como objetivo principal estudar a construção da 

identidade feminina e a violação dos direitos das personagens da obra As parceiras. 

Para tal feito, temos como objetivos específicos: analisar a construção da identidade 

feminina das personagens que compõem a obra e identificar na obra as violações 

jurídicas, sofridas pelas personagens em contraponto com a aplicação da pena nos 

dias atuais. 

Nesse trabalho buscamos responder a seguinte pergunta: Como foi construído 

a identidade feminina de mulheres cujos os direitos foram violados e quais são as 

formas de violação dos direitos sofridos pelas personagens na obra As parceiras? 

Buscamos alguns trabalhos desenvolvidos sobre a temática da personagem 

feminina na Literatura e especificamente na obra As parceiras. Procuramos também 

trabalhos que abordam as questões do Direito e Literatura. Sobre a temática do 

feminino na literatura, destacamos: a dissertação de mestrado Retratos para 

construção da identidade feminina na prosa de José Saramago, de autoria de 

Oliveira Neto (2011). Sobre o feminino em Lya Luft, merece destaque a pesquisa: 

Espaço e identidade em Lya Luft: exílio, de Batista (2007). Sobre Literatura e Direito 

encontramos dois trabalhos que aqui mencionamos como grandes contribuições. i) 

A dissertação intitulada Violência contra mulher: o texto literário como mecanismo de 

educação em/para os direitos humanos no ensino médio, de autoria de Leite (2017). 

ii) A dissertação de Souza (2012), intitulada: Nas sombras do feminino: entre Nísia 

Floresta e Maria da Penha. Nesse estudo a autora mostra as reivindicações 

femininas por direitos igualitários, tendo como corpus o livro “Direito das Mulheres e 

Injustiça dos Homens” de Nísia Floresta, publicado em 1832 e a Lei nº 11.340/06, 

conhecida como Lei Maria da Penha, resposta às incansáveis lutas dos movimentos 

de mulheres, servindo ao combate da banalização da violência doméstica e tratando 

com mais seriedade esta forma de violência.  

Hoje, a situação feminina na sociedade é bem diferente, pois existe uma 

estrutura legal que possibilita seu desenvolvimento social, intelectual e cultural. 

Entretanto, mesmo passados quase dois séculos, e não estando mais em situação 

de submissão aos homens, a mulher de hoje ainda está umbilicalmente ligada àquela 

que viveu na época de Nísia Floresta, aturando os resquícios da sociedade 

patriarcal, lutando contra o preconceito de gênero e negação de sua emancipação. 

Ainda sobre o feminino na literatura, buscamos a tese de doutoramento de 
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Costa (2007), O mito feminino: de Marília a Capitu, em que a autora faz um estudo 

sobre o personagem feminino na literatura e a representação da mulher na 

sociedade. Nela podemos encontrar figuras bíblicas, mitológicas e literárias que 

percorreram a História e deixaram as marcas de lutas por espaço e pelos seus 

direitos.  

Os trabalhos citados nos ajudaram com suas estruturas, com seus 

fundamentos teóricos e metodológicos, no que diz respeito à composição e 

orientação da pesquisa, nos estudos sobre a obra contemporânea As parceiras 

(1980) de Lya Luft sob o enfoque da seção de direitos e garantias, tendo como ponto 

de partida a análise da identidade feminina das personagens. 

Levando em consideração esses trabalhos anteriormente mencionados, nossa 

investigação tem como corpus à obra As parceiras, de Lya Luft. Nela buscamos 

mostrar como foi construída a identidade feminina das personagens buscando 

também identificar a violência física e psicológica sofrida pela personagem Catarina 

e, a partir dos pressupostos teóricos do Direito penal, constitucional e humano, 

procuramos apresentar uma contribuição na agregação simbiótica do Direito com a 

Literatura. Acreditamos que nossa dissertação contribui para o avanço de estudos 

relacionados ao Direito e à Literatura, como também contribuirá para o fortalecimento 

da linha de pesquisa Estudo, memória e identidade, do Programa de Pós Graduação 

em Letras - PPGL. 

Para nosso estudo, adotamos subsídios teóricos que nos ajudaram na realização 

dessa investigação. São eles: Grecco (2014), Nucci (2012), Lenza (2012), que versam 

sobre o direito e suas principais bases teóricas. Sobre discurso literário e o feminino 

na literatura temos: Bakhtin (1988), Bosi (1994), Candido (1965), Costa (2005), 

Lucena (2003), Zilberman (987), entre outros estudiosos que contribuíram com essa 

união entre o Direito, a Literatura e a sociedade. 

A violência sofrida pelas personagens, na obra em estudo, traz à tona uma 

atualidade de fatos que me fascina e traz motivação pessoal advinda também da 

minha formação no curso de Direito. Outro ponto que motiva o nosso estudo é o fato 

de existir poucos trabalhos com as obras de Lya Luft ligadas ao Direito. Nosso trabalho 

será pioneiro e inovador, não só para a Literatura, mas também para o Direito e para 

o Programa de Pós-Graduação em Letras.  

Na obra em estudo, podemos observar que a violência psicológica sofrida pelas 

personagens, deixaram marcas e traumas. As consequências desse crime resultaram 
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em transtornos e traumas nas vítimas, transformando-as em uma família de 

fracassadas, de mulheres doidas e doídas. Os direitos e garantias que lhes eram 

negados e a opressão imposta resultava em incidência traumática na geração e 

criação dos filhos. Essa riqueza de detalhes podemos encontrar na obra As parceiras, 

levando-nos a reflexão de como é propicia a união do literário e do jurídico.  

A relação dos conflitos e os direitos violados das personagens femininas da obra 

As parceiras de Lya Luft norteará a linha de investigação acerca da representação do 

feminino no discurso literário. Contudo, neste estudo será acrescentado também o 

discurso jurídico, pois este se projeta nas relações jurídicas explícitas na obra quando 

mostra a configuração da mulher contemporânea no Direito, na Literatura e na 

sociedade, principalmente no período em que foi escrita a obra. 

A dissertação foi desenvolvida com o intuito de contribuir para as questões 

relativas às áreas do Direito e da Literatura no âmbito do Programa de Pós-graduação 

em Letras, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Campus 

avançado Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM). Tomamos por base para 

fundamentarmos nossas pesquisas as teorias do Direito penal, constitucional e 

humano que versam sobre crimes, garantias e tratados, e às teorias do discurso 

literário que abordam as questões de ordem do feminino na sociedade. 

No contexto que aborda as teorias acerca do Direito criminal como foco principal 

de nossa pesquisa, de cunho das características do feminino e do discurso literário, 

apontando as transformações delineadas pela mulher e as aplicações legislativas 

pertinentes aos temas citados. Destacando sua importância na contemporaneidade 

encontradas na obra literária de Lya Luft, com ênfase na análise das sete personagens 

femininas que compõem o foco narrativo, com destaque para “Anelise” que tem sua 

identidade construída a partir das relações e memórias dessas personagens. 

Apresentado na obra a construção das identidades femininas, criando um elo jurídico 

e literário. 

A pesquisa é bibliográfica, de ordem qualitativa e descritiva-reflexiva com 

estudos na área literária do âmbito feminino e social. Na área jurídica nas esferas 

criminal, constitucional e humana, tendo como referência a literatura, especificamente 

e as personagens femininas vítimas de crimes, que serviram de fundamento para 

comparar os direitos usurpados e criar um elo ficcional de como seria a vida dessas 

personagens no cenário atual de nossa sociedade com todos esses direitos 

garantidos. O método adotado é o indutivo que utilizamos para a escolha e 
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interpretação da construção das personagens femininas na obra. 

A pesquisa está organizada em três capítulos distintos. No Capítulo 1 

apresentamos as bases teóricas da literatura e sociedade relativas ao panorama 

histórico do feminino; em seguida, apresentamos a autora e sua obra, posteriormente 

trazemos à tona o discurso literário; e, por fim, tratamos da construção da identidade 

feminina. 

No Capítulo 2, também teórico, nos detemos nas questões jurídicas e literárias 

com destaque nas áreas de Direito criminal, constitucional e humano, buscando fazer 

um paralelo dessas questões com a obra literária. 

Por fim, no Capítulo 3, é apresentada nossa análise baseada nas questões do 

feminino relacionadas ao campo jurídico da esfera penal, constitucionalista e humana 

para depois voltarmos para uma releitura analítica da obra “As parceiras”, com a 

finalidade de entender o mundo de criação das sete personagens “Catarina, Norma, 

Beatriz, Dora, Sibila, Vânia e Adélia”, que compõem a identidade da personagem 

principal e narradora da história, “Anelise”. 

Confiamos que essa conjectura entre o Direito e a Literatura poderá vir a ter um 

valor fascinante, se avaliado como expositor da vida real através de seus personagens 

e o ordenamento jurídico, visto que, independentemente do conteúdo da obra, haverá 

sempre a conexão do “dever ser” defendido no Direito clássico, das limitações e 

garantias existentes até mesmo nos contos e estória, na qual se mostra como um 

porta voz para o leitor refletir no ponto de vista social, psicológico e jurídico. 
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1 DA HISTÓRIA À FICÇÃO: A MULHER NA SOCIEDADE E NA 
LITERATURA 
 

Seguindo os objetivos propostos, este capítulo pretende abordar as principais 

teorias literárias que adotamos para dar suporte aos estudos sobre a temática do 

feminino na Literatura, abordando as violações e injustiças sofridas pelas 

personagens femininas na obra As Parceiras de Lya Luft. 

Para o estudo, adotamos os subsídios teóricos que nos ajudaram na realização 

dessa investigação, sobre o discurso literário tais como: Maingueneau (2006); Bosi 

(1994), Candido (1985), Costa (2005), entre outros estudiosos. Confiamos que essas 

teorias contribuíram para a compreensão das questões históricas e literárias relativas 

ao feminino na Literatura e na sociedade. 

 

1.1. Percursos da mulher na história do Brasil 
 

Desde os primórdios do século XIX a condição feminina no Brasil e no mundo 

vêm passando por mudanças significativas relacionadas aos direitos reivindicados e 

conquistados pelos movimentos feministas. Os direitos vigentes às mulheres 

começaram a ganhar força a partir das questões morais e éticas vigentes na 

sociedade. Com a noção de que todos os seres humanos nascem livres e iguais, 

lembramos que:  

 
 
As mulheres, assim como os homens, nascem membros livres e 
independentes da espécie humana, dotados de faculdades 
equivalentes e igualmente chamados a exercer, sem peias, os seus 
direitos e deveres individuais, os sexos são interdependentes e 
devem, um ao outro, a sua cooperação. A supressão dos direitos de 
um acarretará, inevitavelmente, prejuízos para o outro, e, 
consequentemente, para a Nação. Em todos os países e tempos, as 
leis, preconceitos e costumes tendentes a restringir a mulher, a limitar 
a sua instrução, a entravar o desenvolvimento das suas aptidões 
naturais, a subordinar sua individualidade ao juízo de uma 
personalidade alheia, foram baseados em teorias falsas, produzindo, 
na vida moderna, intenso desequilíbrio social; a autonomia constitui o 
direito fundamental de todo indivíduo adulto; a recusa desse direito à 
mulher é uma injustiça social, legal e econômica que repercute 
desfavoravelmente na vida da coletividade, retardando o progresso 
geral; as noções que obrigam ao pagamento de impostos e à 
obediência à lei os cidadãos do sexo feminino sem lhes conceder, 
como aos do sexo masculino, o direito de intervir na elaboração 
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dessas leis e votação desses impostos, exercem uma tirania 
incompatível com os governos baseados na justiça; sendo o voto o 
único meio legítimo de defender aqueles direitos, a vida e a liberdade 
proclamados inalienáveis pela Declaração da Independência das 
Democracias Americanas e hoje reconhecidas por todas as nações 
civilizadas da Terra, à mulher assiste o direito ao título de eleitor. 
(CARDOSO, 1981. p.34). 
 
 

Dessa forma, as questões de superioridade masculina sobre as mulheres 

passaram a perder espaço. Questões relacionadas ao preconceito e alguns dogmas 

sociais foram sendo constantemente alvo de críticas e posteriormente diluídos e, com 

isso, abriu-se espaço para a participação efetiva, ativa e livre da mulher na sociedade. 

As lutas pelos direitos femininos no Brasil tiveram início em 1827, permitindo que 

frequentassem as escolas primárias, ou seja, tinham o direito de ter uma educação 

que hoje conhecemos como primária e fundamental. Todavia, a elas foi negado as 

instituições de ensino que ultrapassassem o ensino fundamental. 

Com o passar dos anos e com as lutas vigentes e as constantes pressões sociais 

advindas de países mais desenvolvidos foi concebido às mulheres o direito de 

ingresso no ensino superior. Este importante fator histórico ocorreu no ano de 1879, 

entretanto a maioria das mulheres se quer pensava em tal privilegio, uma vez que, as 

poucas mulheres que tiveram coragem para seguir por este caminho foram duramente 

criticadas pela sociedade. 

Após essas conquistas uma mulher revolucionou com maestria o mundo artístico 

musical. Este fato ocorreu em 1885, em que a compositora e pianista Chiquinha 

Gonzaga1 estreou como maestrina, ao reger a opereta “A Corte na Roça”. É a primeira 

mulher no Brasil a estar à frente de uma orquestra. Precursora do chorinho, Chiquinha 

compôs mais de duas mil canções populares, entre elas, a primeira marcha 

carnavalesca do país: “Ô Abre Alas”. Escreveu ainda 77 peças teatrais. 

No ano de 1887, formou-se a primeira médica no Brasil: Rita Lobato Velho, 

conseguiu se formar em medicina, era a primeira mulher médica no Brasil. Esse fato 

foi um marco que abriu espaço para muitas outras conquistas profissionais para as 

mulheres que viriam a seguir. Todavia como pioneira ela e outras mulheres tiveram 

muitas dificuldades em se afirmar profissionalmente e algumas foram ridicularizadas. 

                                                
1Fonte: https://historiadigital.org/curiosidades/25-conquistas-historicas-das-mulheres-no-brasil/ 

  
 

https://historiadigital.org/curiosidades/25-conquistas-historicas-das-mulheres-no-brasil/
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Em 1917 surge o primeiro ato político realizado por uma mulher, embora de 

forma discreta e como uma espécie de embrião plantado para se desenvolver aos 

poucos na sociedade, o ato realizado pela professora Deolinda Daltro, foi muito 

importante para a conquista da cidadania política e direito ao voto partidário para as 

mulheres. Deolinda foi a fundadora do Partido Republicano Feminino em 1910, em 

plena República Oligárquica, lidera uma passeata exigindo a extensão do voto às 

mulheres. 

Dez anos depois no ano de 1927 o governador do Rio Grande do Norte, Juvenal 

Lamartine, consegue uma alteração da lei eleitoral dando o direito de voto às 

mulheres. O primeiro voto feminino no Brasil e na América Latina. Este fato foi 

decorrido em 25 de novembro, no Rio Grande do Norte. Na ocasião, foi eleita a 

primeira prefeita da História do Brasil: Alzira Soriano de Souza, no município de Lajes 

– RN. Quinze mulheres votaram, no entanto, seus votos foram anulados no ano 

seguinte. 

Finalmente no ano de 1932, já no governo de Getúlio Vargas, que ficou 

conhecido na história do Brasil como “a Era Vargas”, foi proclamado um novo Código 

Eleitoral, garantindo o direito de voto às mulheres brasileiras. Neste mesmo ano o 

esporte olímpico brasileiro patrocina a viagem da primeira atleta brasileira a participar 

de uma Olimpíada, a nadadora Maria Lenk, de 17 anos, embarca para Los Angeles. 

É a única mulher da delegação olímpica. As mulheres começavam a ganhar espaço 

em todos os setores da sociedade. No ano seguinte, ocorre as eleições para a 

Assembleia Constituinte. Nesta eleição são eleitos 214 deputados entre eles a paulista 

Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi a uma única mulher eleita neste ano de 1933, e 

abriu espaço para as mulheres ingressarem na vida política do país. 

Entretanto, a partir de 1937/1945, o estado novo criou o Decreto 3199. Essa lei 

proibia às mulheres a prática dos esportes que considerava incompatíveis com as 

condições femininas, tais como: “luta de qualquer natureza, futebol de salão, futebol 

de praia, pólo, pólo aquático, halterofilismo e beisebol”. Esse Decreto foi uma 

regressão para os avanços femininos no que concerne às práticas esportivas. 

Em 1979 Eunice Michilles, então representante do PSD/AM, torna-se a primeira 

mulher a ocupar o cargo de Senadora, por falecimento do titular da vaga. A equipe 

feminina de judô inscreve-se com nomes de homens no campeonato sul-americano 

da Argentina. Esse fato motivaria a revogação do Decreto 3.199. Um ano mais tarde 

é aconselhada a criação de centros de autodefesa, para coibir a violência contra a 

http://www.historiadigital.org/historia-do-brasil/brasil-republica/republica-velha/resumo-republica-oligarquica/
http://www.historiadigital.org/historia-do-brasil/brasil-republica/era-vargas/video-era-vargas/
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mulher. Surge o lema: “Quem ama não mata”. Esse lema daria início aos primeiros, 

mas ainda acanhados programas de proteção contra crimes sofridos pelas mulheres. 

Em meados do ano de 1983, os programas sociais e políticos destinados à 

mulher ganham força. Neste ano surgem os primeiros conselhos estaduais da 

condição feminina (MG e SP), para traçar políticas públicas para as mulheres. O 

Ministério da Saúde cria o PAISM – Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

em resposta à forte mobilização dos movimentos feministas, baseando sua 

assistência nos princípios da integralidade do corpo, da mente e da sexualidade de 

cada mulher. 

Em 1985 é criada no Estado de São Paulo a primeira Delegacia de Atendimento 

Especializado à Mulher – DEAM (SP), essa delegacia abre espaço, e muitas são 

implantadas em outros estados brasileiros. Ainda neste ano, com a Nova República, 

a Câmara dos Deputados aprova o Projeto de Lei que criou o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher. Neste mesmo período é instituído o Fundo de Desenvolvimento 

das Nações Unidas para a Mulher (Unifem). 

No ano de 1988 com um movimento feminista liderado por 26 deputadas federais 

constituintes, as mulheres obtêm importantes avanços na Constituição Federal, 

garantindo igualdade a direitos e obrigações entre homens e mulheres perante a lei. 

Dois anos mais tarde Zélia Cardoso de Mello é a primeira ministra do Brasil. Ela 

assume a pasta da Economia no governo de Fernando Collor (1990-92). Em 1993 

ocorre, em Viena, a Conferência Mundial de Direitos Humanos. Os direitos das 

mulheres e a questão da violência contra o gênero recebem destaque, gerando assim 

a Declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher. 

Em 1994, Roseana Sarney é a primeira mulher eleita governadora do Estado do 

Maranhão, sendo reeleita em 1998. Já no ano de 1996 o Congresso Nacional inclui o 

sistema de cotas, na Legislação Eleitoral, obrigando os partidos a inscreverem, no 

mínimo, 20% de mulheres nas chapas proporcionais. Neste mesmo ano a escritora 

Nélida Piñon é a primeira mulher a ocupar a presidência da Academia Brasileira de 

Letras. Exerce o cargo até 1997. No ano de 1997 as mulheres já ocupam 7% das 

cadeiras da Câmara dos Deputados; 7,4% do Senado Federal; 6% das prefeituras 

brasileiras (302). O índice de vereadoras eleitas aumentou de 5,5%, em 92, para 12%, 

em 96. Em 1998: A senadora Benedita da Silva é a primeira mulher a presidir a sessão 

do Congresso Nacional. 

No século XXI, os espaços ocupados pelas mulheres no Brasil chegam ao ápice 

http://www.historiadigital.org/historia-do-brasil/brasil-republica/nova-republica/video-os-desafios-da-construcao-da-democracia-no-brasil/
http://www.historiadigital.org/historia-do-brasil/brasil-republica/nova-republica/video-os-desafios-da-construcao-da-democracia-no-brasil/
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com a eleição de mulheres para cargos de alto escalão político. Em 2003 Marina Silva, 

do Partido dos Trabalhadores (PT) do Acre, reeleita senadora com o triplo dos votos 

do mandato anterior, assume o Ministério do Meio Ambiente do governo Lula. O ato 

final da consolidação feminina no Brasil se deu no ano de 2010 quando Dilma Rousseff 

foi eleita a primeira presidente mulher do Brasil. 

Diante desse contexto histórico entendemos que as mulheres conquistaram e 

continuam conquistando cada vez mais espaço em todos os campos, com conquistas 

nos âmbitos artístico, literário, político e social. 

 

1.2 Percursos da mulher na literatura 
 

O papel da mulher na literatura começou a ganhar contornos mais fortes com a 

escrita da própria mulher, quando seus textos começaram a ganhar corpo e forma 

artística, quando a sua escrita começou a invadir o espaço canônico masculino da 

literatura brasileira. Inicialmente foi dado a mulher apenas o papel de leitora dos 

romances, os livros eram apenas para alimentar sua imaginação. Abreu destaca que 

sobre a leitura: 

 
 
Imaginava-se que esse tipo de leitura seria ainda mais perigoso 
quando realizado por mulheres, ordinariamente governadas pela 
imaginação, inclinadas ao prazer, e sem ocupações sólidas que as 
afastassem das desordens do coração. A leitura de romances serviria 
apenas para aumentar o império dos sentimentos e da imaginação 
sobre seu espírito. Considerações dessa natureza são feitas, por 
exemplo, em 1729, por Anne Therese Lambert, em seu Avis d´une 
mére à sonfils et à as fille, em que se recomendava leituras para seus 
filhos e suas filhas. (...). As mulheres deveriam ser leitoras, mas tinham 
de fugir dos romances. (ABREU, 2003 p. 279). 
 
 

Assim, era nítido e perceptível o esforço masculino de domar a mulher, privando-

a de demonstrar sua imaginação, desejos e criatividade. Todavia, foi a partir desse 

contato com as páginas dos livros que as mulheres começaram a despertar e perceber 

um outro lado de próprias, o lado do romantismo, do amor, da relação amorosa, dos 

encantos e dos prazeres da carne que, na prática, elas já traziam, embora fossem 

subjugadas por isso. O desejo por viver de forma intensa e sem receio aqueles amores 

fugazes e incontroláveis da ficção literária presente nos romances também foram 

despertados. Com as proibições e receios impostos pela sociedade, muitas mulheres 

http://www.historiadigital.org/historia-do-brasil/brasil-republica/jogo-dos-presidentes-do-brasil/
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buscaram na escrita uma espécie de libertação de seus sonhos, desejos e ideologias, 

assim surgia uma nova safra de escritores, só que essa safra tinha o toque feminino. 

A produção literária por parte das mulheres teve muitas rejeições, principalmente pelo 

fato de muitos escritores masculinos renomeados não aceitarem de imediato a visão 

feminina do mundo real, perpassado para o mundo fictício da literatura. No mundo 

literário, as produções tanto masculinas quanto femininas existem, enquanto produto 

de ficção e realidade, não podendo deixar que uma predominasse sobre a outra. Na 

verdade,  

 
 
A sociedade não quer de fato saber se existe uma literatura feminina. 
O que ela quer é colocar em dúvida a sua existência. Ao me perguntar, 
sobretudo a mim, escritora, se o que eu faço existe realmente, está 
afirmando que, embora possa existir, sua existência é tão fraca, que é 
bem provável que não exista. Aquilo de que se dúvida está em 
suspeição. Está em suspensão. Enquanto a pergunta for aceita, a 
dúvida estará sendo aceita com ela. E a nossa literatura, a literatura 
das mulheres, estará suspensa, no limbo, num espaço intermediário 
entre o paraíso da plena literatura e o inferno da não-escrita. Mas, 
sobretudo, estará num espaço que, não sendo o seu verdadeiro, só 
pode ser o espaço do plágio, do decalque. Um espaço claramente 
localizado atrás do espaço literário já reconhecidamente existente, o 
masculino. (COLASANTI, 1997 p.115). 
 
 

A estudiosa faz uma reflexão acerca do espaço que gira a escrita do feminino, o 

lugar incerto, o lugar questionado pela dúvida, pelo prestígio, localizado entre a escrita 

e o masculino. Enquanto houver a pergunta, a dúvida persistirá; ou seja, a mulher 

escritora não tem que responder aos questionamentos, mas se colocar firme e forte 

num papel de escrita que, antes, era só dos homens. 

Observamos que nas palavras da autora a literatura é universal, ou seja, tudo 

aquilo que de fato estiver bem escrito, e levar o leitor para ler, apreciar e realmente 

viver e sentir-se dentro da obra literária, seja de cunho masculino ou feminino, não 

haverá diferença, o que importa é a sua qualidade. 

A discussão acerca da produção literária feminina, quanto ao seu 

reconhecimento no universo literário, passou por vários momentos conturbados, visto 

que independentemente da qualidade dos gêneros escritos como os romances, os 

contos, os poemas e ensaios, não obtiveram a visibilidade merecida e boa parte disso 

se deve aos dogmas sociais que tem o cânone masculino como protagonista da 

escrita literária:  
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Quando começamos a descascar com seriedade a cebola, não parece 
sobrar muita coisa capaz de sustentar essa discussão. Deveríamos 
dar um passo adiante e ver se vale a pena desdobrá-la, aprofundá-la 
ou simplesmente enterrá-la. Mas, sobretudo, que o debate se 
fundamente em critérios aceitáveis, em valores literários, que se apóie 
não em impressão, mas em reflexão. Escritores de ambos os sexos 
merecem ser lidos pela qualidade literária do que fazem, isentos de 
rótulos. No caso das mulheres, essa é a única forma de honrar o lugar 
que vêm conquistando, a duríssimas penas, numa história que quase 
sempre quis relegá-las ao lugar de coadjuvantes. (FACCIOLI, 2007, p. 
136). 
 
 

No caso da produção literária feminina, as mulheres sofreram muitas 

repreensões e duríssimas frustações. Mesmo tendo o teor literário presente nos seus 

textos, muitas vezes, tão satisfatório como os da literatura masculina. Desse modo, 

compreendemos que o texto literário feminino produz resultados literários 

semelhantes, iguais ou superior ao masculino, pois as mulheres produzem, tanto bons 

como também maus textos, isso em nada as tornam melhores nem muito menos 

piores que os homens. 

Com o crescimento da escrita e, entendendo que a literatura não tem sexo, as 

mulheres escritoras começaram a se reunir para discutir entre si, sobre o ato de 

escrever nos padrões da literatura. Esse fato só era notório entre os homens, que se 

reuniam em tabernas para discutirem seus textos literários. Diferente dos homens, as 

mulheres tinham uma outra compreensão da literatura e da escrita delas próprias, uma 

vez que em seus encontros e reuniões não discutiam exatamente sobre o prestígio 

dos seus textos. Para essas mulheres, era clara a visão de uma literatura sem 

denominação sexual:  

 
 
Desde há muito que acompanho escritoras reunidas em debates, 
sempre muito pouco à vontade, sob o pretexto de discutir literatura 
feminina. E, invariavelmente, concluem que a literatura não tem sexo, 
e o que pode existir de fato é uma literatura com temática feminina. 
Pois bem, Solo feminino parecia contrariar a unanimidade das autoras, 
impondo-se como um raro espécime daquilo, cuja existência elas não 
querem reconhecer. Havia ali um cheiro de literatura de mulher (ou, na 
referência pejorativa, de um livro de mulherzinha), algo que não me 
parecia ser possível a um homem escrever, muito menos a um homem 
agradar. (FACCIOLI, 2007, p. 137). 
 
 

O excerto nos lembra que o texto literário não precisa ser escrito por um homem 
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para ter qualidade, pois as mulheres tinham a mesma competência, a mesma 

capacidade, sem se tornar, por isso, piores nem melhores que os homens, mas 

apenas se igualar no terreno da literatura. 

No Brasil muitas foram as escritoras que se destacaram no cenário literário 

nacional e internacional, a exemplo: i) Rachel de Queiroz, lembrada pelo choque 

causado pelo seu romance O Quinze (1930), escrito quando ela era ainda muito jovem 

e dentro de um viés comunista. A autora de O Quinze foi a primeira mulher a ser eleita 

para ingressar na Academia Brasileira de Letras. Em suas narrativas, trata de temas 

sociais e expõe, de forma dramática, a realidade e as lutas do povo nordestino contra 

a miséria e a seca. O caráter da escrita das obras de Rachel de Queiroz se volta para 

uma assimetria de produção social. Aos 20 anos de idade, escreveu O Quinze (1930), 

livro que seria considerado o principal da sua carreira e um dos grandes títulos do 

modernismo brasileiro, que rendeu à região Nordeste uma das principais contribuições 

ao gênero romance. O pioneirismo da autora no ciclo do romance nordestino forçou a 

sua inserção na literatura brasileira, inegável é a contribuição que dá para as letras do 

país, quando discute, dentro da temática do social, a posição da mulher na sociedade 

moderna (QUEIROZ, 1998). À medida que as mulheres foram galgando espaço e 

visibilidade na escrita feminina, foram também servindo de espelho umas para as 

outras. No caso da escritora Rachel de Queiroz, o processo de aceitação pela crítica 

é bem favorável à produção dela, de tal modo que passa a publicar, de forma 

ininterrupta, pela livraria José Olympio, endereço editorial dos escritores mais 

atuantes, na época. Encerra sua carreira com seu último romance, Memorial de Maria 

Moura, em 1992 (QUEIROZ, 2002); ii) Nísia Floresta Brasileira Augusta, escritora 

potiguar, que em 1832 rompe o espaço particular dos homens na literatura, publicando 

textos em jornais. Inclusive, o livro por ela traduzido, Direitos das mulheres e injustiças 

dos homens (1832), é o primeiro a tratar dos direitos das mulheres e serve de alicerce 

à discussão a respeito do direito delas de se introduzirem no mundo do trabalho no 

Brasil. Recebendo o título de precursora do feminismo no Brasil e até mesmo da 

América Latina, essa notável escritora potiguar, continuou em suas publicações 

mostrando a importância da educação feminina para a mulher e a sociedade. São 

eles: Conselhos a Minha Filha (1842); Opúsculo Humanitário (1853) e A Mulher 

(1859); iii) Lygia Fagundes Telles, que corajosamente denunciou o massacre de 

mulheres internadas em hospícios, consideradas loucas por não atenderem aos 

padrões sociais considerados normais. Essa prática era comum no país, dentro da 
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sociedade patriarcalista. Através do personagem Laura, em Ciranda de Pedra (1954) 

Lygia Fagundes Teles, denuncia com audácia uma prática que era comum nas 

famílias do país naquela época: internamento em hospício por infringir normas sociais; 

iv) Clarice Lispector é reconhecida como a “maior escritora brasileira”. Sua inserção 

no campo literário como uma autora empenhada nas questões específicas da mulher 

não a filia no cerne de perspectivas críticas feministas. Assim, do grupo de escritoras 

brasileiras, da geração de 1940, que foi influenciado por Jean Paul Sartre, foi a que 

recebeu o melhor tratamento da crítica, apesar do descaso desta com a produção 

feminina. Clarice Lispector, mesmo diante do posicionamento retrógrado reservado à 

mulher no contexto histórico-social, não parou de publicar, somando, à sua maneira, 

forças ao movimento de mudança ocorrido no início dos anos 1970 no Brasil, quando 

começa a haver as transformações políticas que incluíam os novos papeis das 

mulheres diante de uma série de discussões acerca: da força de trabalho, da pílula 

anticoncepcional, da opção da relação sexual, do divórcio, das influências das ondas 

feministas. Ou seja, vivenciou todas as conquistas que influenciaram a geração 

seguinte a mudar de comportamento. 

Essa mesma autora inaugurou a prosa introspectiva no Brasil com mais de vinte 

obras publicadas, como Perto do Coração Selvagem, O lustre, (romances, ambos de 

1946), Laços de Família (contos, 1960), A Paixão segundo G. H. (1964), Uma 

Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (1969), Água Viva (prosa, 1973), A hora da 

Estrela (1977), último livro publicado antes de sua morte. Clarice Lispector imortalizou 

seu estilo, ocupando lugar cativo no terreno da literatura brasileira. Seus textos são 

narrados de forma intimista e as impressões e os sentimentos dos personagens 

assumem o primeiro plano. Outro fato marcante em sua escrita é a ausência de 

linearidade em sua narrativa, justificada pelo predomínio do tempo psicológico. As 

narrativas de Clarice Lispector alegorizam uma pré-história reprimida do sujeito 

feminino num discurso que se movimenta fora da ideologia de gênero e desestabiliza 

a vigência de um sujeito uno, integrado e autônomo, para fazer surgir, em seu lugar, 

um sujeito feminino, múltiplo, em processo. 

Assim, a escrita feminina na literatura moderna torna-se verdadeiramente 

“visível” a partir do final da década de 1980, com estudos realizados sob auspícios do 

feminismo. A partir da oscilação entre o tradicional e o novo na escrita feminina, 

podemos inferir que a tão sonhada emancipação da mulher através de uma escrita 

particular já repercutia ao longo da história da literatura, num eco que anuncia a 
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angústia de personagens em busca de uma identidade própria, livre da oposição 

homem/mulher, dividida entre a “vocação de ser humano” e o “destino de ser mulher”. 

A verdade é que a mulher buscava sua emancipação dentro da literatura ou através 

dela. Essa emancipação foi construída ao longo do tempo, resplandecendo também 

no meio social. 

Seguindo a trilha das escritoras que através de uma literatura comprometida com 

o social cobram os direitos da mulher podemos incluir também a escritora Lya Luft, 

que nos fornece o material de análise deste trabalho. Todavia, ainda podemos citar 

Sônia Coutinho, Helena Parente, todas da geração de 1960, mas que só começaram 

as suas primeiras publicações nos anos 1980. Por elas, notamos que a escrita dos 

anos 1980 busca a identidade e o autoconhecimento como formas de se inserir no 

contexto social enquanto sujeito dentro do cenário nacional e internacional dos anos 

1970.  

Essas duas décadas, na literatura brasileira, marcam uma fase importantíssima 

para as escritoras, pois tiveram início as discussões mais complexas sobre o papel da 

mulher, de modo que a literatura de autoria feminina, até então presa à estética 

masculina, liberta-se e passa a questionar a construção da identidade da mulher na 

sociedade moderna, passando a serem questionados valores sociais em suas 

narrativas, antes indiscutíveis, como casamento, a família, a posição da mulher, que 

são o foco de romances e de contos de muitas escritoras, como é o caso da escritora 

Lya Luft. 

Por fim, destacamos a importância dessas escritoras, no que diz respeito as 

conquistas e avanço da escrita de autoria feminina na produção literária no Brasil. 

Ressaltamos que as mulheres conquistaram seu espaço no campo da literatura com 

obras que caminham pela crítica literária, bem como da ficção utilizada na criação das 

personagens sem receios sociais, e que trazem consigo amores, desejos, erotismo, 

sexualidade e sobretudo uma forma de denúncia social existente em seus romances, 

contos e demais produções artísticas e literárias. 

 

1.3 Lya Luft: Discurso, Memória e Identidade 
 

Lya Luft é uma escritora brasileira que se dedicou a temas relacionados ao 

feminino. Sua produção literária reúne poesias, ensaios, contos, literatura infantil, 

crônicas e romances, a maioria deles relativas às injustiças contra a mulher. É 
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colunista da Revista Veja. Foi tradutora e professora universitária. A autora nasceu 

em 15 de setembro de 1938, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Filha de 

descendentes germânicos aprendeu o alemão e desde cedo gostava de ler. Com onze 

anos decorava poemas de Goethe e Schiller. Estudou em Porto Alegre, onde se 

formou em Pedagogia e Letras Anglo-Germânicas pela Pontifícia Universidade 

Católica. A escrita na narrativa de Lya Luft, nos leva a crer que a autora era uma 

atuante feminista, e que sua produção literária pode ter contribuído para o despertar 

de pontos relevantes de novos direitos femininos em normas e garantias, que 

posteriormente fossem reunidas na Constituição Federal no ano de 1988, data de sua 

promulgação e em diversas outras leis e projetos sociais com o intuito de resguardar 

direitos sociais, individuais e coletivos de mulheres, que serão citados ao longo deste 

trabalho. 

 Aos 25 anos, após seu primeiro casamento, com Celso Pedro Luft (1963), 

começou a escrever poemas, reunidos no livro Canções de limiar (1964). Em 1972, 

foi publicado seu segundo livro de poemas, intitulado Flauta doce; quatro anos mais 

tarde, escreveu alguns contos e, finalmente, em 1980, Lya escreveu o seu primeiro 

romance, incentivada pelo editor Pedro Paulo Sena Madureira (Nova Fronteira), com 

o título de As parceiras, nosso corpus de estudo. Em 1981, veio o romance A asa 

esquerda do anjo, juntamente com o romance Reunião de família (1982), formando a 

trilogia familiar, que denuncia, de forma veemente, a hipocrisia e o desamor presentes 

nas relações familiares. 

As protagonistas de Lya Luft, são de modo geral, mulheres em situações limite, 

percorrendo uma trajetória existencial matizada pela ausência materna, pelas perdas, 

pela dor, pela angústia, pelas tragédias, pela loucura, pelo suicídio, pelo alcoolismo, 

o que desencadeia o afastamento do convívio familiar, promovendo a busca pela 

elucidação das causas de tudo o que deu “errado” numa tentativa de reformular suas 

vidas, seu próprio ser. Nessa cadência, instituições como o casamento, a 

maternidade, os afazeres domésticos são observados de um outro ângulo, mais 

desafiador e descentralizado.  

Lya Luft problematiza a consciência coletiva de nosso tempo – um tempo partido, 

fragmentário como o próprio romance luftiano. A falta de relações mais profundas e 

de comunicações está presente na contemporaneidade, paradoxalmente marcada 

pela multiplicidade de informações sem sentido e pela enxurrada de discursos e de 

imagens massificadas. Dessa forma, percebemos que, embora exista uma busca da 
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identidade imutável, as concepções estão, como diz Hall (2003), em deslocamento, 

assim como as identidades. Essa transfiguração de sujeito pós-moderno, com uma 

identidade não fixa e consciente das mudanças e da fragmentação da sociedade 

moderna é encarnado por Anelise, confirmando o fato de que “a identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2003, p. 

13).  

É incontestável que a mulher desde os primórdios, foi retratada como uma figura, 

frágil, inferior, incentivada aos hábitos domésticos, cultuada a sua submissão à figura 

masculina. Lya Luft traz para suas páginas “mulheres de papel” como representação 

de mulheres de carne e osso que foram travando a sua evolução sendo excluídas da 

educação, profissão e cultura, tendo sido, inclusive vítimas de crimes que eram 

esquecidos pelos corredores de suas residências e que jamais chegaram ao 

conhecimento de autoridades ou defensores. 

 

1.3.1 O Discurso 
 

O discurso literário segundo Maingueneau (2006) abre um novo direcionamento 

acerca do modo de abrangência da literatura, ao qual propõe aumentar suas bordas 

de análises à proporção que se supõe uma visão nova objetivando comportar “os 

enunciados por meio da atividade social que os sustenta, remetendo as palavras a 

lugares, distribuindo o discurso numa multiplicidade de gêneros cujas condições de 

possibilidade, rituais e efeitos têm de ser analisados” (MAINGUENEAU, 2006, p. 37). 

Nesta perspectiva, Maingueneau (2006) muito aborda o diálogo intercultural. Sua 

abordagem acerca das análises se dá sob uma perspectiva interdisciplinar e 

interdiscursiva, assim, a literatura deve ser entendida e estudada como um aspecto 

que visa o texto literário como discurso. O que significa dizer que antes de remeter às 

obras com jurisdições já distantes da literatura, como classes sociais, mentalidades, 

eventos históricos, entre outros, mais proveitoso seria uma reflexão em termos de 

discurso. 

Nesta vertente, Bakhtin (1988), ao direcionar seu foco para o romance, pouco 

sobrou para a literatura, suas perspectivas estavam voltadas para o discurso. Para 

Bakhtin o discurso abrange diferentes vontades e é colocado sobre várias palavras, 

assim o escritor a partir de uma personagem que narra, em um determinado romance 

pode desencadear um discurso, ou seja, o ser falante dentro da obra é quem tem o 
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pensamento central do discurso, esse discurso literário também pode ser ético e 

jurídico. Sobre esses dois campos, Bakhtin afirma que: 

 
 
Nos campos ético e jurídico, o falante e sua palavra enquanto objeto 
de pensamento e discurso são tratados, evidentemente, apenas no 
sentido do interesse especial desses campos. A esses interesses e 
diretrizes especiais estão subordinados todos os meios de 
transmissão, informação e moldagem do discurso do outro. 
((BAKHTIN, 2015 p. 145-146). 
 
 

Esses dois campos fazem parte dos elementos prosaico-literários em que os 

interesses estão subordinados ao discurso desses dois campos, ou seja, a Literatura 

atua aqui de forma mais branda e comedida não atuando fortemente sobre a crítica 

de denuncia social de um problema ou mazela que existe na sociedade. Para Costa 

(2005), o discurso narrativo é organizado de forma a direcionar-se ao desenrolar de 

um conflito em torno de uma personagem central a qual é o referente para as alianças 

e confrontos entre as demais personagens. Nesta perspectiva, as personagens 

femininas, como centro de obras literárias, compreendem vários estilos de época, 

marcando a história da literatura brasileira pelo discurso em torno do feminino. No 

decorrer da pesquisa podemos juntar outros teóricos tanto do direito como da literatura 

a fim de reforçar as teorias que farão parte do nosso estudo. Ainda sobre o discurso 

narrativo, Tuvilla Ray (2004) compreende que este tipo de discurso alimenta as 

questões fictícias que permitem uma análise da realidade social que é muitas vezes 

permeada pelas questões relativas ao texto literário, que atua de forma a levar o leitor 

a embrenhar-se na trama levando-o a um envolvimento com as personagens 

existentes na obra. Dessa maneira o autor afirma que: 

 
 
[...] o discurso narrativo integra uma sucessão de acontecimentos de 
interesse humano na unidade de uma mesma ação, permitindo; 
analisar passo a passo a sequência narrativa; compreender 
linearmente os fatos, a trama, os personagens, como elementos 
motores da ação, [...] e o desenlace final [...] a sequência total da 
narração [...] descrevam uma situação de um personagem central em 
uma circunstância limite ou problematizadora. (TUVILLA RAYO, 2004, 
p. 213). 
 
 

Indo de encontro a esse pensamento, observamos que o discurso narrativo é 

permeado por uma sequência de fatos que alimentam a obra literária, desde seu início 
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com a criação das personagens, transcorre pelos desfechos e enlaces que envolvem 

as personagens da trama, passando pelo clímax até chegar ao seu desfecho final - 

obra literária. Para Bakhtin o discurso na obra literária está povoado e permeado de 

intenções com diferentes graus, que se estabelecem em dois mundos o real e o 

fictício, pois, na escrita de um romance o escritor põe em pauta um discurso que é 

individual, estilístico, social e ideológico por natureza. Assim entende-se o discurso 

como sendo: 

 
 
A orientação do discurso entre enunciados alheio e linguagens alheias 
e todos os fenômenos e possibilidades específicas ligados a essa 
orientação ganham importância literária no estilo romanesco. A 
dissonância e o heterodiscurso penetram no romance e nele se 
constituem num harmonioso sistema literário. (BAKHTIN, 2015, p. 77). 
 
 

Assim, entendemos que o discurso literário se faz presente no gênero romance, 

perpassando por diversas linguagens que são alheias e construídas a partir da criação 

das personagens que se misturam com a vida real do leitor estabelecendo assim um 

elo de harmonia entre os fenômenos ligados a linguagem e aos estilos presentes no 

sistema literário. 

Dessa forma, o discurso artístico que, por sua vez é também literário, está 

presente nas mais diversas formas de reprodução do texto literário, desde jornais, 

revistas e boletins informativos, visto que nos primórdios da aparição dos primeiros 

vestígios de texto literário, foi em jornais e de forma acanhada, em que o texto tinha 

um pequeno espaço no corpo desse gênero. 

 
 
No discurso artístico, a literatura resiste ao tempo, não se esgota como 
o discurso informativo dos jornais e noticiários, tem um quê de 
perenidade, parece sempre ter o que dizer ao homem que a procura, 
permanece na memória à qual o indivíduo recorre; a linguagem 
comum serve-nos para as nossas necessidades mais imediatas, 
assim nossa memória não retém relatos que não nos prendam por 
laços mais emotivos. (MICHELETTI, 1995, p. 55). 
 
 

Essa afirmação mostra a ligação existente entre o discurso encontrado na 

produção literária, em que revela a linguagem utilizada pelo autor do texto, bem como 

as necessidades e os laços emotivos que permanecem vivas na memória do leitor. A 

resistência da literatura no tempo desde os primeiros textos publicados em jornais nos 
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faz refletir no discurso jornalístico e no discurso artístico como duas formas distintas 

de se comunicar com o leitor, estendendo cada um o seu efeito de sentido nos 

discursos elaborados. 

 

1.3.2 A Memória e a Identidade 
 

As questões relativas à memória e a identidade são elementos que podem ter 

relação íntima com o texto literário. A partir da memória podemos entender nosso 

passado, construir nosso presente e esperar pelo nosso futuro. Nossa memória se 

constitui na relação do nosso passado com o passado de outras pessoas que 

construímos através das experiências que vivenciamos uns com os outros. Essas 

histórias vão ao encontro à afirmação de Bosi ao destacar que: 

 
 
Muitas lembranças, que relatamos como nossas, mergulham num 
passado anterior ao nosso nascimento e nos foram contadas tantas 
vezes que as incorporamos ao nosso cabedal. Entre elas, contamos 
feitos dos avós, mas também nossos, de que acabamos 'nos 
lembrando'. Na verdade, nossas primeiras lembranças não são 
nossas, estão ao alcance da nossa mão no relicário transparente da 

família. (BOSI 1994, p. 425). 
 
 

Percebemos que nossas lembranças são fixadas em nossa mente, ou seja, elas 

são introduzidas desde que ouvimos as primeiras histórias vividas ao lado das nossas 

famílias nos primeiros anos de vida. Estas memórias são alocadas em nosso cérebro 

e contribuem para formarmos nossa ideologia e doutrina de vida. Os efeitos da 

memória estão sempre presentes, a partir das experiências vividas nos primeiros anos 

de vida, mas que nem sempre lembramos de tudo e para lembrarmos é preciso da 

relação com o outro. 

Assim, no texto literário a memória pode se configurar na fala do narrador, 

estabelecendo assim, a figura do sujeito principal da obra que dialoga consigo mesmo 

e com o leitor para a construção de sentidos do texto. A memória pode estar presente 

na obra de diversas formas, seja nos personagens, no narrador ou nas ações que se 

desenvolvem na narrativa.  

O contexto histórico e geográfico também pode passar a ser um objeto de maior 

ou menor atenção na formação do “eu” e dos outros “eus” existentes na obra de ficção 

literária e consequentemente no entendimento do leitor no que concerne ao texto 
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literário. Quando se trata do texto literário o autor se coloca de forma particular, mas 

com um extremo cuidado para não deixar transparecer muito o seu próprio “eu”, uma 

vez que, as experiências históricas são perpassadas pela memória, assim o autor 

deve ter o cuidado de não deixar seu texto muito autobiográfico, mas perceber que ali 

se encontram duas realidades distintas; a realidade de fora da obra e a realidade de 

dentro da obra.  

O texto literário deve ser visto como uma experiência que facilita a construção 

de sentimentos, dados ou não pelo narrador/criador da obra, lembrando que o autor 

nem sempre tem essa obrigação, pois o texto literário deve estar descomprometido 

com a realidade de fora da obra, mas ao mesmo tempo se aproximar muito dela pelos 

diversos elementos que a constituem: espaço, personagens, ações, entre outros.  

Nas palavras de Miranda (1992, p.61): 

 
 
A imediatez histórica é superada pela memória da experiência 
individual no interior da família, embora não seja abandonada a 
particularidade concreta para a qual o texto aponta, a imediatez 
biográfica é abolida em virtude da posição de distanciamento em que 
o autor se coloca, ao evitar assumir explicitamente o eu autobiográfico. 
 
 

A autora mostra que o autor deve abolir a sua posição, ou seja, jamais poderá 

se posicionar dentro do texto literário, deixando isso a cargo das personagens que são 

fictícias e inventadas para viverem vidas que muitas vezes são tão reais que 

representam fielmente a vida de algumas mulheres vítimas da sociedade, que vivem 

ou viveram as violações pela personagem principal. Ainda segundo Miranda no 

romance à escrita literária pode ter relatos de memória, sendo esta, um elemento que 

o narrador utiliza para contar uma história que pode ser relacionada ou não com a 

realidade. Assim a autora aponta que: 

 
 
Muitos romances em primeira pessoa podem 'fingir' o relato verídico 
de uma experiência pessoal, sem que o leitor seja capaz de desfazer 
a ambiguidade entre a história concreta de um eu real, que remeteria 
ao autor, e a sua recriação metafórica em termos de invenção ficcional. 
(MIRANDA, 1992, p. 33). 
 
 

Essa citação vem de encontro com o que faz Luft em As Parceiras. A autora joga 

com as palavras de forma a criar uma personagem que narra os fatos decorridos em 

sua vida, revelados através de fragmentos da sua memória. Dessa maneira a 
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personagem é criada para narrar uma ambiguidade entre a invenção ficcional através 

da obra, uma vez que traz à tona questões da realidade social da época. 

Outro elemento do texto literário que merece destaque em nossa investigação é 

a Identidade. Esse elemento é essencial para compreendermos como se constrói a 

sociedade. Quando se fala em identidade: 

 
 
De forma crescente, as paisagens políticas do mundo moderno são 
fraturadas dessa forma por identificações rivais e deslocantes – 
advindas, especialmente, da erosão da ‘identidade mestra’ da classe 
e da emergência de novas identidades, pertencentes à nova base 
política definida pelos novos movimentos sociais: o feminismo, as lutas 
negras, os movimentos de libertação nacional, os movimentos 

antinucleares e ecológicos. (HALL, 2003 p.12). 

 

 
Logo, observamos que as transformações políticas e sociais decorridas dos 

movimentos sociais mostraram uma nova face das classes sociais que reivindicam e 

conquistam seus direitos através de lutas e protestos, contribuindo para a formação 

da identidade do sujeito pertencente as camadas existentes na sociedade. No 

contexto literário as identidades são representadas pelas personagens que se 

misturam com a vida dos leitores, trazendo para estes novos conceitos e ideais, que 

modificam a forma de pensar, agir e sentir diante das situações a que são expostos. 

De acordo com o pensamento de Culler: 

 
 
A literatura não apenas fez da identidade um tema; ela desempenhou 
um papel significativo na construção da identidade dos leitores. O valor 
da literatura há muito tempo foi vinculado às experiências vicárias dos 
leitores, possibilitando-Ihes saber como é estar em situações 
específicas e desse modo conseguir a disposição para agir e sentir de 
certas maneiras. (CULLER, 1999 p. 110). 
 
 

Concordamos com o autor quando ele aborda que a literatura contribui para a 

formação de uma nova perspectiva da realidade que é possível a partir das 

experiências vividas pelas personagens das obras de ficção, que de certas maneiras 

acabam desempenhando um papel significativo na vida dos leitores, uns porque se 

identificam com os personagens, outros porque vivem uma vida parecida, e ainda 

outros que buscam nessas personagens uma espécie de libertação, uma vez que o 

leitor tem sua identidade construída e algumas vezes controlada pelos dogmas da 

sociedade.  
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Sobre a identidade, Bauman diz que é uma faca de dois gumes, pois os grupos 

sociais vivem em constantes experiências coletivas ou individuais, seja seguindo os 

parâmetros que regem a sociedade ou agindo pelas próprias crenças. Tudo isso gera 

uma série de outros modos de vida, o que resulta em preconceitos criados pela 

estupidez vigente na construção de identidade de algumas classes da sociedade. 

Bauman diz que a identidade 

 
 
É uma ideia inescapavelmente ambígua, uma faca de dos gumes. 
Pode ser um grito de guerra de indivíduos ou das comunidades que 
desejam ser por estes imaginadas. Num momento o gume da 
identidade é utilizado contra as “pressões coletivas” por indivíduos que 
se ressentem da conformidade e se apegam a suas próprias crenças 
(que “o grupo” execraria como preconceitos) e a seus próprios modos 
de vida (que “o grupo” condenaria como exemplos de “desvio” ou 
“estupidez”, mas, em todo caso de anormalidade, necessitando ser 
curados ou punidos). Em outro momento é o grupo que volta o gume 
contra um grupo maior, acusando-o de querer devorá-lo ou destruí-lo, 
de ter a intenção viciosa e ignóbil de apagar a diferença de um grupo 
menor, força-lo ou induzi-lo a se render ao seu próprio “ego coletivo”, 
perder prestígio, dissolver-se.... Em ambos os casos, porém, a 
“identidade” parece um grito de guerra usado numa luta defensiva: um 
indivíduo contra o ataque de um grupo menor e mais fraco (e por isso 
ameaçado) contra uma totalidade maior e dotada de mais recursos (e 
por isso ameaçadora). (BAUMAN, 2005, p.83). 
 
 

Entendemos que os dois grupos sociais vivem em uma luta constante em que as 

crenças e ideologias são controladas ou não pela sociedade. Logo, grupo maior, ou 

seja, o que segue os dogmas sociais do “certo” se sobressai apagando o grupo menor 

forçando-o a se render, todavia essa repreensão não anula a identidade do mais fraco, 

mas o deixa em constante estado de alerta, pois quando se foge aos parâmetros 

sociais a identidade é constantemente construída através de ameaças constantes. 

Ainda sobre o pensamento de Bauman no que diz respeito a identidade, o autor 

apresenta um conceito de campo de batalha em que a construção da identidade se 

dá mediante uma luta constante e sem fim. Vejamos: 

 
 
A identidade [...] é um “conceito altamente contestado”. Sempre que 
se ouvir essa palavra, pode-se estar certo de que está havendo uma 
batalha. O campo de batalha é o lar natural da identidade. Ela só vem 
à luz no tumulto da batalha, e dorme e silencia no momento em que 
desaparecem os ruídos da refrega. Assim, não se pode evitar que ela 
corte dos dois lados. Talvez possa ser conscientemente descartada (e 
comumente o é, por filósofos em busca de elegância lógica), mas não 
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pode ser eliminada do pensamento, muito menos afastada da 
experiência humana. A identidade é uma luta simultânea contra a 
dissolução e a fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo 
tempo uma recusa resoluta a ser devorado (BAUMAN, 2005 p. 83-84). 
 
 

A citação acima trata da luta constante que é travada entre o indivíduo e sua 

condição aparente na sociedade. Sua identidade é fragmentada pois se por um lado 

tem o desejo a seguir seus ideais e crenças, do outro tem os ruídos do certo e errado 

que regem a sociedade, dessa maneira o indivíduo estará sempre construindo e 

reconstruindo sua própria identidade. Por fim, Bauman descreve ainda que: 

 
 
A construção da identidade assumiu a forma de uma experimentação 
infindável. Os experimentos jamais terminam. Você assume uma 
identidade num momento, mas muitas outras, ainda não testadas, 
estão na esquina esperando que você a escolha. Muitas outras 
identidades não sonhadas ainda estão por ser inventadas e cobiçadas 
durante a sua vida. Você nunca saberá ao certo se a identidade que 
agora exibe é a melhor que pode obter e a que provavelmente lhe trará 
maior satisfação. (BAUMAN 2005, p. 91 - 92). 
 
 

Em outras palavras, a identidade é ambígua no sentido de que não podemos 

afirmar qual é a melhor construção da identidade que devemos assumir, ou seja, o 

indivíduo será sempre fragmentado e em constante construção. Assim, é impossível 

posicionar-se por uma identidade, visto que a todo momento passamos por novas 

experiências que nos moldam e fazem com que vejamos a vida de forma diferente, 

trazendo para o contexto literário ressaltamos que a literatura pode ser usada para 

uma espécie de libertação da mente e dos deveres que trarão satisfação para a 

sociedade. Todas essas questões estão relacionadas a memória e identidade 

constituídas na literatura e consequentemente farão parte da nossa pesquisa, visto 

que em nossa análise abordamos a construção da identidade feminina a partir das 

memórias narradas pela personagem principal Anelise. 
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2 O APARATO JURÍDICO E A LITERATURA 
 

Neste capítulo abordaremos as principais teorias do Direito que adotamos para 

dar suporte aos estudos sobre a temática, construindo uma ponte simbiótica com a 

Literatura. Assim, adotamos os subsídios teóricos que nos ajudaram na realização 

dessa investigação, tais como Grecco (2014), Nucci (2012), Lenza (2012), autores 

que versam sobre o direito e suas principais bases teóricas. Buscamos ainda apoio 

nas questões jurídicas do Direito que em suas doutrinas, são muitas, mas para a 

nossa análise comparativa das violações sofridas pelas personagens femininas na 

obra, vamos nos deter apenas em três de suas doutrinas, são elas: Direito criminal, 

Direito constitucional e Direitos humanos. Estas três áreas são abordadas a partir de 

teóricos e estudiosos do Direito, bem como de pesquisas em páginas de órgãos de 

proteção. Confiamos que essas teorias contribuíram com essa união para os estudos 

do Direito, Literatura e sociedade.  

 

2.1 Direito Penal 
 

Este tópico é destinado para abordar as leis vigentes no Brasil, com destaque 

para o direito penal. Uma vez que mostramos quais são e como funcionam as penas 

atribuídas a infratores, principalmente no que concerne a crimes cometidos contra a 

mulher, uma vez que, esse tema é o foco principal de nossa análise de cunho jurídico 

e literária. 

No Brasil existe o código penal, seus temas jurídicos foram organizados com 

intuito de manter a paz e a ordem social, bem como sobre todas as sanções aplicadas 

a todos os cidadãos brasileiros que cometessem crimes. Se dividem em onze títulos: 

 
 
No Título I, cuidou o Código Penal dos crimes contra a pessoa; no 
Título II, dos crimes contra o patrimônio; no Título III, dos crimes contra 
a propriedade imaterial; no Título IV, dos crimes contra a organização 
do trabalho; no Título V, dos crimes contra o sentimento religioso e 
contra o respeito aos mortos; no Título VI, dos crimes contra a 
dignidade sexual; no Título VII, dos crimes contra a família; no Título 
VIII, dos crimes contra a incolumidade pública; no Título IX, dos crimes 
contra a paz pública; no Título X, dos crimes contra a fé pública; e, 
finalmente, no Título XI, dos crimes contra a Administração Pública. 
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Dessa maneira o conjunto desses onze títulos, quando corretamente aplicadas, 

garantem aplicações penais a todos os indivíduos que cometerem tais ilícitos, 

garantindo assim um maior amparo de direitos e uma segurança jurídica sobre bens 

e principalmente a vida, para uma plena garantia social. Entretanto para o nosso 

estudo de caráter jurídico e também literário, nos deteremos apenas nos títulos: I – 

contra a pessoa; VI – contra a dignidade sexual. Que são apresentados 

posteriormente. Os crimes contra a pessoa, envolvem desde a violência física 

psicológica, logo todas as ofensas e atos violentos poderá implicar na acusação e 

consequentemente condenação de um cidadão, pois em nossa sociedade moderna. 

Segundo Greco (2015, p.281): 

 
 
Na verdade, a violência doméstica, ou seja, aquele que ocorre, 
especificamente, nos lares, não é um produto de nossa sociedade 
moderna, pois sempre aconteceu. No entanto, em um passado não 
muito distante, argumentávamos, a fim de não proteger suas vítimas, 
que aquilo dizia respeito a um problema de família e que terceiros, 
estranhos àquela relação, “não tinham que se meter”. É muito 
conhecido o ditado popular que diz: “Em briga de marido e mulher, 
ninguém mete a colher”. Esses anos todos de passividade estatal 
fizeram com que a violência praticada por pais contra filhos, filhos 
contra pais, avós e, principalmente, por maridos contra suas esposas. 
Proporcionalmente, é infinitamente superior os casos de agressão 
contra mulher. 
 
 

Assim, compreendemos que as formas de violência contra a mulher no seio 

familiar não é de hoje, o que justifica nossa união entre as áreas do Direito e da 

literatura, pois, a obra As parceiras, objeto de estudo, se passa em uma época em 

que as mulheres eram submissas e sofriam diversos abusos após o casamento e 

convívio com o marido, que por sua vez não corria nenhum risco de sofrer punições 

da justiça, haja vista que não existiam as regras e leis que garantiriam o bem estar 

físico e psicológico da mulher como existe hoje na modernidade. Lembramos que no 

século XXI a violência contra a mulher não é mais permitida, logo, qualquer ato nocivo 

que possa causar transtornos físicos e/ou psicológicos contra a integridade, ética, e 

dignidade da mulher enquanto cidadã no seio familiar, no trabalho ou lugares públicos 

pode levar o infrator a sérios problemas judiciais. Vejamos o que diz a Lei Maria da 

Penha sobre o tema:  

 
 
Art.5° Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 
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familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial: 
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; 
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. 
 
 

Dessa forma, compreendemos que em nossa sociedade os crimes domésticos 

que forem cometidos contra a mulher terão uma pena, ou seja, uma punição passível 

de prisão. Dessa forma, todos os tipos de violência, seja ela doméstica, no seio da 

família que cause qualquer tipo de lesão corporal, ou psicológica será cabível no 

código penal do Direito que constitui a lei vigente nos dias atuais. No ano de 2006, 

uma nova lei foi instaurada no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de coibir 

a violência doméstica contra a mulher e aplicar sanções mais severas para os autores, 

buscando assim dar maior proteção para as vítimas, no caso mulheres, que sofrem 

algum tipo de violência no seu lar, a Lei 11340/06, popularmente conhecida como  “Lei 

Maria da Penha” que atribui ao autor e vítima cinco meios de violência para aplicação 

da citada lei, descritas a seguir: o art. 7° define que são várias as formas de violência 

contra a mulher. Iniciamos falando do inciso: “I – a violência física, entendida como 

qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. (BRASIL, 2006). De 

acordo com esse inciso destacamos que existem diversas formas de violência físicas, 

que vão deste: espancamentos, empurrões, em alguns casos torturas, com a 

utilização até mesmo de arma branca, como faca ou ferramentas de trabalho, e ainda 

em casos extremos ameaças com armas de fogo. Outro tipo de violência, conforme 

classifica o inciso II é a denominada violência psicológica. Vejamos o que diz o texto 

jurídico a seguir: 

 
 
II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularizarão, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer 
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outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; (BRASIL, 2006). 
 
 

Esse tipo de violência é associado a maneira como a dominação masculina 

utiliza para amedrontar e controlar o comportamento feminino, entre as formas mais 

comuns estão, xingamentos, humilhações, ameaças, e intimidações, levando a mulher 

muitas vezes a um silenciamento constrangedor que gera sua submissão, induzindo-

a a crer em uma falsa ilusão de inferioridade. E ainda, na maioria das vezes tendo o 

seu direito de ir e vir cessado, através de chantagens das mais variadas naturezas. A 

violência sexual é considerada a que tem maior impacto e repercussão na sociedade, 

devido as cicatrizes e principalmente as consequências deixadas por tal ato, que pode 

ser desde uma gravidez indesejada, um aborto, que em algumas vezes podem levar 

até mesmo a morte. Vejamos: 

 
 
III– a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que 
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivo; (BRASIL, 
2006). 
 
 

Entendemos por violência sexual, uma série de fatores que levam o homem a 

forçar relações sexuais quando a mulher não quer ou quando estiver dormindo ou sem 

condições de consentir; fazer a mulher olhar imagens pornográficas quando ela não 

quer; obrigar a mulher a fazer sexo com outra(s) pessoa(s) impedir a mulher de 

prevenir a gravidez, forçá-la a engravidar ou ainda forçar o aborto quando ela não 

quiser e ainda podendo ter consequências mais graves que resultam na morte da 

vítima da violência sexual. Assim, outro tipo de violência também em destaque no 

âmbito do direito penal é a violência patrimonial referida a seguir: 

 
 
IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades; (BRASIL, 2006). 
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A violência patrimonial se caracteriza como meio ou ato de controle, retenção de 

bens de valores, ocasionando danos e prejuízo financeiros de cunho patrimoniais a 

vítima. Todavia em nossa investigação não nos detivemos a esse tipo de violência, 

visto que na obra em análise, não encontramos resquícios desse tipo de violência. Por 

fim, destacamos mais um tipo de violência atribuída contra a mulher: a violência moral. 

Conforme o inciso V: a violência moral, entendida como qualquer conduta que 

configure calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2006). Ressaltamos ainda que a 

violência moral consiste no ato de tecer alguns comentários que atinge diretamente a 

honra e integridade moral da mulher na presença de outrem podendo ser conhecidos 

ou não, com o intuito de humilhar a mulher publicamente, algumas vezes chegando 

até mesmo a expor a vida íntima do casal.  

De fato, no ano de 2006 uma lei de grande importância foi criada para apoiar e 

principalmente combater a causa dos inúmeros casos de violência contra a mulher. 

De acordo com Cunha e Pinto (2009, p. 21), esta lei surgiu com objetivo primordial de 

conceder proteção à parte mais fraca, ou seja, as mulheres vítimas de maus tratos e 

que sofreram ou vem sofrendo violência doméstica. Esta se consagrou como “Lei 

Maria da Penha”, em homenagem a luta de uma mulher, vítima de seu marido, a 

farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes. Como é descrito no trecho a seguir: 

 
 
O motivo que levou a lei ser “batizada com esse nome, pelo qual, 
irreversivelmente, passou a ser conhecida, remonta ao ano de 1983. 
No dia 29 de Maio desse ano, na cidade de Fortaleza, no Estado do 
Ceará, a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, enquanto 
dormia, foi atingida por um tiro de espingarda desferido por seu então 
marido, o economista M. A. H. V, colombiano de origem e naturalizado 
brasileiro. Em razão desse tiro, que atingiu a vítima em sua coluna, 
destruindo a terceira e quarta vértebras, suportou lesões que 
deixaram-na paraplégica. [...] Mas as agressões não se limitaram ao 
dia 29 de maio de 1983. Passada pouco mais de uma semana, quando 
já retornara para sua casa, a vítima sofreu novo ataque do marido. 
 
 

Foi necessário que uma mulher se tornasse o mártir da causa para que as 

devidas providencias fossem tomadas e leis como a Maria da Penha passasse a 

figurar em nossa sociedade para que as mulheres tenham direitos a defesa e sejam 

igualitárias no âmbito social enquanto viverem em uma comunidade, Estado e País. 

Todavia no Brasil ainda existem mulheres que não conhecem ou não procuram obter 

os seus direitos, assim sendo, inúmeras são as justificativas para que essas mulheres 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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permaneçam em silêncio diante da violência sofrida, segundo Carvalho, Ferreira e 

Santos (2010, p. I) dentre os motivos desse silêncio estão: 

 
 
[...] os mais comuns são: medo de ameaças de morte; vergonha de 
procurar ajuda; esperança de que o companheiro mude; dependência 
econômica; dependência emocional, também pelo descrédito da 
população no poder judiciário e segurança pública, entre outras. Pelo 
fato do agressor ser seu companheiro, muitas mulheres não 
compreendem que o ato sexual forçado é considerado uma violência, 
uma vez que o vêem como um dever conjugal, devido a uma visão 
conservadora instituindo estereótipos do comportamento feminino que 
leva a submissão da mulher, interferindo em sua auto-estima 
causando sentimento de impotência que bloqueia sua personalidade. 
 
 

Logo, mesmo conhecendo ou não a lei, as mulheres têm vergonha, medo e 

receio de serem julgadas pela sociedade, ou pior ainda serem mortas pelos seus 

cônjuges, dessa maneira se prestam ao papel de submissas e muitas das vezes são 

forçadas a aceitarem todos os tipos de humilhação e violência física, moral, sexual e 

psicológica no seio familiar, ou seja dentro da própria casa, assim o ressaltamos que 

o que deveria ser um local de segurança acaba por se tornar um ambiente hostil e 

perigoso. Desse modo, a relação sexual mesmo depois do casamento deve ser 

pautada no respeito mútuo de ambas as partes, assim cabe ao homem respeitar a 

mulher caso essa não deseje realizar o ato sexual sempre que este o desejar fazer. 

Logo abrangemos que toda e qualquer pessoa tem o direito de escolher seu parceiro 

sexual, e com ele praticar o ato almejado no momento que desejar e achar adequado. 

Seguindo essa linha de raciocínio vejamos que diz Bitencourt (2012, p. 2328) sobre 

isso: 

 
 
[...] homem e mulher têm o direito de negarem-se a submeter-se à 
prática de atos lascivos ou voluptuosos, sexuais ou eróticos, que não 
queiram realizar, opondo-se a qualquer possível constrangimento 
contra quem quer que seja, inclusive contra o próprio cônjuge, 
namorado (a) ou companheiro (a) (união estável); no exercício dessa 
liberdade podem, inclusive, escolher o momento, a parceria, o lugar, 
ou seja, onde, quando, como e com quem lhes interesse compartilhar 
seus desejos e necessidades sexuais. Em síntese, protege-se, acima 
de tudo, a dignidade sexual individual, de homem e mulher, 
indistintamente, consubstanciada na liberdade sexual e direito de 
escolha. 
 
 

Tanto o homem como a mulher têm direito à liberdade sexual, ou seja, ninguém 
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pode forçar o outro a ter relações sexuais, de maneira que, de forma especial, a 

mulher pode e deve escolher com quem, em que momento e em que lugar e horário 

de sua vontade o ato sexual deva acontecer, levando em consideração ainda o seu 

desejo e direito de escolha do namorado, cônjuge ou qualquer outro tipo de relação 

estável que mantenha com um parceiro. Esse ponto tem grande relação com a obra 

As parceiras, de Lya Luft, em especial com o drama da personagem Catarina que em 

nenhum momento é dona do seu corpo e nem das suas vontades. A narrativa de Lya 

Luft apresenta um contexto social que se relaciona perfeitamente com as leis aqui 

apresentadas.  

 

2.2 Direito constitucional 
 

A Constituição Federal promulgada no ano de 1988, vigente nos dias atuais, foi 

um grande divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no que 

tange aos direitos fundamentais com princípios e embasamentos extraídos em 

tratados de direitos humanos. O Estado com o dever de garantir aos seus cidadãos 

tais direitos, tem na Carta Magna a melhor ferramenta e aporte para que todos esses 

direitos e garantias previstos sejam introduzidos na prática. 

Por ter ampliado as proteções dos direitos fundamentais e ter sido garantia 

destes mesmos direitos, a Constituição Federal de 1988, é considerada na esfera 

jurídica e social como uma Constituição cidadã. Em seu art. 5° é taxativo um rol de 

direitos e deveres individuais e coletivos, servindo como “espinha dorsal” não só da 

própria Constituição, mas também de leis esparsas que passaram a ser desenvolvidas 

após o ano de 1988, vindo a serem analisadas como leis constitucionais ou 

inconstitucionais. Os princípios bases e garantias defendidas no art. 5° são o direito à 

vida, à igualdade, à liberdade, segurança e por fim à propriedade, mas nos 

remeteremos somente a igualdade, à Liberdade entre homem e mulher principalmente 

no que se refere as questões de ordem sexual. Nesses termos, um dos princípios 

constitucionais que merece destaque é o princípio da igualdade, utilizado como base 

para melhorias jurídicas de grupos menos favorecidos que sempre ficaram à margem 

do ordenamento jurídico. A ausência do princípio da igualdade na obra As parceiras é 

claramente percebido através dos abusos sexuais sofridos pela personagem que será 

analisada, contextualizando com a realidade da lei dos seus efeitos no meio social.  

Segundo Araújo e Nunes Júnior (2002, p. 93): 
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[...] o constituinte tratou de proteger certos grupos que a seu entender, 
mereciam tratamento diverso. Enfocando-os a partir de uma realidade 
histórica de marginalização social ou de hipossuficiência decorrente 
de outros fatores, cuidou de estabelecer medidas de compensação, 
buscando concretizar, ao menos em parte, uma igualdade de 
oportunidades com os demais indivíduos, que não sofreram as 
mesmas espécies de restrições. 
 
 

O autor aponta o principal objetivo da utilização do princípio da igualdade, 

referenciando um contexto histórico, que foi marcado por desigualdades e injustiças 

de classes inferiores, no qual sem a isonomia jurídica, um direito genérico não fornece 

garantias suficientes se não houvesse a igualdade isonômica em oportunidades 

necessárias para a dignidade humana. A Constituição Federal aponta que a família 

deve ser a base para a criação de um ser humano digno e ético. Ressalvamos que a 

união matrimonial, ou seja, o casamento deve ser respeitado para que os filhos se 

tornem cidadãos de bem, e que busquem viver com dignidade e respeito na 

sociedade. Portanto, segundo a Constituição Federal/88, artigo 226 e os 

artigos 1.511 e 1.723 do CC enfatizam o seguinte: 

 
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado 
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com 
base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. 
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre 
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
 
 

Dessa forma, a constituição em seus artigos selecionados e mencionados 

anteriormente prega a igualdade e o respeito entre o homem e a mulher depois do 

casamento e convívio familiar. Assim, ressaltamos que a união estável será duradoura 

e levará os filhos a entenderem como funciona o sistema social a partir da prática do 

respeito e igualdade familiar entre seus pais, levando-os a se tornarem cidadãos 

honestos e que entendam e respeitem a convivência familiar e consequentemente as 

relações em ambientes públicos, tais como a escola, o trabalho, entre outros. De 

acordo com Teixeira (2005, p. 1) o casamento é: 

 
 
Uma espécie de contrato civil realizado entre pessoas, e após este, os 
cônjuges passam a serem sujeitos de direitos e deveres o artigo 1.566 
do Código Civil Brasileiro estabelece alguns deveres atribuídos aos 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645133/artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631976/artigo-1511-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10613814/artigo-1723-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626409/artigo-1566-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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cônjuges aos contraído o casamento: São deveres de ambos os 
cônjuges: I – fidelidade recíproca; II – vida em comum, no domicílio 
conjugal; III – mútua assistência; IV – sustento, guarda e educação 
dos filhos; V – respeito e consideração mútuos. O não cumprimento 
de qualquer um desses deveres pode conduzir à separação do casal, 
independentemente da vontade do outro cônjuge. 
 
 

Concordamos com o pensamento da autora ao afirmar que os cônjuges têm 

direitos e deveres iguais, uma vez que, é previsto e sancionado pela lei do Código 

Civil Brasileiro, que homem e mulher são igualitários perante a sociedade, entretanto 

ressaltamos que na prática as coisas são bem diferentes principalmente no que 

concerne a mulher, que é por natureza sexo frágil quando se trata de um conflito corpo 

a corpo ou seja, um atrito físico com um homem que por natureza é mais forte. Assim 

como mostraremos na obra “As Parceiras” em análise no próximo capítulo. Segundo 

Taquary (2013, p.01): 

 
 
A Constituição Federal Brasileira, de 1988, protege como atributo da 
pessoa humana a liberdade. Essa expressa à autonomia individual em 
decidir os rumos de sua vida. Está prevista constitucionalmente em 
sua forma geral, mas na legislação infraconstitucional é categorizada 
em liberdade sexual; de locomoção; de pensar; de expressão, de 
religião; de credo e todas as suas derivações, de modo a realizar a 
dignidade da pessoa humana. 
 
 

Para a autora a constituição de 1988 protege todas as formas de liberdade 

humana, assim essa lei tem como atributo que cada pessoa principalmente a mulher 

foco da nossa análise tem o direito de ser livre, para expressar-se, ter suas crenças e 

dogmas religiosos, bem como todos os direitos necessários à sua condição humana 

de dignidade e igualdade perante a sociedade em que vive. No próximo tópico 

adentraremos nas questões relacionadas aos direitos humanos, fazendo sempre um 

paralelo com a obra “As Parceiras” como também podemos estar sempre fazendo 

relações com as outras subáreas do Direito presentes em nossa pesquisa. 

 

2.3 Direitos humanos 
 

Este tópico trata das questões relativas aos Direitos humanos, para tanto nos 

respaldamos em Ramos (2015) e também outros estudiosos, que muito bem definem 

o conceito de Direitos humanos como um conjunto de direitos indispensáveis aos 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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indivíduos para as mínimas condições de vida que assegurem a dignidade humana. 

Vejamos o quadro sinótico sobre os direitos humanos: 
 

 

Conceito e o novo “direito a ter direitos” 

Conceito de direitos humanos Conjunto de direitos considerado 
indispensável para uma vida humana 
pautada na liberdade, igualdade e 
Dignidade 

Estrutura dos direitos humanos Direito-pretensão 

Direito-liberdade 

Direito-poder 

Direito-imunidade 

Maneiras de cumprimentos dos 
direitos humanos 

Ponto de vista subjetivo: 
Incumbência do Estado 
Incumbência de particular 
Incumbência de ambos 
Ponto de vista objetivo: 
Conduta ativa 

Conduta passiva 

Conteúdo dos direitos humanos Representam  valores essenciais, 
explícita ou implicitamente  retratados 

nas Constituições ou tratados 
internacionais. 

Fundamentalidade - Formal (inscrição dos direitos nas 
Constituições ou tratados) 
- Material (direito considerado 
indispensável para a promoção da 
dignidade humana). 

Marcas distintivas dos direitos 
humanos 

- Universalidade (direitos de todos) 

- Essencialidade (valores indispensáveis 
que devem ser protegidos por todos); 
- Superioridade normativa ou 
preferenciabilidade (superioridade com 
relação às demais normas); 
- Reciprocidade (são direitos de todos e 
não sujeitam apenas o Estado e os 
agentes públicos, mas toda a 
coletividade). 

Consequências de uma sociedade 
pautada na defesa de direitos 

- Reconhecimento do direito a ter 
direitos; 
Reconhecimento de que os direitos de 
um indivíduo convivem com os direitos de 
outros – o conflito e a colisão de direitos 
implicam a necessidade de 
estabelecimento de limites, preferências 
e prevalências. 

Quadro 1 – Direitos humanos 
Fonte: Ramos (2015). 
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O quadro proposto por Ramos (2015) traz à tona uma breve e sucinta 

explanação sobre os valores essenciais retratados na constituição federal do Brasil. 

Logo, ressaltamos que o quadro deixa explicito que os direitos humanos são de todos 

e para todos. Assim, os direitos humanos nos acompanham desde os primórdios das 

primeiras regras e leis impostas pela sociedade em todo o mundo, sendo um fator 

histórico e de imensa importância na união e formação da cidadania e do respeito 

mútuo entre todas as comunidades humanas. O código de Hamurabi, rei da babilônia, 

intitulado: “olho por olho, dente por dente”, assim como outros documentos históricos 

foi um indicativo do respeito a igualdade e responsabilidade das ações entre os seres 

humanos desde os babilônios até os dias atuais. Ramos (2015, p. 32) afirma que: 

 
 
Do ponto de vista normativo, há tenuamente o reconhecimento de 
direitos de indivíduos na codificação de Menes (3100-2850 a.C.), no 
Antigo Egito. Na Suméria antiga, o Rei Hammurabi da Babilônia editou 
o Código de Hammurabi, que é considerado o primeiro código de 
normas de condutas, preceituando esboços de direitos dos indivíduos 
(1792-1750 a.C.), em especial o direito à vida, propriedade, honra, 
consolidando os costumes e estendendo a lei a todos os súditos do 
Império. 
 
 

A lei imposta no antigo império da Babilônia pode ter sido o primeiro e verdadeiro 

marco inicial para a igualdade, o respeito e as regras de conduta entre os habitantes, 

dentre eles o rei e seus súditos. As grandes revoluções históricas nos países 

estrangeiros deram um grande impulso para o desenvolvimento dos direitos humanos 

no Brasil e também no mundo. A revolução francesa apenas para citar alguma, trouxe 

à tona os ideiais iluministas que formaram o alicerce para a consolidação dos direitos 

humanos no século XX, principalmente no que concerne ao abrimento de espaço para 

a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos como mostra o quadro a 

seguir:  
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A fase do constitucionalismo liberal e das declarações de direitos 

As revoluções liberais, americana e francesa, e suas respectivas Declarações de 

Direitos marcaram a primeira afirmação histórica dos direitos humanos. 

“Revolução Inglesa”: teve como marcos a Petition of Rights, de 1628, que buscou 

garantir determinadas liberdades individuais, e o Bill of Rights, de 1689, que 

consagrou a supremacia do Parlamento e o império da lei. 

“Revolução Americana”: retrata o processo de independência das colônias 

britânicas na América do Norte, culminado em 1776, e ainda a criação da 

Constituição norte-americana de 1787. Somente em 1791 foram aprovadas 10 

Emendas que, finalmente, introduziram um rol de direitos na Constituição norte-

americana. 

“Revolução Francesa”: adoção da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e 

do Cidadão pela Assembleia Nacional Constituinte francesa, em 27 de agosto de 

1789, que consagra a igualdade e liberdade, que levou à abolição de privilégios, 

direitos feudais e imunidades de várias castas, em especial da aristocracia de terras. 

Lema dos revolucionários: “liberdade, igualdade e fraternidade” (“liberte, egalité et 

fraternité”). 

Projeto de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã: de 1791, proposto por 

Olympe de Gouges, reivindicou a igualdade de direitos de gênero. 

1791: edição da primeira Constituição da França revolucionária, que consagrou a 

perda dos direitos absolutos do monarca francês, implantando-se uma monarquia 

constitucional, mas, ao mesmo tempo, reconheceu o voto censitário. 

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão consagrada como 

sendo a primeira com vocação universal. Esse universalismo será o grande alicerce 

da futura afirmação dos direitos humanos no século XX, com a edição da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Quadro 2 – consolidação dos direitos humanos no século XX 
Fonte: Ramos (2015) 

 

O autor se posiciona a favor de que foram as grandes revoluções históricas 

ocorridas na América e Europa, com destaque para a revolução francesa que iniciou-

se os posicionamentos e embasamentos teóricos sobre a criação de uma lei que fosse 

universalizada, ou seja que abrangesse todos os países do mundo. Desse modo 

destacamos a importância do contexto histórico para a criação e instauração das leis 
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jurídicas. Levando essa discussão para o campo dos estudos da literatura, em nossa 

pesquisa, baseada na leitura da obra As parceiras, escrita em 1980, quando as leis 

eram regidas pelo “código penal” vigente da época, em vigor desde 1940, auxiliando 

na criação e regulamentação das leis que perduram até hoje. Não esqueçamos ainda, 

que em 1948 foi criada e aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (em 

anexo), que teve o intuito de auxiliar as leis que já existiam no Brasil. Vejamos a 

assembleia geral proclama: 

 
 
A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal 
comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 
objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tendo 
sempre em mente esta Declaração, esforce-se, por meio do ensino e 
da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, 
pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios 
Países-Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua 
jurisdição. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 
1948, p. 1). 
 
 

Do ponto de vista normativo, a universalização dos direitos humanos estabelece 

uma união conjunta entre os códigos relacionados a jurisdição dos Países-Membros, 

uma vez que o seu regime deixa claro que essa Declaração une todos os povos, 

cidadãos que tem direitos e deveres igualitários que devem ser respeitados perante 

as leis vigentes pelos parâmetros do regime jurídico. O estudo das primeiras regras e 

leis criadas em épocas passadas são de fundamental importância no que diz respeito 

aos valores, normas, direitos e deveres de todas as pessoas, cidadãos igualitários 

perante as sociedades.  

De outro modo, o estudo sistemático das regras e sistemas jurídicos é de 

fundamental importância para entendermos o atual estágio das leis vigentes em nossa 

sociedade. Sobre a consagração dos direitos humanos, Ramos (2015) menciona que 

estabelece os seguintes parâmetros de análise das contribuições das regras, leis e 

revoluções ocorridas no passado dando ênfase para a formação da constituição da 

teoria sobre os direitos humanos que são respeitados até os dias atuais. Vejamos: 

 
 
1) o indicativo do respeito à dignidade humana e igualdade entre os 
seres humanos; 
2) o reconhecimento de direitos fundado na própria existência 
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humana; 
3) o reconhecimento da superioridade normativa mesmo em face do 
Poder do Estado e, finalmente; 
4) o reconhecimento de direitos voltados ao mínimo existencial. 
 
 

Assim, destacamos que os 4 pontos analisados por Ramos mostram como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos foi e é importante para os princípios que 

geram as leis vigentes na sociedade, reforçando os direitos a igualdade e dignidade, 

elementos fundamentais no código civil do Direito Constitucional e humanos 

relacionados diretamente com a existência humana. 

 

2.4. O Direito como ferramenta na Literatura 
 

A aproximação do Direito com a Literatura pode se configurar como uma boa 

maneira de possíveis interações no que concerne aos sistemas comunicativos e 

sociais. Dessa maneira entendemos que analisar o texto literário sobre a ótica do 

Direito, pode revelar questões de ordem moral ética e social para aguçar o imaginário 

fictício em conjunto com a realidade concreta da sociedade. O contexto social da obra 

As parceiras, e o drama vivido pelas personagens nos dar oportunidade de trabalhar 

essas interações. 

Nesses termos, a literatura é vista claramente como uma manifestação universal, 

que conquistou o direito de figurar na realidade com questões relacionadas a 

personagens que trazem em si, vidas fictícias que retratam fielmente a realidade das 

pessoas. Esse elo de ligação fez com que a Literatura conseguisse unir-se com o 

Direito revelando as mazelas da sociedade em questão, e ainda lutando em parceria 

pelos direitos sociais que são apresentados pela Literatura e assegurados pelo Direito, 

configurando assim essa união entre as duas áreas. Segundo Cândido (2014): 

 
 
[...] a luta pelos direitos humanos pressupõe a consideração de tais 
problemas, e chegando mais perto do tema eu lembraria que são bens 
incompreensíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência 
física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade 
espiritual. São incompreensíveis certamente a alimentação, a 
moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o 
amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc., e também o 
direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. 
(CANDIDO 2014, p.22). 
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Quando o autor aborda essa união vigente e constante de apoio mútuo entre as 

duas áreas, uma vez que, o direito de acesso a Literatura deve ser visto como uma 

forma normal assim como o Direito Constitucional que envolve todas as garantias e 

condições essenciais para a plena dignidade humana. Vieira e Morais apresentam 

uma dialética para tratar dos assuntos que versam tanto sobre o Direito como também 

a Literatura na sociedade. Dessa forma os autores destacam que: 

 
 
Os textos e os contextos do Direito e da Literatura constroem uma 
dialética riquíssima e (ainda) pouco explorada. Assim o Direito 
repercute na Literatura, esta contribui para aguçar as percepções 
sobre as emoções, os sentimentos, as relações e, [...] compreender 
um pouco da sociedade e do Direito a partir das contribuições da 
literatura. (VIEIRA; MORAIS, 2013, p. 46). 
 
 

A citação nos incita a perceber que a união das duas áreas é muito benéfica para 

entendermos as relações existentes na sociedade que variam de pessoa para pessoa 

e a dinâmica que envolvem os direitos e deveres de cada, bem como a falta deles que 

ainda hoje são comuns para parte da sociedade. A literatura é, segundo Cândido 

(2014), vista sobre dois ângulos distintos, que por sua vez visam a organização da 

sociedade, revelando o que há de bom e humanizador, como também o que há de 

grave e destruidor ao indivíduo em sua condição humana:  

 
 
Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de 
dois ângulos diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura 
corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob 
pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 
sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos 
e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a 
nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um 
instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as 
situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a 
miséria, a servidão, mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no 
outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. 
(CANDIDO, 2014 p.35). 

 

Assim, a literatura age de duas maneiras: por um lado, joga com os sentimentos 

e emoções do leitor, que se prende a obra e seus personagens como uma maneira 

que o homem busca para libertar sua mente e desejos ocultos jamais revelados por 

causa das opressões da sociedade; por outro lado, usa a obra para revelar e 

desmascarar a sociedade mostrando os direitos como também a falta deles na 
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sociedade. Ainda, a respeito desse despertar da Literatura com o Direito, seguimos 

este raciocínio, por entendermos que as duas áreas podem se localizar em dois 

espaços distintos: 

 
 
No primeiro caso, a literatura é associada em termos exclusivos com 
o cânone literário, ou seja, o conjunto das obras que foram 
consagradas como de alto valor artístico e que são objeto de estudo 
nas escolas, constituindo um capital cultural. É a literatura com letra 
maiúscula que dá prestígio social tanto ao escritor que a produz quanto 
ao leitor que a consome. Os direitos humanos, por sua vez, ainda 
costumam ser associados à violação da dignidade humana, 
usualmente limitados a uma questão central, como a pena de morte, 
as prisões arbitrárias, a tortura e o tratamento dados aos presidiários 
nas penitenciárias. (PAULINO, G; COSSON, R. 2014 p.93-94). 
 
 

Aqui observamos o destaque da literatura do cânone fazendo com que as obras 

atingissem um alto valor artístico e de mercado, sendo ainda trazido para o âmbito 

escolar ganhando status de disciplina autônoma muito prestigiada pelos leitores. No 

que concerne aos Direitos humanos essa literatura ganhou um enorme prestígio 

social, pois algumas obras tiveram como base a crítica e denúncia social que foi de 

encontro à violação da dignidade humana. Desse modo, o Direito se tornou uma 

ferramenta importante para a literatura, pois essa união agrega conhecimentos 

diversos que se juntam para um melhor entendimento das duas áreas e principalmente 

do papel atribuído as leis e decretos para se fazer justiça contra as violações e crimes 

cometidos contra a mulher na sociedade. 

Nisso, no próximo capítulo abordaremos a nossa análise jurídica e literária, que 

se dará a partir de todas as teorias estudadas nos capítulos anteriores e na leitura da 

obra As Parceiras, fazendo um contraponto com as questões relacionadas as 

violações de direitos das personagens femininas em destaque nessa obra.   
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3 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS  
 

Este capítulo tem   a finalidade de analisar as questões relativas com a violência 

existente na época, que foi retratada pela autora, através dos crimes cometidos contra a 

mulher, crimes estes, que marcaram a construção da identidade das personagens 

femininas na obra. Fizemos um estudo, com aparato teórico em Antônio Cândido, que 

envolve a literatura e sociedade, com ênfase nas questões feministas relacionadas ao 

campo jurídico da esfera penal, constitucionalista e humanas para depois voltarmos para 

uma releitura analítica da obra “As parceiras”, com a finalidade de entender o mundo de 

criação das sete personagens femininas que compõem o foco narrativo, com destaque 

para “Anelise” que tem sua identidade construída a partir das relações e memórias 

dessas personagens.  

 

3.1 A construção da identidade feminina das personagens: Catarina, Norma, 
Beatriz, Dora, Sibila, Anelise, Vânia e Adélia 

 

Ressaltamos que seguiremos uma cronologia em que a ordem as personagens 

surgem na obra, destacando as principais violações, transtornos e traumas sofridos por 

cada uma das oitos personagens. 

O quadro a seguir representa as personagens que compõem a obra: 

 

 
Quadro 3 – Distribuição das personagens 

Fonte: (Criação nossa). 

Avó (Catarina) 

↓ 

Mãe (Norma) 

↓ 

Irmã (Vânia) 

↓ Beatriz 

Anelise →Tias Dora 

↓   Sibila 

Amiga/irmã (Adélia) 
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Esta é a ordem que distribuímos para falarmos das personagens, com destaque 

para Anelise, tendo como referência as demais personagens para a construção de sua 

identidade feminina, que é transcorrida pelos fatos decorrentes de sua memória e dos 

sinais hereditários herdados de sua árvore genealógica. 

 

3.1.1 A avó, Catarina 

 
Catarina, uma mulher que foi obrigada a casar com um homem violento quando 

tinha apenas 14 anos. Dessa união, duas coisas importantes aconteceram: o nascimento 

de 4 filhas e o confinamento de Catarina em sua própria loucura, que a levou a se 

enclausurar em um sótão branco e inocente durante o resto da vida, até cometer suicídio. 

Logo no início da leitura da obra, já é possível notar em suas primeiras páginas que 

estamos diante de uma estória marcada por dramas e que citam crimes contra o gênero 

feminino. Tendo como referência a personagem Catarina, matriarca da família, vítima de 

diversas violações de direito, tais como: estupros e violências psicológicas,  cessados 

por falta de garantias jurídicas no âmbito feminino, outras permitidas por costumes e 

paradigmas culturais, que se iniciam desde a sua infância roubada, por meio de um 

casamento precoce, que resultaram em diversas consequências na vida da personagem 

tornando-a uma legítima e carente vítima de direitos e crimes expressos artisticamente 

pela autora. O sofrimento e os crimes contra Catarina desencadeiam uma influência 

negativa na personalidade de outras personagens da obra, que também vivenciaram toda 

uma afronta aos seus direitos, aumentando assim o rol de vítimas, no qual ao longo deste 

trabalho perceberá o porquê a escolha do título As parceiras e onde o direito encaixa-se 

na obra. 

Catarina é uma adolescente com quatorze anos recém-feitos que é obrigada a 

casar-se com um homem com mais de trinta anos. Essa personagem é vítima de várias 

injúrias e violações de direitos, o que nos possibilita a reflexão de que a autora também 

expõe de forma implícita sobre outros crimes e problemas não tratados tão de forma 

direta, mas embutidos no texto que se refletido, poderá ser percebido. Vejamos o trecho 

retirado de Luft a seguir: 
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Quando casou Catarina von Sassen mal começara a menstruar. E, se já 
não acreditava piamente que o sinal no dorso de sua mão vinha duma 
bicada da cegonha, também não tinha certeza de como os bebês 
entravam e saíam da barriga das mães. (LUFT, 1980 p. 13). 
 
 

Dessa forma, Catarina era apenas uma “criança”, não estando ainda preparada 

fisicamente e nem psicologicamente, para assumir a responsabilidade do casamento, 

mesmo numa época em que, eram comuns esses tipos de matrimônios arranjados. A 

infância roubada, o direito de brincar substituído por noites e dias de terror é a 

confirmação de que a personagem passaria por uma triste, patética e insuportável 

violação dos seus direitos. Assim: “Casando, Catarina deixou na cama de solteira três 

bonecas de rosto de porcelana. A mãe voltou para a Alemanha, aliviada por estar a filha 

em boas mãos, destino assegurado”. (LUFT 1980 p. 13). Logo, a infância roubada é 

caracterizada pelas três bonecas deixadas para trás, o que configura o fim da vida de 

solteira, visto que Catarina não passou pela transição natural das fases da vida; infância, 

adolescência, juventude e vida adulta. Em virtude disso, a personagem foi obrigada a 

ingressar, de forma abrupta, na vida adulta, mesmo sendo ainda uma simples 

adolescente que sucumbiu diante das circunstâncias a que fora submetida. 

Essa primeira observação sobre a personagem Catarina pode ser sustentada por 

Lênio Streck (2013), no qual utilizaremos na constatação dessa violação para o estudo 

da pedofilia que ocorria “legalmente” ainda na década de 1980, com casamentos 

negociáveis, tendo como objeto de troca o corpo feminino, bem como toda a sua 

dignidade. O casamento fora para Catarina uma tortura sem fim, pois desde o início ela 

foi subjugada a cumprir seus deveres matrimoniais visto que seu marido se sentia no 

direito de possuí-la, independentemente de sua vontade. Assim sendo observamos que 

Catarina é obrigada a casar, obedecendo não só as ordens masculinas, mas aos 

costumes de seu tempo, em que a figura feminina, não tinha voz e nem forças para reagir: 

 
 
[...] caçou-a pelos quartos do casarão, seguiu-a pelos corredores, 
ameaçou arrombar os banheiros chaveados como arrombava dia e noite 
o corpo imaturo [...]. E Catarina sucumbiu a um fundo terror do sexo e da 
vida. Não os medrosos pruridos de muitas novinhas do seu tempo, mas 
uma agoniada compulsão de fugir. Como as poucas e tímidas queixas nas 
cartas à mãe distante não tivessem resultado, ela se refugiou onde pôde: 
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um mundo branco e limpo que inventava e onde se perdia cada vez mais. 
(LUFT,1980, p.13). 
 
 

Depois do casamento, Catarina é submetida a todos os terrores, medos e angústias 

provocadas pelo sexo forçado, que chegou a sua vida de maneira precoce e trágica, visto 

que mesmo tentando obstruir tal violação do seu corpo, seu esposo encontrava formas 

de “arrombá-la” dia e noite. O termo arrombar significa romper, abrir a força, usar da 

violência. Catarina não fora violentada apenas sexualmente, mas na sua inocência, na 

condição de menina que ainda brincava com bonecas.  Catarina ainda não estava 

preparada fisicamente para o sexo. A passagem forçada de criança a adulta, obstruindo 

a adolescência também foi uma forma de violência.  

Durante todo o seu casamento Catarina teve problemas com seu esposo, por falta 

de maturidade, uma vez que, a pobre adolescente assustada, tinha muito medo da nova 

vida que tinha agora. Dessa forma “a criança loura era agora uma adulta precoce: cheia 

de manias”. (LUFT, 1980 p. 14). Assim sendo o marido desistiu de ensiná-la a vida 

matrimonial, então regida pela sociedade da época, e começou a frequentar os bordéis 

e, em função disso, manteve teúdas e manteúdas; uma forma machista de substituir a 

esposa nas questões relacionadas ao sexo. 

A situação de Catarina enquanto esposa, volta a alterar-se quando seu marido 

decide mudar-se para uma de suas fazendas. Catarina, ao chegar na fazenda mandou 

mobiliar o sótão da casa e fez uma espécie de quarto de menina para si e lá se reclusou, 

na esperança de que foi cessada sua condição de esposa. Então Catarina: “ficou meio 

esquecida com as empregadas e uma governanta. Quando o marido irrompia naquela 

falsa tranquilidade, não deixava de procurar a mulher. Dava um jeito de abrirem o sótão, 

e entre gritos e escândalo emprenhava Catarina outra vez”. (LUFT, 1980 p.14). A 

tranquilidade de Catarina não era absoluta e contínua, pois quando o marido não 

copulava com as empregadas, voltava sua atenção novamente para Catarina, com 

objetivo de saciar suas lascivas sexuais, mesmo contra a vontade da sua jovem esposa. 

Desse modo, após sofrer todos os abusos sexuais, psicológicos e morais, Catarina 

passou por alguns abortos em função do despreparo natural do seu corpo e mente 

frágeis. Todavia, nesses abusos sexuais contínuos concebeu a luz a três filhas, 

posteriormente e, após 20 anos aparentemente tranquilos, já adulta, quando não pensava 
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ter novamente seu corpo violado, muito menos engravidar outra vez, Catarina foi 

novamente abusada, além de abuso sexual, sofreu lesões corporais e torturas trazendo 

como consequências, uma última gravidez.  Sua última filha, nasce retardada e anã. 

Assim, considerando todos os traumas vividos por Catarina, não havia possibilidade 

psíquica de criar suas filhas mantendo o carinho e afeto comum entre ela e suas filhas. 

Os vários abusos transformaram Catarina em uma pessoa seca de amor, rejeitando até 

o amor que poderia sentir pelas filhas que, para ela era o resultado desses abusos. 

Catarina não tinha pelas filhas, o mesmo amor e carinho de uma mãe normal que 

concebia seus filhos de forma natural. A sua indiferença era o resultado do amor que 

Catarina não tinha.  

Passados os anos, tinha agora Catarina 46 anos sofridos. Os traumas e as mais 

diversas formas de violação sofridas trouxeram como maior consequência a loucura e, 

em meio a isso, a personagem se envolve em um relacionamento homossexual com uma 

enfermeira que cuidava dela, até ser flagrada pela governanta, o que se desencadeou 

em um grande escândalo, inaceitável para os padrões sociais daquela época, como 

vemos no trecho a seguir: 

 
 
Um dia, o escândalo: Catarina von Sassen, quarenta e seis anos, louca e 
linda, foi encontrada na cama em atitudes suspeitas com a enfermeira 
mocinha que diariamente lhe aplicava injeções de vitamina e massagens 
para compensar a longa reclusão. Ninguém soube detalhes, a Fräulein 
não os daria. Expulsara enfermeira, o médico chamado às pressas 
acalmou a doente, não fora nada, estava tudo bem. Aparentemente a 
coisa resolveu-se assim. A partir daquele dia, passado o efeito dos fortes 
calmantes, a moradora do sótão ficou extraordinariamente calma, não 
escrevia cartas, não recitava suas ladainhas, não perguntava por 
ninguém. Não falou mais com pessoa alguma. (LUFT 1980 p. 45) 
 
 

Mediante aos fatos descobertos, a relação homoafetiva teve um desfecho trágico 

para Catarina, pois a personagem sucumbiu, aumentando o seu nível de isolamento, 

passou a trancafiar-se novamente no obscuro sótão, fragilizando-se ainda mais. A 

narradora aponta que: 

 
 
Depois do caso com a enfermeira, não dera atenção a mais nada. 
Pessoas entravam e saíam, as poucas que lidavam com ela. Limpavam o 
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quarto, traziam comida, afagavam o cabelo. Catarina entrara numa 
dimensão mais afastada ainda, remota. O sótão do sótão, onde não se 
precisava falar, escrever. Parecia calma, doce até, junto da porta de vidro 
ou olhando as copas das árvores na sua poltrona predileta. (LUFT 1980 
p. 118) 
 
 

Após não restar mais nada a que se agarrar para viver Catarina sucumbiu e desistiu, 

já não mais falava e seu silêncio se transformou em suicídio era o fim de sua vida, um 

salto em queda livre para a morte. Vejamos: 

 
 
Um dia, porém, sem sinal ou aviso, [...]. Saíra para a sacada, e jogara-se 
por cima da balaustrada para o jardim, três andares abaixo. Caída no 
canteiro, entre flores amassadas e morangos feito manchas de sangue, 
era uma flor a mais, branca. O corpo quebrado; o rosto intacto, fitando o 
céu. Anunciaram a morte acidental, [...]. Na família todos sabiam que não 
fora acidente. A balaustrada era alta demais para se cair, mesmo alguém 
da altura de Catarina. (LUFT, 1980 p. 119) 
 
 

Partindo desse princípio temos a personagem Catarina como raiz de uma árvore 

que conta a história recheado de dramas, percas, traumas e cicatrizes. Percebemos a 

vulnerabilidade que chega de diversas formas a família, no qual iniciavam-se em 

casamentos negociados tendo como objetivo principalmente a transação de 

responsabilidade e continuação da criação para os homens.  

A culminância do sofrimento vivido pela personagem, ocorre quando ela se isola no 

sótão, cômodo da casa, isolado dos demais, geralmente, reservado para guardar 

mantimentos, objetos não utilizados, ou até segredos e coisas valiosas. Mas também o 

lugar de isolamento no interior da casa, um lugar sem aberturas para o espaço exterior, 

uma vez que se localiza, quase sempre, na parte inferior ou superior da casa, distante de 

tudo e de todos. O sótão tornou-se o espaço de construção da identidade perturbada de 

Catarina, o espaço isolado que se torna testemunha fiel dos seus abusos, mas ao mesmo 

tempo, o espaço do segredo, da distância, dos distúrbios, dos momentos de loucura de 

Catarina, como se servisse para separar a personagem daquilo que a sociedade 

considerava normal. O sótão seria para o Direito um cárcere privado. 

Os dramas vividos pela personagem, a usurpação dos seus direitos enquanto 

mulher, visto como normal pelo esposo e por todos da sociedade, mostra um contexto de 
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dramas vividos por muitas mulheres do seu tempo. A violação de Catarina lhe rouba o 

direito de ser uma mulher normal como as outras, ou pelo menos como deveria ser. A 

insatisfação de Catarina com o casamento é muito clara na obra assim como é clara 

também o silenciamento da justiça, dos homens, da igreja e da sociedade. Catarina 

representa na obra um fruto de uma sociedade opressora, machista e ainda escravocrata.   

 

3.1.2 A mãe, Norma 
 

Norma, mãe de Anelise, é descrita na obra com esquiva, como se a narradora 

quisesse evitar um golpe, em um movimento defensivo. Morreu em um acidente de avião, 

juntamente com o esposo, pai de Anelise. Embora fosse sua mãe, ela era um pouco 

distante da vida e das filhas. É descrita como uma mulher de sorte porque casou com um 

bom homem, um médico de prestígio. Vejamos o que Anelise relata em uma de suas 

memórias uma vaga lembrança de sua mãe: 

 
 
 Quando ela casou todos acharam que lhe convinha muito aquele homem 
já maduro, bondoso. Ainda por cima médico, que poderia entender e tratar 
melhor certas singularidades de Norma. Pois ela era muito infantil, 
desinteressada pelas coisas práticas, aparentemente incapaz de assumir 
uma família sua (LUFT, 1980 p. 22). 

 
 

Na passagem citada, podemos perceber que para a sociedade vigente Norma 

estava amparada, pois ainda bem jovem teve a sorte de casar com um homem maduro 

e médico, ou seja, o ser e o ter, dois verbos caros para uma sociedade patriarcalista que 

ainda olhava para a mulher vendo a sombra de um homem. Podemos perceber também 

que Norma trazia consigo algo de diferente no seu jeito infantil e que o médico iria ajudar 

na sua cura. Norma vivia exclusivamente para o marido, pois o marido trabalhava fora e 

Norma não sossegava enquanto ele não chegava, sempre disposta a mimá-lo. “Depois 

do jantar tocava piano para ele na sala: era para ele que ela tocava, cantava, vivia. Doces 

cantigas alemãs, numa voz clara”. (LUFT, 1980 p. 22). Assim, Anelise destaca de maneira 

disfarçada a falta de carinho da mãe para com as filhas. A narradora descreve para o 

leitor que seus pais eram bondosos e tranquilos. Todavia vejamos o que é dito sobre 

Norma: 
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[...] a felicidade precária precisava ser tão protegida quanto a minha mãe, 
que sobrevivia apenas assim, pairando pela casa, quase ausente, 
acompanhando um pouco à distância a vida das filhas e dos 
acontecimentos domésticos. Nunca podíamos correr, gritar, discutir na 
frente dela. Tudo a perturbava, começava a chorar, recolhia-se ao quarto, 
me deixava louca de remorsos. (LUFT, 1980 p.23). 
 
 

A felicidade precária enfatizada por Anelise faz crer que Norma não era feliz, vive 

como se sempre estivesse faltando algo na sua vida. O comportamento de Norma, mostra 

que o seu mundo não era normal e que ela sofria em silêncio. O distanciamento das filhas 

e a forma de sempre querer agradar ao marido, chefe absoluto da família, mostra que 

Norma não vivia pra ela, mas em função do homem que a sustenta, que segura a família. 

Mesmo com a falta de atenção que Norma dava às filhas, Anelise a amava muito. A 

narradora coloca que sua mãe era uma espécie de fada linda e boa. Vejamos o trecho a 

seguir: 

 
 
Mas embora minha mãe fosse assim alheada com seus livros e músicas, 
eu a amava muito, e sabia que ela me amava também, na sua maneira 
etérea e infantil. Era uma mulher alta, clara bonita, parecendo com minha 
avó. Apenas esquecida: sempre perdendo as coisas, pedia que 
ajudássemos a encontrar o livro, a partitura, o lenço. Depois sorria um 
sorriso inocente, parecia um pouco admirada de nos ver ao seu redor, de 
sentir-se amada e necessária. Uma menina crescida com quem se tinha 
vontade de brincar de comidinha e casa de bonecas. (LUFT, 1980 p. 26). 
 
 

O comportamento de Norma, alheia a tudo e a todos, especialmente às filhas, 

representa a figura feminina subalterna do seu tempo. A mulher silenciada que tem a 

figura do homem, como ser absoluto do lar. Dessa forma ressaltamos que Norma, como 

mãe, teve um pequeno papel na construção da identidade de Anelise, um papel mais 

relacionado com o que Anelise sentia por ela do que o amor, afeto e carinho que pouco 

fora demonstrado a Anelise pela personagem Norma: sua mãe. 

 

3.1.3 As tias Beatriz, Dora e Sibila 
 

Anelise tinha três tias, Beatriz era a mais velha, devota da igreja e dos bons 
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costumes, pegava no pé de todos, todavia fora quem mais cuidava da vida de todas. Dora 

era pintora e raramente estava com a família, viveu a vida como quis, embora não 

totalmente livre de tormentos. E por fim, a Sibila ou simplesmente Bila, a pobre e 

horrorosa anã, que despertava em quase todos os sentimentos de medo e/ou vergonha. 

Beatriz teve uma vida sofrida, pois, como era a irmã mais velha teve que cuidar das 

outras, principalmente de Sibila, e ainda cuidou da mãe Catarina e da criação das filhas 

de Norma: Vânia e Anelise. No meio de tudo isso teve um casamento que não vingou e 

dedicou sua vida a igreja. Observamos como a narradora retrata o mundo em que vivia 

Beatriz: 

 
 
Um mundo triste o da minha tia, que crescera sob o império da Fräulein, 
a mãe louca no sótão da casa enorme, as duas irmãs mais novas tendo 
que ser protegidas, o pai raro e grosseiro. Magra e taciturna mesmo nas 
poucas fotos de menina. Casara e enviuvara em pouco tempo, voltara ao 
casarão, a mãe enfurnada lá em cima. Começou a cuidar dela, depois de 
Bila. A trégua fora breve. E amarga. Roupa severa, cabelo curto escovado 
para trás, Beatriz cuidava do seu triste ofício: uma louca, uma anã. Era 
religiosa, ia à missa mesmo em dia de semana, não perdia a novena. 
(LUFT, 1980, p. 29). 
 
 

A narradora relata a vida de sua tia Beata, enfatizando seu casamento de três 

semanas e depois enviuvou-se continuando virgem, se dedicando a família e a igreja. 

Para a narradora a tia Beata levava uma vida difícil e amargurada, dedicava-se a família, 

tinha grande zelo pela igreja. A tia Beata é na obra a figura que representa o equilíbrio, 

mesmo passando por dilemas, como o casamento rápido e a viuvez seguida. Beatriz 

representa o sustentáculo das outras, uma forma de as demais mulheres se agarrarem a 

ela, protetora, zelosa, mulher do seio da família. O trecho a seguir revela boa parte da 

sua vida após o fracassado casamento. Vejamos: 

 
 
Fora casada por três semanas. Logo o marido se suicidara, diziam que 
fora por não poder cumprir seus deveres conjugais. Não saciara os 
magros ardores de tia Beata. Minha tia, já tão religiosa, certamente se 
julgou predestinada à virgindade. Passos rápidos, xalinho no ombro, 
cheiro de leite de rosas, santos e rezas, Bíblia na cabeceira, tantas boas 
intenções. Retidão, nunca vi tanta retidão. Dentes grandes, amarelos, que 
quase não riam. Vida difícil, alma amargurada. Todo mundo tão precário 
ao seu redor: loucura, suicídio, aleijão. (LUFT, 1980, p. 31). 
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Ainda sobre as marcas deixadas pelo casamento não consumado, a narradora 

relata que a tia Beata não conhecera o amor e o sexo, assim teve uma vida dura. O 

comportamento de Beatriz se diferencia das demais personagens da obra. A reclusão 

solitária que escolheu viver depois do casamento, talvez não tenha sido exatamente uma 

escolha, mas uma consequência, uma frustação do casamento que não se concretizou. 

Lembrando que o casamento no contexto vivido pela personagem ainda tinha uma visão 

da obrigatoriedade conjugal, especialmente pelas mulheres, como se elas fossem objetos 

sexuais. Aos olhos dos outros a personagem teve o seu feminino violado por não ter 

conseguido sustentar um casamento. Assim, ela se reclusa e busca na igreja sua 

tranquilidade, retida a tudo e a todos, pensando primeiro nos outros e depois nela.  

Anelise em uma das passagens da obra faz uma indagação de como será que a tia 

aguentou: 

 
 
Ela não tivera nada disso. Uma vida dura. O amor não conseguido, o sexo 
não consumado, só então eu aliviava como devia ter sido difícil para ela. 
As tentativas. As humilhações. O corpo incendiado tendo de retornar à 
placidez honesta. Hoje, sentada no capim morno, vendo o Chalé logo ali, 
entendo tia Beata ainda melhor: aguentar é duro, tia. Como é que a 
senhora aguentava quando o marido tentava, tentava e não podia? O 
medo, a ignorância, a vergonha. Viúva e virgem. (LUFT 1980 p. 85). 

 
 

Na passagem citada percebe-se que Anelise pela primeira vez, pensa na tia como 

mulher. Uma mulher que teve seus desejos reprimidos pela impotência do marido. Uma 

mulher viúva e virgem. A viuvez de Beatriz soa como frustação a personagem que, 

mesmo diante do comportamento não tão convencional, deveria sentir os desejos pueris 

de uma mulher dentro da sua normalidade de ser humano, quando pensamos na relação 

do sexo. Beatriz não cuida das sobrinhas porque exatamente sente amor por elas, mas 

sim, ver isso como uma obrigação, tão cara ela a quanto a sua liberdade, sua privação 

dos prazeres da vida, a começar pelo sexo. Beatriz transforma-se na figura representativa 

da mulher que assumia a responsabilidade da família. Beatriz, a tia beata, era quem 

cuidava de tudo e de todos, embora razinza sempre estava disposta a ajudar no que 

concernia a educação e criação de Anelise e sua irmã. Sobre Beatriz a narradora discorre 
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que: 

 

 
[...] tia Beata vinha seguidamente à nossa casa. Estava sempre na igreja. 
Tinha seguidamente padres convidados para o almoço, o jantar. Novenas, 
promessas. Dedicação absoluta a Bila e ao casarão. Tia Beata 
interessava-se por nós, que gostávamos dela. Vinha, queria saber da 
nossa roupa, do nosso estudo, era solícita e boa, mas sem carinho. 
Devíamos ser-lhe uma obrigação a mais, ela procurava compensar nossa 
educação negligenciada, o domínio das empregadas, a fragilidade de 
mamãe, a complacência de meu pai. (LUFT, 1980, p. 25). 
 
 

Nas palavras da narradora, a tia Beata não tinha muitas alegrias, rejeitava o contato 

físico, tinha a aparência seca e vivia sempre com um olhar de hostilidade. Percebemos o 

papel da igreja nesse contexto, a educação religiosa como símbolo do zelo, da retidão, 

do cuidado com o outro, mas ao mesmo tempo como doutrina daquilo que a sociedade 

exigia, das regras que a igreja considerava certo e das coisas que a igreja considerava 

como fuga às regras; a exemplo, a viuvez por toda a vida, ou seja, o respeito ao macho, 

a consideração a figura do homem, mesmo ele já morto, espécie de fidelidade que cabia, 

obrigatoriamente às mulheres. Anelise relata que: 

 
 
[...] tia beata não se importava de não ser amada pelas pessoas: o contato 
físico, mesmo conosco, a repugnava. Ou assustava? O rosto seco, 
severo, o beijo rápido com pelos espetando me deixavam encolhida e 
hostil. (LUFT, 1980, p. 25). 
 
 

O trecho sugere uma série de elementos de extrema relevância: A falta de amor na 

vida de Beatriz, ou simplesmente, a não realização desse amor, dado o casamento rápido 

acompanhado da viuvez, junto à frustação de ainda ser virgem. A representação da 

virgindade feminina nesse contexto da obra, só o casamento seria capaz de suprir essa 

necessidade humana, de suprir os desejos pueris, como se as mulheres nascessem 

somente pra isso. Por fim, o ato final de Beatriz foi mudar-se para um convento onde 

passou o resto dos seus dias até morrer junto de suas amigas freiras. A narradora 

anuncia a sua morte: 
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Depois de alguns anos [...]. Foi morar num quarto de um convento a quem 
doara parte do seu dinheiro, e que há muitos anos costuma visitar para 
consolar-se com as freiras suas amigas. Viveu ali o resto dos dias, freira 
sem votos. Quando morreu, santa e seca, as irmãs comentavam umas 
com as outras nos corredores: 
– Uma santinha. E com aquela família tão esquisita. (LUFT, 1980, p. 31). 
 
 

O papel de mulher protetora assumida pela personagem Beatriz, reflete também na 

de mulher virtuosa, dedicada a igreja e que termina seus dias num convento, longe e 

isolada. O convento surge na obra como a última missão de Beatriz, antes da morte. 

Mesmo sem amar as pessoas, ou amando do seu jeito, Beatriz cumpre o dever de mulher 

virtuosa e temente a Deus. Seu último dever por fim é servir a Deus no convento. Beatriz 

é a representação da mulher frustrada e infeliz que procura refúgio na religião. 

 

Tia Dora 

 

Tia Dora é apresentada na obra como uma pintora que foi casada muitas vezes, 

porém não conseguiu ser feliz em nenhum casamento, buscando a evasão da realidade 

em seus quadros. Também não quis ter filhos. "Medo que aparecesse outra Bila, outra 

Catarina?", questiona a narradora. Podemos perceber que Dora se diferencia da tia 

Beatriz, ela é uma mulher que fica à frente do seu tempo, pois tivera vários maridos. Leva 

uma vida de “felicidade”, embora não realizasse o desejo de ser mãe, como se isso fosse 

uma obrigação da mulher enquanto realização humana. O comportamento de Dora como 

uma mulher também tem seus mistérios, pois ela não permitia a entrada das sobrinhas 

no ateliê. Dora tinha comportamento que contrariava as regras ditas sociais e isso está 

representado na relação dela com a irmã Beatriz. Ao falar da tia Dora, a narradora declara 

sua admiração pela vida que ela levava, Anelise apresenta para o leitor a figura de uma 

mulher de aparência forte e independente. Além de citar as qualidades físicas tais como 

a beleza natural, e principalmente sua alegria de viver. Vejamos: 

 
 
[...] a pintora nos visitava pouco e não nos levava ao seu ateliê. Eu sabia 
que tivera vários maridos, que viajava muito, que adotara aquele meu 
único primo, Otávio, um menino esquivo, mas simpático. Tia Dora era 
bonita, parecia alegre também, de uma vitalidade que, nos raros 
encontros me impressionava: era assim que eu queria ser. Assim 
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desejava que fosse minha mãe: interessada, viva, falastrona, exuberante. 
(LUFT, 1980, p. 25). 
 
 

A narradora destaca em uma das passagens da obra que a Tia Dora, embora fosse 

livre, e fizesse o que queria sem dar satisfações a ninguém trazia um certo olhar de 

tristeza. Todavia existia em sua alma um vazio de nunca ter concebido um filho: “Tia Dora 

não tivera filhos, mas adotara aquele bebê, criava como podia, não era fácil, ela viajava 

muito. Mas ele parecia um rapaz independente, arranjava-se com amigos, internatos 

quando era preciso. (LUFT, 1980, p. 57).  Anelise destaca que sua Tia Beata não aceitava 

a vida que Dora levava, esta, porém estava sempre feliz e rodeada de amigos que sempre 

a visitavam em seu apartamento. A narradora descreve em um trecho da obra como era 

a vida no apartamento de Dora: 

 
 
[...] tia Dora atraía os solitários, os tristes, que a amavam pelo calor e jeito 
maternal, a bondade um pouco rude, o humor sem amargura. Agora eu 
pertencia ao grupo que tia Beata sempre chamara “a fauna da Dora”, e 
classificava sumariamente: veados, mundanas, vigaristas (LUFT, 1980, p. 
67). 
 
 

A narradora relata que desejava ser como sua tia Dora, pois no meio de tantos 

quadros de monstros, e casamentos fracassados, sua tia sempre demonstrava um fervor 

alegre para com a vida, diferentemente da mãe de Anelise e de suas outras tias. Para 

Anelise, tia Dora é um modelo de tia em relação as outras, pois sente-se realizada mesmo 

diante das faltas que a vida lhe deu, como o filho que não veio. Dora se torna modelo de 

amor, de felicidade, de proteção, embora a tia protetora, na prática, fosse Beatriz. Dora 

representa um outro lado da mulher na sociedade, a mulher que quebrava com as 

tradições impostas pela sociedade, a mulher que tivera vários maridos, mas decidira viver 

sem nenhum deles. Vejamos: 

 
 
Eu desejava com fervor ser parecida com Tia Dora. Mesmo com relação 
a seus casamentos fracassados ela mostrava um bom-humor divertido e 
sem ressentimentos. Talvez desabafasse nos quadros: os monstros que 
retratava eram seus filhos secretos? Estava envelhecendo e não pensava 
mais em casar, lia com avidez as cartas do filho, cuidava de mim sem me 
aprisionar. Mechas louras e grisalhas eriçadas na testa, dedos sujos de 
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tinta, cheiro de terebintina. Nem a fragilidade de minha mãe, nem a secura 
de tia Beata. (LUFT, 1980, p. 68). 
 
 

Ainda sobre a profissão de pintora de sua tia, Anelise achava que ela pintava 

pequenos retratos de sua tia Bilinha, não sabia ela que todos aqueles quadros de figuras 

monstruosas revelavam a tristeza que emanava no coração de Dora. Não sabia ela que 

a profissão de Dora era uma espécie de fuga. Seus quadros representava o sofrimento, 

as dores, as angústias que não cercavam exatamente ela, mas todos que a cercavam. 

Observe que as personagens sempre têm uma espécie de fuga, cada uma a sua maneira. 

Assim Anelise destaca que: 

 
 
[...] minha tia pintava monstros, ela achava graça quando eu chamava 
assim, mas eram monstros tristes, figuras vagamente humanas, aqui um 
olho, ali um crânio calvo, adiante um par de mãos. Figuras incógnitas, 
bruxas e demônios. Bilinha esfumadas. Todo mundo queria comprar 
aqueles quadros de cores sombrias, inesperados clarões. (LUFT, 1980, 
p. 69). 
 
 

Dessa forma, o papel atribuído a Dora na narrativa foi fundamental para a 

construção da libertação de Anelise, não só do casarão, mas também para a vida, e todas 

as descobertas as quais a protagonista se entrega até chegar ao momento do seu 

casamento. 

 

Sibila 

 

Sibila a anã que nasceu com Síndrome de Down. Fruto de mais um estupro sofrido 

por Catarina, na idade adulta. Pobre e desgraçada a tia anã de Anelise, nascera no sótão, 

não crescera e só causava medo e vergonha para todos. Essa é uma personagem que 

foge as regras ditas sociais em relação às mulheres da sociedade. A começar pelo físico. 

A anã é feia, longe da simbologia da beleza da mulher, como regra maior do tempo.  A 

narradora destaca as (des) virtudes físicas da personagem. Vejamos: 

 

Mas ela, Bilinha, cresceu à revelia: cresceu só a metade do que deveria, 
ou menos, porque as mulheres da nossa família eram geralmente bem 
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altas. Feia, cabeça pequena, olhinhos suínos, cabelo ralo e preto. Nunca 
lhe nasceriam dentes. Falava numa algavaria que só tia Bea e a Fräulein 
decifravam em parte. (LUFT, 1980, p. 52). 
 
 

Após apresentar ao leitor sua tia anã a narradora descreve como a pobre e 

desgraçada criatura figurava pela casa e arredores, mostra ainda as malcriações que a 

pobre infeliz cometia contra as pessoas, por ter uma mente limitada ela dava muito 

trabalho, era um terror. Anelise aponta que: 

 
 
Quando estava calma andava pela casa, trotava no jardim, alheia a um 
rosto branco que a espreitava na porta de vidro do sótão. Vagava entre 
os canteiros simétricos com flores e beiradas de morangos. Bila dava 
muito trabalho: cuspia nas pessoas, beliscava, judiava dos bichos. Tinha 
mania de pegar insetos, comia formigas mais de uma vez a peguei 
puxando as pontas de uma minhoca até a pobre estourar. Bila adorou os 
bichos-da-seda que um dia inquietaram o sótão. (LUFT, 1980, p. 52 – 53). 
 
 

A narradora revela que tinha medo de Sibila, e que achava que ela não gostava 

muito de Anelise. Assim, a narradora aponta que sua tia anã tinha sido um erro, um 

capricho da natureza. Desse modo em uma passagem da obra Anelise conta que Sibila 

era ruim: 

 
 
E transformaria num pesadelo meus anos no casarão. O pior é que 
parecia gostar de mim: me seguia por toda parte, queria comer ao meu 
lado, babava meu braço, segurava minha saia, guinchava atrozmente 
quando eu fugia ou mandava que a levassem dali. Mas não era só por 
nojo que a repelia: era medo. Essa tia anã era o fruto mais caprichado da 
árvore temida, a árvore familiar de que eu também fazia parte. (LUFT, 
1980, p. 53). 
 
 

Em outro trecho da obra, a narradora descreve que até os empregados tinham 

medo de Sibila. Todavia, a tia Beata a defendia pois, ela sabia que a pobre infeliz não 

crescera nem fisicamente e muito menos psicologicamente, era uma verdadeira 

criança em todos os sentidos. Vejamos: 

 
 
Até as empregadas tinham medo da anã: diziam que dava azar, tinha 
mau-olhado, previa desgraças, via “coisas”. Tia Bea combatia essas 
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crendices dizia que Bila era apenas uma pobre criança. Acho que o 
concentrou nessa irmã todo o seu pouco afeto, e quando ela morreu 
chorou longos soluços por quem nunca entendera sua dedicação sem 
recompensas. (LUFT, 1980, p. 53). 
 
 

Chega o momento crucial e final, a pobre e infeliz anã, a Bilinha, adoece de uma 

pneumonia aguda e fatal, mesmo aos cuidados sinceros e devotos de Beatriz a pobre 

Sibila não resistira a doença e fora devorada pela morte. A narradora assim descrê o 

acontecimento: 

 
 
Bila adoeceu: nem chegou a ir ao hospital. Uma pneumonia fulminante a 
matou, a excessiva sobrevida terminava. Tia Beata tratou dela como se 
fosse filha, Deitava do seu lado na cama, beijava a mão miúda e 
desengonçada, acariciava o cabelinho pobre. Falava com uma ternura de 
que nunca a julgara capaz, e Bila certamente sequer entendia o carinho. 
A solidão de minha tia devotada à irmã, anãzinha debiloide, me comoveu. 
Senti remorso mas nem assim pude ser sua amiga. Morta Bilinha, minha 
tia me encarou com mais rancor: eu sobrevivera, não para lhe dar 
companhia e consolo, apenas para complicar sua vida. (LUFT, 1980, p. 
66). 
 
 

Por fim, destacamos que a personagem Sibila teve um papel importante na vida da 

protagonista da obra. Ela representou o medo e a angustia para Anelise, visto que, anos 

mais tarde a narradora teria muito receio de ter um filho que viesse a nascer com as 

características físicas e psicológicas de sua tia. Logo, entendemos que essa foi a 

contribuição deixada por cada uma das tias de Anelise, formando um todo em parte das 

memórias e experiências de vida da personagem principal. Desse modo a construção da 

identidade de Anelise também se deu muito em função da vivencia com cada uma das 

suas tias, assim como com as demais personagens femininas que compõem a obra. 

As filhas de Catarina não tiveram destino muito mais feliz: Norma, a mãe de Anelise, 

morreu em um acidente de avião; a tia Beatriz – ou melhor, a Beata – se tornou uma 

viúva virgem após o suicídio do marido pouco tempo após o casamento; a tia Dora, uma 

pintora que foi casada diversas vezes, mas que nunca se viu feliz em nenhum matrimônio; 

e, por fim, a tia Sibila, uma anã portadora de Síndrome de Down, fruto de uma relação 

forçada pelo marido de Catarina. Essas quatro mulheres têm uma influência enorme na 

construção do caráter e da personalidade de Anelise, que tem como um grande objetivo 
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ser diferente de todas elas. O medo de se tornar frustrada e de ser perseguida por 

tragédias é evidente e constante em Anelise, que passa a vida inteira buscando uma 

forma de enfrentar o “destino” de sofrimento que persegue a sua família. 

 

3.1.4 Vânia, a irmã; Adélia amiga/irmã 
 

As personagens Vânia e Adélia tiveram um destaque na vida de Anelise, cada uma 

em seu tempo. Quando criança Vânia não tratava Anelise muito bem, a chamava sempre 

de boboca, não tinha tempo para a irmã mais nova, pois, “Vânia preferia a cidade para 

namorar e sair com as amigas”. (LUFT, 1980 p. 19). Anelise não se importava muito pois 

tinha a companhia de sua amiga Adélia que tinha mais ou menos a sua idade, e naquela 

fase da sua vida era considerada como se fosse da família, para Anelise era a amiga/irmã 

que substituíra a atenção negada por Vânia. Esta era a irmã mais velha que debochava 

de Anelise, não tinha tempo para a caçula, vivia de papo com suas amigas e se achava 

superior a Anelise, nunca deixava a porta do quarto aberta para a irmã. A narradora 

descreve que: 

 
 
Minha irmã, bem mais velha do que eu, achava graça quando eu 
perguntava se não éramos meio esquisitos. Dava risada, fazia ar superior, 
me chamava de boboca. Eu era a “boboca”. Vânia tinha suas amigas, 
umas mocinhas quietas e sérias com quem se fechava no quarto falando 
baixo, dando risadinhas, comentando coisas que eu nunca pude 
participar. (LUFT, 1980 p. 23-24). 
 
 

Não era apenas com Anelise que Vânia implicava, a narradora relata que ela era 

forte, independente, altiva. Vânia não suportava a tia anã, vivia aos beliscões odiava 

quando suas amigas perguntavam pela tia anã. A narradora destaca que: 

 
 
Quando tínhamos de ficar perto de Bila no casarão Vânia lhe devolvia com 
fúria os beliscões, tirava o brinquedo, dava tabefe escondido. Dizia que a 
anã se fazia de doida para passar bem. Onde se viu uma tia assim? Não 
bastava a rezadeira, a coroca? Ao menos nossa avó fora uma louca 
elegante, bonita, aquela história de se vestir de branco. Rendas, cartas 
misteriosas. Mas Bila era um insulto. (LUFT, 1980 p. 40). 
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A narradora conta ainda, sobre os problemas que Vânia tinha com seu marido, 

todavia, Anelise em sua inocência achava que sua irmã não tinha medo e nenhum 

problema, estava enganada, pois, como todas as outras mulheres daquela família Vânia 

não era exceção, seu casamento fora acordado com uma promessa cruel: 

 
 
Mas um dia, quando ela me contasse da promessa que tivera de fazer ao 
marido na véspera de casar, eu entenderia que seu sofrimento não fora 
muito menor que o meu. Mais silencioso, menos patético, mais insidioso, 
e acabara com sua vida. Pagara em dobro pela alegria da juventude. Só 
então, casadas, sofridas, provadas, cada uma no seu tabuleiro particular, 
começaríamos a ser amigas. Tarde demais. (LUFT, 1980 p. 40) 
 
 

A vida de casada que Vânia levava não era fácil, além de ter que suportar o fardo 

de não poder engravidar, pois o marido, tinha receio de que pudesse vir a conceber uma 

criança louca e/ou anã.  O casamento era uma obrigação na sociedade, especialmente, 

em relação à mulher, era preciso casar, viver uma vida de regras para que a mulher se 

mantivesse enquanto sujeito social. O casamento frustrado é a fuga da personagem que 

vivia um casamento de aparência, já presente na sociedade desde o século XIX. A 

narradora conta que: 

 
 
Demorei a perceber que aquele casamento também era uma farsa, que 
por trás do rosto bonito e do penteado impecável minha irmã escondia 
muita solidão. O marido a traía com meio mundo, nem as amigas 
escapavam, o caso era comentado, todos tinham pena da mulher tão 
moça, tão fina, tão solitária. (LUFT, 1980 p. 40). 
 
 

Por muito tempo Vânia escondeu do mundo sua história, tinha um casamento de 

aparências, na frente dos outros era só sorrisos e carícias para com o marido, em casa 

era cada um para o seu canto. A narradora relata que: 

 
 
Vânia desfilava histórias e mais histórias dos desamores de suas amigas. 
Só não tocava na sua. Parecia preocupada com a aparência, e não era 
para menos, ela perto dos trinta, o marido levando para cama meninotas 
de quinze. Mas ainda era bonita, mais que antes, o sofrimento disfarçado 
lhe dava um ar distante, desejável, os homens deviam ser doidos por ela. 
(LUFT, 1980 p. 81-82) 
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Finalmente a narradora descreve a confissão de Vânia sobre seus problemas 

conjugais. Dessa maneira Anelise percebe como realmente é a rotina de sua irmã, que 

teve que sacrificar o desejo natural de ser mãe para satisfazer as vontades do marido. 

Assim Anelise conta como entendeu o sofrimento mascarado da irmã: 

 
 
Quando Vânia me contou tudo vi que afinal nem ela levara a melhor parte. 
Na véspera de casar o noivo exigira: casamento sim. Mas nada de filho. 
Iam passear, viajar, viver felizes, mas ele não podia arriscar naquela 
família complicada, a avó doida, a tia anã. Vânia entendia, não é? Sim, 
entendia. Não teve escolha: entre a fauna do casarão e o marido bonito e 
amado, escolheu sem hesitar muito. Decerto na hora nem pensava em 
filho. Mas a ferida estava instalada. (LUFT, 1980 p. 41) 

 

 

Anelise descobre tudo, desde a promessa que fora feita antes do casamento ao 

adultério que o marido cometia frequentemente contra sua irmã. Passou a ficar com pena 

dela, sem amor, sem filhos, e sua única família era aquela das mulheres perdedoras. 

Anelise conta que: 

 
 
Fiquei com muita pena de minha irmã: traída, desarmada, num silencioso 
desespero guardando as aparências do casamento. O beco sem saída 
onde todas nos encolhíamos. O rosto de Vânia, boneca perfeita, cuidando 
para não enrugar demais com o pranto escondido. As lágrimas abrindo 
caminho. Eu queria abraçar, cuidar. Mas não tínhamos dessas 
intimidades.  (LUFT, 1980 p. 41). 
 
 

Dessa forma, embora tenha sempre ficado distante de Anelise, Vânia teve um papel 

importante junto a construção da identidade da personagem principal da obra, pois, além 

de ter sido para Anelise a irmã admirada, deixou para a irmã a experiência de seu 

casamento com todas as dificuldades, culpas e remorsos, para que Anelise não tomasse 

o mesmo rumo que ela. 

Outra personagem que destacamos é Adélia, figura que representa para Anelise 

mais que uma amiga no seio de sua inocência de criança. Anelise tinha por ela um 

sentimento especial, era seu primeiro amor, mas um amor inocente em que o desejo dos 

corpos não se manifestava. Anelise via a amiga ideal como modelo, sempre com bons 

olhos, com grandes elogios, como observamos neste trecho: 
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Tinha cabelos pretos e lisos, mãozinha rechonchuda, quente na minha, 
olhos escuros, riso fácil e uma alegria de viver que me espantava. Para 
ela fantasmas eram coisa natural. Seus pais espíritas a habituaram ao 
trato com as almas penadas, mas Adélia não fica mórbida. Ao contrário, 
era muito mais alegre do que eu, ria dos meus temores, gostava daquele 
nosso cemitério, falava na morte e nas almas que se amavam. (LUFT, 
1980, p. 19). 
 
 

Adélia era para Anelise uma espécie de salvação que aplacava seu tédio e falta de 

atenção que ela não recebia dentro do casarão. A narradora deixa claro na seguinte 

passagem da obra: 

 
 
Adélia me salvava: nos metíamos no meu quarto ou em cima de alguma 
árvore do pátio, e inventávamos histórias, falávamos dos mortos e dos 
vivos, do nosso cemitério da praia, da escola, do meu medo de 
enlouquecer. Adélia não tinha medos: era só alegria, desejo de viver, de 
amar. (LUFT, 1980, p. 25).  
 

 

O papel de Adélia na vida de Anelise fora importante, pois representou a sua amiga 

de infância, porém sua morte prematura faz essa personagem ter poucos lampejos 

descritos na obra. Sua morte é a parte crucial de uma das mais dolorosas lembranças de 

Anelise. 

Por fim essas duas personagens tem um papel importante na vida de Anelise, cada 

uma a seu tempo, na infância Adélia tem a amizade profunda e sincera com Anelise. Já 

Vânia só deixar transparecer esse mesmo sentimento por sua irmã na vida adulta. A 

altivez de Adélia, como uma mulher destemida, sem medos e sem regras   serve de 

modelo para Anelise, mesmo convivendo com as tias, tão diferentes não deixou sufocar 

o sentimento de liberdade. Adélia é a representação simbólica da figura destemida da 

mulher dentro de uma sociedade ainda arcaica.  

 

3.1.5 Anelise 
 

Anelise é a narradora da obra, uma mulher na faixa dos 40 anos, que decide partir 

em uma jornada de autoconhecimento acerca de toda a sua vida até então. Os capítulos 
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são divididos em sete dias da semana, que é o tempo que a protagonista passa na praia, 

no chalé de sua família. Ao longo dos sete dias, descobrimos acontecimentos íntimos e 

marcantes da vida não só de Anelise, mas como de toda a sua família de mulheres. E 

são esses acontecimentos que a levam a se distanciar do mundo por um tempo, com o 

objetivo de resolver o seu caos interior e entender o porquê das coisas terem ocorrido 

daquela maneira ao longo de sua vida.  Seu contexto familiar se insere dentro de uma 

sociedade patriarcalista, onde reina o silenciamento feminino diante do machismo dos 

homens. 

Os personagens, a exemplo Anelise, funcionam como figuras representativas 

desses dilemas, vivedores desses problemas e conflitos. Dessa forma destacamos que 

a escrita é voltada em torno da narradora, a personagem Anelise, e as setes figuras 

femininas que marcam sua vida. O interessante é o destaque metafórico que Lya Luft 

atribui a nomear cada um dos sete capítulos do livro. De domingo a sábado, ou seja, os 

sete dias da semana um para cada uma das sete personagens que acompanham e fazem 

parte da vida da personagem contribuindo para a construção da sua identidade. Como 

uma espécie de reencontro com o seu passado e com tudo o que viveu, Anelise divide 

suas emoções com o seu cão Bernardo, uma espécie de interlocutor para seus 

devaneios. 

Assim, os fatos são narrados por Anelise que em sua confusa e dolorosa luta para 

entender a si e sua família acaba por repetir e passar por alguns dos mais sombrios e 

assustadores traumas decorridos por suas antepassadas. O livro une essas sete 

mulheres a um dogma de família de perdedoras. 

Deste modo, Anelise inicia sua história apresentando ao leitor a sua família falando 

rapidamente de como sua bisavó veio da Alemanha para o Brasil com o intuito de 

entregar sua única filha de apenas catorze anos para um casamento arranjado com um 

homem com mais de trinta anos. Vejamos as palavras que introduzem a história da 

família de mulheres a que pertencia Anelise: 

 
 
Na véspera das bodas minha bisavó, uma alemã decidida que viera ao 
Brasil há longos anos para visitar parentes e acabara casando, 
enviuvando e criando aqui, sozinha, a única filha, chamou o futuro genro, 
um trintão experiente, e lhe expôs o problema. Não se preocupasse, ele 
tranquilizou. Na hora certa ensinaria à menina o que fosse preciso. (LUFT, 



73 
 

1980, p. 13). 
 
 

O romance inicia-se a partir dessa decisão em que a menina que fora deixada para 

trás para casar-se era Catarina a avó de Anelise. Nas suas memórias Anelise descreve 

a primeira vez que viu e como conheceu sua avó. “Tive com ela um único encontro 

quando eu era pequena”. (LUFT, 1980, p. 12). Anelise fora levada por sua mãe para 

conhecer o lugar onde morava sua avó. Ainda muito criança, Anelise guardou na memória 

a seguinte impressão de sua Avó: “A mulher de branco, moradora do sótão. [...] mulher 

triste e esquisita. Depois que a porta se fechou no alto da escada, nunca mais a vi. (LUFT, 

1980, p. 12). A personagem continua seu relato memorial apresentando as outras 

mulheres da sua família, pois sempre ouvira que pertencia a uma família de mulher 

perdedoras e doidas. Assim, a personagem apresenta as filhas de sua avó entre elas 

está sua mãe e suas três tias. Observemos o que a personagem relata ao falar das filhas 

deixadas por sua avó Catarina: 

 
 
[...] teve alguns abortos, e nos intervalos três filhas: Beatriz, que 
chamávamos Beata. Dora, a pintora. Norma, a mais nova (mãe de 
Anelise). Fisicamente, a que se parecia com Catarina. Mais de vinte anos 
depois, viria Sibila, concebida e parida no sótão. Melhor não tivesse vindo: 
Bila, Bilinha, retardada e anã. (LUFT, 1980 p.14). (grifo nosso). 
 
 

Após apresentar boa parte da sua família, Anelise volta-se para a narrativa e 

descreve de forma rápida, para o leitor o que o destino reservara para cada uma das 

filhas de sua avó. Anelise demonstra certo amadurecimento, destacando nesse trecho 

características peculiares da vida das personagens que cita. Traz para o seu discurso a 

visão que ela tem da vida, do casamento, diante das várias experiências diferentes que 

teve dele, mesmo que não fosse ela a casada. Anelise destaca a vida fora da realidade 

que, de alguma forma, essas mulheres levavam, sejam pela concretização de alguma 

coisa, mas especialmente, pelo silenciamento de suas imagens, diante dos critérios que 

a sociedade impõe, principalmente, às mulheres.  

 
 
As três filhas de Catarina casariam cedo. Beatriz por três semanas 
apenas. Tia Dora, mais de uma vez. Minha mãe, com um homem que a 
protegeria da fragilidade numa existência quase tão irreal quanto aquela 
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do sótão. Todos éramos pouco reais, com exceção de tia Dora, que se 
afastou um bocado da família. Levava uma vida como bem entendia, não 
dava satisfação a ninguém, não ligava para os suspiros e reprimendas de 
tia Beata, que desaprovava sua vida “escandalosa”. Minha tia estava livre 
do flagelo da opinião dos outros, que tanto pesava sobre nós. Que diriam 
da nossa avó louca, da tia anã, [...]. 
Eu achava que esses problemas só a mim diziam respeito, só eu sofria 
tanto. Com o tempo aprendi que todas trazíamos a sua marca. (LUFT, 
1980 p. 18). 
 
 

Anelise mostra ao leitor as duas últimas personagens que compõem a trama, sua 

irmã Vânia e sua Amiga/irmã Adélia: “Vânia [...] minha irmã mais velha, que quase não 

ligava pra mim. E eu nem sentia falta dela, tinha Adélia, minha amiga” (LUFT, 2013, p.19). 

Finalmente, após as personagens terem sido devidamente apresentadas ao leitor, a 

narradora inicia sua trajetória de reconstrução da memória e construção da identidade 

feminina na obra. O romance é rodeado de perdas, Anelise tem sua primeira perda 

significativa ainda muito jovem trata-se da morte inesperada e trágica de sua amiga/irmã 

Adélia: 

 
Acordei tarde da noite, estava quase escuro. Vozes, correrias. Chamei 
papai, mamãe, a empregada. Adélia. Meio tonta cheguei até à sala mas 
papai logo me levou de volta. Fora um acidente com um pescador, 
conhecido dos empregados. Nada de maior. [...] perguntei por Adélia. 
Estava dormindo em outro quarto, [...]. Só no dia seguinte, segurando 
minhas mãos com força, meu pai contou que Adélia caíra daquele 
rochedo saliente onde costumava se postar me assustando. Estava muito 
ferida, tinha levado para casa, os pais cuidariam dela, o hospital era muito 
melhor. Logo depois soube pelas empregadas que ela despencara do 
rochedo para as espumas pardacentas sem dar um grito. Tragada pelas 
ondas que a lamberam das pedras de marisco, e bateram seu corpo 
várias vezes na rocha. Estava morta: agora minha amiguinha era uma 
alma eterna. (LUFT, 1980 p. 21). 
 
 

A morte de Adélia foi o primeiro ferimento que jamais sarou no coração e na mente 

de Anelise, nesse meio tempo veio o velório e até de sua avó a pobre menina triste se 

lembrara. O segundo fato que marcou a infância de Anelise foi a morte de seus pais, 

dessa maneira, Anelise também ficou órfã com 14 anos, assim como sua avó Catarina. 

Vejamos: 
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Quando a notícia do acidente de avião chegou, apenas nos contaram que 
houvera uma pane, aterrissagem forçada. [...] eu estava cansada e louca 
para que meus pais voltassem e retomassem a nossa frágil mas doce 
tranquilidade. E então o avião sofrera aquele acidente. Logo tiveram de 
nos contar a verdade: o aparelho explodira por cima do mar. Sobre as 
águas pardas. Não sobrara nem um corpo, um braço, um anel ou brinco 
de mamãe. Nem os óculos de papai. (LUFT, 1980 p. 27-28). 
 
 

Essas perdas deixaram marcas profundas em Anelise, como mostra a narradora ao 

relatar que ficou órfã de forma repentina, concidentemente com a mesma idade da sua 

avó Catarina, quando foi deixada no Brasil para casar-se com um trintão. A narradora 

descreve que: 

 
 
Fiquei órfã de uma hora pra outra. Tinha catorze anos: a idade de minha 
avó quando casara. Não era tão ingênua quanto ela, mas solitária. 
Perdera minha amiguinha Adélia dois anos antes, nunca me consolei 
dessa perda, ainda acordava de madrugada com uma sensação tão 
dolorida de ausência que meu coração parecia não suportar. Mas 
suportava. (LUFT, 1980 p. 27). 
 
 

Após o luto se diluir, Anelise deixa o casarão e passa a morar com sua tia Dora, lá 

ela descobre o amor que inicia sua vida adulta. Tudo isso se inicia com a volta de seu 

primo Otávio, que fora adotado quando criança por sua tia Dora. Todavia, o Otávio que 

se apresentava a frente de Anelise era um rapaz feito que tocava piano para a tia beata 

que nem gostava dele pelo fato de ter sido adotado. Otávio desperta em Anelise novos 

sentimentos, ou seja, desperta no coração de Anelise algo diferente, que ela não sabia 

nem conseguia explicar. Vejamos o trecho da obra a seguir: 

 
 
Otávio era muito especial. Eu não entendia bem por que, achava tudo nele 
diferente, amava tudo, os olhos, a pele, o cheiro, a boca, o cabelo, as 
mãos de pianista. E o que nos uniu, breve e fugurante, até hoje continua 
em mim, embora mudado. Foi Otávio que me deu o primeiro beijo na boca, 
me fez viver uma primeira, incompleta e assustada experiência de sexo, 
me ajudou a enxergar outra vida além dos paredões sombrios daquela 

casa. (LUFT, 1980 p.59). 

 
 

No desenrolar da narrativa, Anelise descreve a sua primeira experiência amorosa e 

as aventuras que vivera ao lado de Otávio. Assim, a narradora relata sua cumplicidade 
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para com Otávio era o elo que os unia, fosse nas trocas de olhares até o dia em que se 

beijam na boca. Assim descreve a narradora sua adolescência vivida ao lado de Otávio: 

 
 
Éramos dois adolescentes solitários e carentes. Levei apenas duas, três 
semanas para entender que ele não era só o primo, o amigo, o 
companheiro de correrias: era o primeiro homem. Nossas mãos se 
entrelaçavam debaixo da mesa. As pernas encostavam-se na banqueta 
do piano. As bocas próximas inventavam segredos tolos. Os corpos 
íntimos roçavam quando dançávamos na sala, especialmente nas noites 

em que tia Beata tinha novena. (LUFT, 1980 p.63). 

 
 

Nesse ponto da narrativa Anelise mostra como foram os primeiros contatos e 

arroubos dos hormônios adolescentes que tivera com Otávio, deixando a nostalgia falar 

e expondo suas primeiras experiências em relação aos novos sentimentos despertados 

pelo contato com o homem. O clima de romance chega ao ápice quando a narradora 

relata um fato ocorrido em umas das noites em que seu primo Otávio a espera em frente 

ao seu quarto, mostrando ao leitor a descoberta da paixão fulgaz entrelaçado no medo 

constante e natural da sua pouca ou quase inexperiência no assunto em função de sua 

pouca idade. Vejamos o trecho a seguir: 

 
 
Chegamos na porta do meu quarto, Otávio me abraçou, encostou no meu 
o seu corpo inteiro, um corpo duro, assustador e insistente, um calor tonto 
escorria de mim, ventre em fogo. O beijo foi demorado, hesitante [...]. 
Depois o toque profundo até tive medo de desmaiar. Pensei no quarto, na 
cama ali tão perto, a mistura de desejo curiosidade e medo me afligiu, 
libertei-me e entrei às cegas, fechei a porta. Não conseguia andar, as 
pernas fraquejando. Quis morrer de amor naquele instante. Tão bom 
morrer: porque eu me sentia imortal, podia desafiar a morte. Passei a noite 
lembrando cada milímetro da cena: o corpo, a boca, a língua, a presença 

de Otávio. (LUFT, 1980 p.63-64). 

 
 

Nesse momento, o desenrolar da narrativa apresenta a primeira relação carnal de 

Anelise, assim a personagem central da obra descreve como foi o momento de sua 

primeira relação sexual. Porém, passados alguns meses a separação se apossaria de 

Anelise, uma vez que chegara o momento em que Otávio teria que voltar a morar com 

sua mãe e deixar a casa da Tia de Anelise o que a deixou arrasada. Vejamos como a 

narrador relata o acontecido no trecho retirado da obra a seguir: 
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Quando ele voltou para junto da mãe, chorei muitas noites. Nossos 
encontros ficaram mais espaçados, alguns beijos e toques, estávamos 
constrangidos. Alguma coisa faltava, talvez o mistério do casarão onde 
tudo era proibido e melancólico, e a paixão, só ela, nos iluminava. 
Tia Dora mandou Otávio para o exterior, aperfeiçoar-se no piano, e por 
muitos anos só trocamos cartões quase fraternos. Não havia coragem de 

falar em intimidades. (LUFT, 1980 p.64). 

 
 

Assim, com a partida de Otávio da casa em que Anelise morava, aparenta mais uma 

grande perda para a personagem principal e narradora do romance, deixando apenas o 

sentimento de saudade e decepção pela perda e principalmente pela falta da presença 

de Otávio na vida de Anelise. Passado o tempo a dor e a saudade se dissipara e Anelise 

começa a amadurecer para a vida e para os novos possíveis amores que possam surgir. 

Dessa maneira, a narradora apresenta ao leitor como o tempo ameniza a dor e paga a 

partida de Otávio. Vejamos: 

 
 
A tempestade da paixão por Otávio passou, deixando uma nova Anelise, 
que apesar da saudade pensava menos na avó doida, na tia anã, e mais 
na vida, no próprio corpo, na esperança. Sabia agora que era capaz de 
amar e ser amada com beleza e fogo. Olhava apaixonada o canteiro de 
morangos. Queria beijar rapazes, amar todas as mulheres tristes, até 
abraçar tia Beata e simpatizar com Bila. Me sentia linda, única, inarredável 

como Adélia de pé no seu rochedo, desafiando. (LUFT, 1980 p.65). 

 
 

A experiência amorosa vivida por Anelise a tornou mais confiante para desafiar e 

desbravar a vida, estando preparada e mais confiante para enfrentar os desafios e saciar 

os desejos e maravilhas que a vida podia te trazer, logo, elencamos que a narradora meio 

que se liberta por hora da maldição de sua família de mulheres doidas. Assim, um novo 

amor surge na vida de Anelise, que não mais tinha dúvidas, uma vez que, deixara a 

sombra das tias para trás trazendo consigo a confiança e a coragem desgarrada para 

viver e se aventurar em uma nova aventura, ou melhor um novo amor. Vejamos o trecho 

em que a narradora relata ao leitor seu novo amor: 

 
 
[...] eu estava apaixonada, agora Tiago era a presença que me inundava, 
me transfigurava muito mais do que meu primo Otávio em nossa aventura 
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adolescente. Eu era uma adulta e Tiago me oferecia uma paixão madura. 
Avassaladora: um mar nada sinistro, voragem em que se morreria de bom 

grado. (LUFT, 1980 p.69). 

 
 

Anelise iniciara agora uma relação amorosa diferente de sua primeira experiência 

com seu primo Otávio, estava agora diante de um homem que não era de sua família, 

sem contar o fato de que ela era agora uma mulher adulta. Assim, o amor por Tiago a fez 

esquecer todas os medos, frustações, mazelas e problemas das mulheres de sua família. 

Desse modo, o casamento de Anelise oferece um novo rumo ao romance, pois, é a 

libertação e comprovação de que Anelise tinha se libertado de vez da influência das 

mulheres sofredoras e doidas da sua família. Vejamos o trecho que a narradora relata 

sobre a preparação de seu casamento: 

 
 
Quando meu casamento estava marcado começamos a nos aproximar 
mais, ela vinha me buscar, comprávamos roupas, combinávamos o 
vestido, convites, igreja. Estávamos animadas, aquilo nos unia. Talvez 
minha irmã revivesse o seu tempo de esperança com ardor redobrado, 
por que sabia que nada fora assim senão os preparativos, o resto fora 
erosão, erosão certa e implacável. (LUFT, 1980 p.80). 
 
 

Assim, a narradora relata seus últimos dias de solteira e a expectativa para a nova 

fase, ou seja, a vida a dois, uma união estável com seu amado, Tiago. Após os 

preparativos, convites, vestidos e festa, Anelise logo estaria casada e começaria uma 

nova fase cheia de experiências a descobrir na vida intima de casado. O clímax do 

romance é explicitamente exposto na consumação do casamento de Anelise com Tiago, 

em que a narradora expõe para o leitor do romance sua vida intima, com destaque para 

a sua lua de mel, com pormenores dos arroubos e carícias, bem como o desejo e o amor 

latente e incessante que por hora fora saciado. Vejamos as palavras da narradora: 

 
 
Hoje parecem mentira as semanas de lua de mel que passei ali com 
Tiago. A explosão da vida que eu continha há mais de vinte anos, a 
realização do que mal se iniciara com Otávio. Expulsei todo o medo 
fazendo amor delirantemente. A cozinheira chegava discreta, fazia 
comida, limpava, sumia. Tiago e eu nus pela casa. Tiago e eu passeando 
nas dunas na noite quente, tirando a roupa, o amor urgia, depressa, eu 
quero, aqui quero agora. Excesso de vida que não podia esperar. Eu 
queria Tiago dentro de mim o tempo todo, a minha mais remota carne 
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tinha de ser dele, o canto mais escondido, o deslumbramento maior. 
(LUFT, 1980 p.84). 
 
 

Nesta passagem da narrativa do romance percebemos a libertação total de Anelise, 

ela agora era uma mulher realizada e que saciara o amor com afinco e fervor, tinha 

gozado da vida, casara com o homem que amava e que também a amava, e estava no 

ápice do amor, do desejo e da paixão avassaladora que era consumida através da 

relação carnal no ato sexual sem restrições. Passado a emoção fugaz do casamento 

Anelise desejava agora ter um filho. 

 
 
A história vinha de longe. Todo mundo queria um filho, mas em mim isso 
foi mais que um sentimento natural. Depois das tempestades da paixão 
comecei a sentir falta de uma criança junto de Tiago e de mim. E, sem 
notar quase, também iniciei um jogo de esconde-esconde com meus 
antigos medos. Como costumavam ser as crianças na nossa família? A 
avó louca. A tia, anã. Bila era uma criança em nossa família. Os abortos 
de Catarina. Minha mãe esquiva. A tia Bea, ressequida. Por que tia Dora 
não quisera filho? Medo de que aparecesse outra Bila, ou Catarina? 
(LUFT, 1980 p.87). 
 
 

Assim, com o passar do tempo, vem o esfriamento da paixão e do desejo, retratado 

no início do casamento. Novos sentimentos afloravam no coração de Anelise, queria 

agora ter um filho, ser mãe. Esse desejo trouxe junto, as lembranças e traumas de sua 

avó, mãe e tias. Tudo isso se instaura em Anelise como uma mistura de emoções que 

alimenta sua memória. Quando finalmente consegue engravidar o destino resolve puni-

la, e seu corpo rejeita seu tão sonhado e aguardado filho. Logo, percebemos a influência 

psicológica e por que não dizer hereditária, herdada por Anelise de sua Avó louca, 

Catarina. Vejamos o trecho em destaque no romance em que é relatado o fato da perda 

do primeiro filho de Anelise: 

 
 
Foi aí que tive meu primeiro aborto. Dor, repouso, hemorragia, pedaço de 
carne vermelho-escura na mão do médico. Chorei muito porque queria 
estar na ala da maternidade do hospital – só que a criança deveria ter 
esperado mais seis meses. (LUFT, 1980 p.88). 
 
 

A decepção aflorada nas palavras da narradora dá ao romance um tom de 
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melancolia extrema, com palavras e expressões fortes em relação ao aborto do primeiro 

filho aos 3 meses de gestação. Anelise estava tão ansiosa e feliz por esperar o primeiro 

filho, mas a criança não vingara.  Esse fato será o início de uma história infeliz que tem o 

seu início com Catarina, a sua avó louca e que vai se repetir na vida de Anelise. As 

tentativas de Anelise para conseguir o tão desejado filho continuaram no decorrer da 

narrativa do romance. Assim, a personagem relata mais uma de suas frustações em 

relação as outras vezes que engravidara e que também seu corpo não fora capaz de 

segurar o filho até o último mês natural de uma gestação: 

 
 
Tive uma segunda gravidez, uma terceira. Nenhuma vez ocupei a ala da 
maternidade: só frutos malogrados. A cada decepção o medo crescendo 
com a teimosia: eu tentava outra vez. [...] A cada gravidez, o medo maior 
e a esperança mais louca. Todo cuidado é pouco, diziam os médicos, já 
consultara uma porção. Como nenhum encontrara nada físico que 
justificasse os abortos repetidos, passava de um para outro, 
desacreditando de todos. Vivia inquieta, desconfiada. Depois do aborto 
repouso. Na gravidez, repouso. Nos intervalos, medo de engravidar. Acho 
que me habituei a viver deitada. Medo, cama, poltrona, sofá, os frutos 
pecos, duendizinhos dentro de mim. Nada de anjos. (LUFT, 1980 p.94-
95). 
 
 

Desse modo, a narradora expõe para o leitor as tentativas frustradas de ter um filho, 

de modo que os medos e receios de que todas as vezes que engravidasse fosse um 

fracasso, levou Anelise a pensar que suas gestações eram de crianças anormais tipo sua 

tia Bila, por isso nunca vingava. Como ela descreve no trecho anteriormente citado não 

eram anjos que carregava no ventre mas sim duendizinhos. Anelise descreve com 

detalhes o horror de seu último aborto. A personagem revela que o marido tem boas 

qualidades e a amava muito, pois como ela, ele também se sentia frustrado pelas tantas 

vezes que sua esposa engravidava e não obtinha êxito, ou seja, não conseguia segurar 

a criança no ventre durante os nove meses necessários para uma gestação saudável e 

consequentemente para o nascimento de um bebê. Vejamos: 

 
 
Certa manhã quando ele saiu senti uma punhalada no ventre. Outra e 
mais outra, suor frio, vontade de ir ao banheiro. O corpo dobrado em dois, 
percebi que expulsava o filho como um objeto estranho, um intruso. Mais 
uma dor, longa e agoniada, e a criança caiu no vaso de cabeça para baixo 
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sem que eu pudesse evitar, meu corpo não me obedecia. Eu me sentia 
morrer, estava me esvaindo de mim com todo aquele sangue. A 
empregada acorreu aos meus gritos, mãos rápidas e seguras agarraram 
o feto ensanguentado, enrolaram numa toalha, seguraram-no 
grotescamente enquanto eu me arrastava para a cama. 
Fiquei ali, encolhida, cheia de horror, gemendo. Não tinha coragem de 
olhar a coisa que jazia do meu lado, ainda presa a mim, enrolada na toalha 
empapada de sangue. Desejei que aquele sangue continuasse a correr 
de mim, e com ele o resto de vida, e tudo acabasse logo. Desistimos de 
ter filhos. (LUFT, 1980 p.96). 
 
 

Como podemos ver, após os vários e sucessivos abortos, Anelise e seu marido 

desistem de ter filhos, pois as demais tentativas foram muito dolorosas para Anelise, que 

se sentia destruída, destronada de dor, remorso, horror e sem ânimo para viver. Nesse 

momento, as lembranças de sua avó louca e demais mulheres da família voltavam a 

rondar sua cabeça como abutres à espera da carcaça, como a força de vontade de 

Anelise que se esvaia como seus filhos não nascidos.  

No entanto, um novo fato reanima Anelise, estava novamente grávida. Dessa vez 

nada fora planejado, era obra do destino, um acaso, logo o medo e a esperança tomam 

conta de nossa narradora personagem, como podemos observar no trecho que segue:  

 
 
Engravidei. Não podia, mais ia deitar novo fruto. Uma árvore apenas meio-
estéril, porque o fruto vinha, mas cedo demais, choco, encolhido, morto e 
agora? Todos me animaram como se fosse a primeira gravidez. Os 
médicos tinham concluído que não havia nada de físico, meu corpo era 
perfeito. [...]. Quando a criança se mexia em mim, fechava os olhos, pedia: 
por favor, meu filho, aguente até o fim, nasça, nasça perfeito, dessa vez 
tem que dar certo. (LUFT, 1980 p.101). 
 
 

Desta vez as coisas eram diferentes, seria pelo fato de Anelise não ter planejado, 

de não está tão obcecada em ser mãe. Ia enfim, poder segurar um bebê em seus braços 

e dizer que era seu, que seu corpo fora finalmente forte e lhe dera esse presente divino 

e natural da espécie feminina.  Ser mãe, seria a sua completude, daria continuidade a 

raça, e teria a maior realização feminina, diante do casamento.  

Vejamos as palavras de Anelise: 

 
 
Gravidez excelente. Nenhuma ameaça de aborto; eu podia sair de casa 
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desde que não me cansasse, meu corpo estava tão bem quanto minha 
alma estava encolhida e apavorada. Fizera um sótão para mim mesma, 
com traves, madeiramos, tijolos tirados das escuridões desde a minha 
infância. Ali moravam as mulheres da minha família; meus mortos; um 
adolescente que criava bichos-de-seda, suspeito de não ser muito viril, 
mas que me ensinara a beijar e a vibrar no corredor sombrio; pedaços de 
gente perdida no mar, nas pedras, fragmentos, alusões, esboços de anjos 
ou de monstros. (LUFT, 1980 p.101-102). 
 
 

Finalmente notícias animadoras chegavam aos ouvidos de Anelise, sua gravidez 

tinha chances reais de ser um sucesso, sem riscos de aborto. A personagem percebe 

que tudo dependia do psicológico.  Seu corpo era saudável e capaz de gerar uma vida.  

Essa parte do romance liberta a personagem das lembranças sombrias das mulheres de 

sua família. Anelise consegue sustentar os nove meses de gravidez e dar à luz a seu tão 

sonhado e esperado filho, em sua quinta gravidez. O menino Lauro nasce com 

problemas, será um ser vegetativo, de vida curta. Esse desfecho da narrativa vai mostrar 

ao leitor que nada era coincidência, pois, no romance tudo está interligado e as memorias 

atribuídas a Anelise influenciam de forma decisiva na construção da identidade da 

personagem. Observemos como a narradora descreve seu parto: 

 
 
O parto foi difícil: eu estava tão rígida, me sentia tão acuada, não se podia 
desfazer filho? Não podia. Tiveram de me anestesiar no fim, mas acordei 
numa calmaria embotada e feliz: meu filho nascera. Perfeito? Perfeito 
disseram. Um menino graúdo e bonito. Lauro, meu filho. Afinal nascera 
um homem nessa família de mulheres, e eu vencera, a vida vencera. 
(LUFT, 1980 p.102). 
 
 

Passados os sentimentos de alegria e alívio pelo nascimento do filho uma nova fase 

se inicia na vida de Anelise. Todavia o tempo com Lalo, apelido carinhoso que Anelise 

dera ao filho Lauro, foi pouco, não durou muito, poucos dias depois de nascer seu filho 

morreu. Vejamos o que disse o médico aos familiares de Anelise sobre o estado de saúde 

do filho de Anelise: 

 
 
Um acidente na hora do parto: havia até estatísticas, um em cem, um em 
mil, o que importava? Levaram tempo para me contar. Só quando minhas 
suspeitas se transformaram em pavor, o médico disse a tia Dora, Tiago e 
Vânia sabiam desde o começo. O quinto filho apenas cumprira o prazo 
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necessário de nove meses, conforme eu tanto pedira. No resto pouco 
diferia dos enterrados sem rosto e sem nome. Lesão cerebral, acidente 
de percurso, havia até estatística, repetiram. Nada de errado com você, o 
médico assegurou, mexendo-se na poltrona. Comecei a rir feito louca, ria 
feito histérica, como as mulheres dos filmes: nada errado comigo. 
 
 

De fato, mais uma decepção na vida de Anelise, mais uma perda significativa, 

talvez, a maior entre todas que já teve; novamente o filho não vinga para a vida. Para 

Anelise, a vida de seu pequeno e frágil filho se dissipou rapidamente como uma flor que 

dura apenas um dia ao abrir-se pela manhã ao calor do sol e murchar no frio da noite. 

Vejamos como a narradora expõe para o leitor a morte de lalo no trecho que segue: 

 
 
Lalo morreu uma mortezinha pequena e quieta, alguns poucos dias no 
hospital, sem estardalhaço. Tiago vinha me ver quando podia. Tia Dora 
ficou comigo [...]. Na última noite minha tia e eu ficamos no sofá perto da 
cama da criança. A enfermeira controlava gotas, sondas, cânulas, 
impessoal como objeto. De vez em quando eu levantava e ia beijar o rosto 
de Lalo que já não parecia um anjo, mas um velhinho mirrado e sofrido. 
(LUFT, 1980 p.117). 
 
 

Essa passagem lembra a dor vivida por Anelise, sofrida de outras dores, tanto 

quanto arrebatadora, dor melancólica e triste, momento em que Anelise perde seu filho 

Lalo para os braços da morte. A passagem da narrativa revela um tom de depressão e 

angústia da personagem, pois ela nada podia fazer para salvar a vida do filho, apenas 

esperar pelo momento final, ou seja, a morte anunciada de Lalo. Passados alguns dias 

após a morte de Lalo, Anelise pede para que sua tia se desfaça das coisas de seu filhinho 

morto, assim as lembranças poderiam ser amenizadas, visto que, Anelise estava agora 

sobre o uso de comprimidos para dormir à noite. Vejamos o trecho: 

 
 
Pedi a tia Dora que cuidadasse das coisas do menino: havia pouco para 
arrumar e distribuir, algumas roupas, bichinhos de borracha que ele nunca 
pegara. Não quis guardar coisa alguma: a lembrança era forte bastante. 
(LUFT, 1980 p.120). 
 
 

Agora na companhia de seu cachorro Bernardo, Anelise, passava as manhãs na 

praia a observar o mar, as ondas e o morro. A vida era agora um acaso final, não tinha 
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mais sonhos, expectativas ou nenhuma vontade de viver. Certo dia avistou da janela de 

sua casa uma mulher no morro com um longo e cintilante vestido branco. Vejamos como 

a narradora descreve a cena: 

 
 
Quando fecho a veneziana que batia aflita, um vulto passa correndo, meio 
agachado na ventania, braços erguidos protegendo a cara. Uma mulher, 
vestido branco tatalando, cabeleira desgrenhada. A doida da minha 
veranista deve ter estado no morro espiando a chegada do temporal, 
agora desce nessa corrida louca, perseguida pelos raios. 
Depois me deito no abrigo dos lençóis, só as tábuas rangem, a chuva e o 
mar têm vozes familiares. Se a gente pudesse calar o pensamento, a voz 
do sótão. 
 
 

Neste momento, Anelise começa a ter alucinações, quem seria a misteriosa mulher 

de vestido branco no morro? O mesmo morro em que sua amiga Adélia se atirou as 

pedras, no mesmo lugar onde sua avó Catarina morreu louca e enfurnada em um quarto 

escuro, seria um chamado sutil de sua amiga querida, ou a figura horrenda e patética de 

sua avó Catarina, que mexia com seu psicológico e a transtornava. 

Nesse sentido, o romance chega ao fim, seu desfecho trágico e fatal, o suicídio de 

Anelise, que desce do chalé alucinada até o morro onde o vulto da mulher de vestido 

branco a espera, para levá-la para sempre dessa vida. Vejamos: 

 
 
Bem junto de mim, uma mulher. Tem o rosto na sombra, o sol às costas, 
a cabeleira parece uma auréola. A minha veranista. Companheira de 
solidão, até que enfim. Quero me levantar, dar a mão, ser gentil, quando 
tudo me era tão indiferente essa mulher me deixa curiosa, ansiosa, quase 
feliz porque tenho alguém comigo, agora até Bernardo sumiu. Uma rajada 
de roupas mais forte ergue suas roupas, que roçam em mim. Alfazema! 
De repente, sei quem é. Não entendo como não a reconheci antes. Então 
era por mim que ela estava esperando, todo esse tempo. Esse longo 
tempo. Descemos de mão dadas. (LUFT, 1980 p.126-127). 
 
 

Assim chegamos ao fim da narrativa e, com ele, o suicídio da personagem de 

Anelise. Podemos observar duas hipóteses possíveis para o suicídio de Anelise que se 

atira penhasco abaixo. A primeira está relacionada as memórias de sua avó Catarina que 

leva Anelise a alucinação fazendo com que ela repita o ato da avó assim como os seus 

abortos. A outra hipótese cabível é de que seria um chamado de sua inesquecível amiga 
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Adélia que a chamara para junto de si, levando Anelise a jogar-se do mesmo penhasco 

indo ao encontro dela. Essa resposta é difícil de obtermos, o que deixamos claro para o 

leitor em nossa análise é como a memória das mulheres da família de Anelise 

influenciaram sua vida, cada uma a seu modo e do seu jeito, contribuindo assim para a 

construção da identidade da personagem central da obra. 

Anelise representa na obra a identidade fragmentada. Cada experiência de vida, 

desde as primeiras perdas, o abandono de toda a paranoia sobre sua família, o 

casamento, a perda do filho, o medo de se tornar frustrada e de ser perseguida por 

tragédias faz dela um ser inconstante, que passa a vida inteira buscando uma forma de 

enfrentar o “destino” de sofrimento que persegue a sua família. 

Somente quando consegue levar a gravidez até o final para perder o filho para a 

morte é que Anelise percebe que não pôde fugir do seu destino: ser infeliz, assim como 

todas as mulheres da sua família. Elas são parceiras na tristeza e na tragédia, cada uma 

a seu modo. E assim é construída a identidade de Anelise. 

Como forma de dar continuidade a nossa análise, no próximo tópico, trataremos da 

violação dos direitos sofridos por algumas dessas personagens, com destaque para a 

personagem principal da obra, “Catarina”. Com intuito de revelar, ainda quais os delitos 

cometidos e consequentemente que penas seriam atribuídos aos abusos sofridos pelas 

personagens femininas no romance. 

 

3.2 A violação do direito contra à personagem Catarina e aplicação da pena hoje 
 

Nesse tópico, fazemos um estudo mais aprofundado sobre a lei Maria da Penha nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006, vigente em nossa sociedade atual, fazendo um 

contraponto de quais os procedimentos legais e possível sanção que deveriam serem 

aplicadas aos abusos e violações sofridos pela personagem feminina Catarina, matriarca 

da obra em análise, que não passariam desapercebidos aos olhos da lei nos dias atuais.  

No período em que foi escrito a obra, na década de 80, para uma sociedade 

predominantemente machista, a conjunção carnal ocorrida no matrimônio de Catarina e 

seu esposo era permitida mesmo não havendo o consentimento da esposa, como se a 

mulher tivesse a obrigação de cumprir com seu papel de alcunha sexual. Ao homem, 



86 
 

cabia o papel de exercer, mesmo que a força bruta, o ato sexual desastroso, legitimando 

seus direitos masculinos em detrimento da figura feminina. Era como se, por serem 

casados, dito pela lei e pela igreja, o crime sexual não se caracterizasse. A relação sexual 

acontece sem a decisão da mulher, oprimida pela fragilidade feminina, indefesa diante 

da força masculina, sem chances diante dos ditames da sociedade e, por isso, torna-se 

vítima de algo tão devastador e banal; o estrupo. Nesse ponto, a mulher se torna uma 

figura aleatória, mas central para a constituição de uma família, mãe dos filhos que, 

obrigatoriamente deveria ter, como forma de continuar a espécie, sem levar em 

consideração a imagem de companheira, cumplice de uma trajetória de vida. 

Para darmos prosseguimento a nossa investigação apresentamos a promulgação 

da lei Maria da Penha criada em 2006, bem como, fazermos o paralelo com o direito 

constitucional e humano, âmbito do universo narrativo da literatura. Vejamos o que diz a 

seguinte lei a seguir: 

 
 
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e 
dá outras providências. (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006). 
 

 
Assim, a criação dessa lei foi de extrema importância para a garantia dos direitos 

femininos, como um instrumento de respeito, igualdade, fraternidade e principalmente de 

dignidade a existência humana e cidadã da mulher enquanto ser humano inserida em 

uma determinada sociedade, é o que na época da obra não existia, deixando as 

personagens em total abandono perante a dominação masculina. De imediato 

recorremos a violência praticada pela família de Catarina, avó de Anelise, uma vez que, 

a ela foi imposto um casamento arranjado, típico da época, em que não era dado a mulher 

qualquer tipo de escolha ou recusa. Catarina foi induzida e forçada a casar com um 

homem mais velho, sendo que a personagem tinha apenas 14 anos recém completos. 

Como bem mostra a passagem da obra narrada pelo narrador (presente – onisciente) a 

seguir: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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Catarina tinha catorze anos quando casou, penso, enquanto seguro a 
balaustrada, me debruço para aspirar melhor a maresia, e deparo com a 
mulher postada no morro à minha direita. Bem na pedra saliente, onde a 
rocha cai na vertical até às águas inquietas. Catorze, recém-feitos. 
Jogaram com ela jogo sujo. Não podia mesmo aguentar. (LUFT, 1980, p. 
11). 
 
 

Há em andamento no legislativo brasileiro atualmente propostas de acabar de vez 

com situações em que menores de idade, crianças na forma da lei, tenham legitimidade 

para o matrimônio o projeto de lei 7.774/2017 do então deputado federal Helder Salomão 

(PT-ES) que tem como objetivo alterar o código civil brasileiro, para proibir a prática do 

casamento infantil. Uma vez que, como já mencionado na citação anterior é praticado na 

vigente obra com a personagem Catarina, matriarca da família von Sassen. Vejamos o 

que é alterado na lei sobre a pratica do casamento infantil se o projeto for aprovado pela 

comarca da câmara dos deputados. 

 
 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta lei revoga o art. 1.520 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil, de forma a vedar o casamento de menor de 16 anos. 
Art. 2° Fica revogado o art. 1.520 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 
2002.  
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
(PROJETO DE LEI N° 7.774/2017, BRASIL) 
 
 

Assim, esse projeto visa substituir a lei vigente do código civil, que autoriza o 

casamento entre menores de 16 a 18 anos mediante autorização dos responsáveis 

legais, sendo na maioria das vezes os pais dos nubentes ou a segunda exceção, quando 

ocorre a gravidez da menor. Vale salientar que essa proposta ainda tramita no congresso 

nacional e quanto a isso que ocorreu com a então jovem Catarina, não haveria ainda 

hoje, formas de frear essa prática do casamento infantil ocorrido na obra, no qual já foi 

demonstrado em análise que a pretensão do casamento arranjado pela mãe de Catarina, 

era tão somente a realização de um negócio patrimonial, tratando sua filha como um bem, 

objeto ou coisa qualquer de valor patrimonial, perdendo-se assim a função social e afetivo 

do que deveria ser todos os casamentos. 

No tocante a isso delimitaremos assim a aplicação da pena ao esposo de Catarina 
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somente ao cabimento legal, juridicamente possível, assim na narrativa, destacamos o 

principal crime sofrido pela personagem Catarina, o estrupo marital. Na obra, é possível 

destacarmos passagens que revelam como o marido de Catarina, um homem mais velho 

com idade para ser seu pai, abusando sexualmente dela sem o seu consentimento. 

Vejamos: 

 
 
[...] caçou-a pelos quartos do casarão, seguiu-a pelos corredores, 
ameaçou arrombar os banheiros chaveados como arrombava dia e noite 
o corpo imaturo. Mais tarde, entenderam que os arroubos de meu meu 
avô eram doentios: nada aplacava suas virilhas em fogo. E Catarina 
sucumbiu a um fundo terror do sexo e da vida. Não os medrosos pruridos 
de muitas novinhas do seu tempo, mas uma agoniada compulsão de fugir. 
Como as poucas e tímidas queixas nas cartas à mãe distante não 
tivessem resultado, ela se refugiou onde pôde: um mundo branco e limpo 
que inventava e onde se perdia cada vez mais. (LUFT,1980, p.13). 
 
 
 

A partir dessa passagem, observamos que nos dias atuais uma denúncia sobre os 

crimes sexuais cometidos pelo marido de Catarina culminaria na aplicação do art. 213 do 

código penal enquadrando-se em estupro, com o entendimento doutrinário classificado 

como “estupro marital” vejamos o que prevê o código penal:  

 

Estupro; 
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro 
ato libidinoso: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima 
é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: 
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) ano. 
 
 

Reforçamos que o marido de Catarina, representante do poder masculino do seu 

tempo, é quem comete o crime, ou seja, o ato sexual abusivo contra sua esposa afim de 

ter realizáveis suas lascivas de cunho sexo, sem o consentimento da vítima.   

Na obra em análise podemos observar que a personagem Catarina sofreu além da 

violência sexual a violência psicológica: 
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E Catarina sucumbiu a um fundo terror do sexo e da vida. Não os 
medrosos pruridos de muitas novinhas do seu tempo, mas uma agoniada 
compulsão de fugir. Como as poucas e tímidas queixas nas cartas à mãe 
distante não tivessem resultado, ela se refugiou onde pôde: um mundo 
branco e limpo que inventava e onde se perdia cada vez mais. 
(LUFT,1980, p.13). 
 
 

A violência psicológica é visível na passagem citada. Os abusos sexuais constantes 

sofridos por Catarina destruíram o seu psicológico levando-a a sentir pavor não só do 

sexo, mas também da vida. A personagem não tinha com quem contar, pois a mãe não 

se importava com suas queixas. O mundo branco criado por ela mostra o seu lado 

psicológico afetado. Ela criou um mundo que só existia dentro dela. Vejamos o que diz a 

lei sobre a violência psicológica: 

Uma análise mais detalhada da obra pode perceber que não só Catarina mas, todas 

as personagens da obra sofrem traumas psicológicos advinda da situação da matriarca. 

Não só as filhas mas também as netas. Em Anelise, por exemplo, podemos perceber a 

vida à beira do caos, onde ela procura no passado as razões para seu infortúnio. Todas 

as personagens formam uma “família de mulheres”, parceiras na vida e nas desgraças. 

Todos os infortúnios e inseguranças começam com a avó, Catarina. Elas são parceiras 

na tristeza e na tragédia, cada uma a seu modo. A proposta do livro é mostrar como um 

acontecimento isolado afeta gerações futuras. Anelise claramente ainda vivia os reflexos 

da loucura de sua avó Catarina, e o resto da família também. 

Diante de todos os fatos apresentados na obra e trazendo para essa pesquisa como 

um caso fictício cabíveis de consequências jurídicas o principal e primeira ação a ser 

tomada para uma intervenção jurídica sobre esse crime ocorrido ao longo de anos de 

casamento, seria a denúncia da vítima. Assim Catarina, precisaria acionar o Estado, 

como solucionador de sua triste situação, atualmente há inúmeras “Delegacias da 

Mulher” espalhadas por todo o Brasil, com objetivo principal, coibir crimes cometidos 

contra mulheres, sejam na esfera doméstica ou outros crimes comuns.  

Após a denúncia, instauração do inquérito policial realizado e delegacia e havendo 

a conclusão de que houve o crime, com a autorização indispensável da vítima com a 

seguinte ordem de procedimental: 
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Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, 
de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles 
previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a 
representação a termo, se apresentada;  

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do 
fato e de suas circunstâncias; 

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de 
medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da 
ofendida e requisitar outros exames periciais necessários; 

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua 
folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de 
prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele; 

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e 
ao Ministério Público. conter: 
§ 1º O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade 
policial e deverá         I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas 
pela ofendida. 
§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o 
boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em 
posse da ofendida. 
§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários 
médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 
 
 

Haveria após essa fase de inquérito, assim iniciada a fase da ação penal pública 

condicionada, figurando Catarina como vítima, seu esposo como réu, ministério público 

como parte interessada e o judiciário como parte imparcial afim de aplicar à justiça na 

resolução do processo. 

Conforme os fatos que foram citados ao longo desse tópico onde configuraram-se 

na obra narrada condutas reprováveis e ilícitas por parte do réu, as imputações 

denunciadas por sua esposa. Após as apreciações de todos os fatos da denúncia haveria 

a condenação como incursos nas penas do artigo 213 do código penal c/c artigo 7°, II e 

III, da lei nº 11.340/06, do crime de violência doméstica com a seguinte fundamentação:  

A primeira observação na fase de aplicação da pena seria verificada as seguintes 

circunstâncias judiciais, verificará culpabilidade, ou seja, os fatos caracterizaram a 

conduta típica, ilícita e a praticada pelo agente infrator integrando assim o conceito 
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tripartido de crime. Em seguida seria analisado os antecedentes do esposo de Catarina, 

porém há ausência de fatos que imputassem sobre lei a existência de outros tipos de 

ações/processos ou julgados transitado e julgado, entendemos assim que ele seria réu 

primário. Diante da conduta social e personalidade do agente, outro ponto importante 

para se obter o veredito, há relatos de que o réu frequentava bordéis e tinha 

comportamentos e demonstrações agressivas e rudes em seus atos, deduzindo-se assim 

um machismo exorbitante, reprovável socialmente e em seu ambiente familiar. 

As consequências do crime foram gravíssimas e por demais prejudiciais na vida da 

vítima, já foi comprovado que o estupro desencadeiam traumas muitas vezes perpétuos, 

assim incuráveis, e que interferem na vida de outras pessoas do convívio da vítima, como 

foi o caso das personagens femininas da obra, mulheres filhas e netas de Catarina a 

grande vítima desse crime, vale salientar do ponto de vista jurídica para obtenção da 

pena, que a vítima em nada contribuiu para o crime, pois o fato foi decorrente de uma 

atitude voluntária do acusado. Os motivos do crime ocorreram conforme já citado acima, 

pelo réu achar-se por direito ter a pose do corpo de sua esposa para si pelo fato do seu 

matrimônio, situação essa que merece ser sempre destacada como reprováveis em todo 

o casamento. 

Situações agravantes também seriam apresentados pelo abuso de autoridade 

prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, pela prática da violência contra 

mulher. Também previsto no Código Penal (1932): 

 
 
Art. 226. A pena é aumentada: I – de quarta parte, se o crime é cometido 
com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas; II – de metade, se o agente 
é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, 
tutor, curador, preceptor ou embargador da vítima ou por qualquer outro 
título tem autoridade sobre ela. 
 
 

Com todos esses critérios necessários juridicamente para a obtenção de uma 

decisão, acreditamos que a haveria a fixação de uma pena-base em 6 (seis) anos de 

reclusão majorada na metade pelos atenuantes acima, por tratar-se do réu ser cônjuge 

da vítima. Assim sendo o esposo de Catarina muito provavelmente seria sentenciado a 

em torno de 9 (nove) anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime 

fechado. 
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O olhar crítico ao meio social feminino no contexto da narrativa, nos leva a refletir 

sobre a crítica que a autora Lya Luft constrói com o texto literário, expandindo seus 

horizontes para além da literatura. Seria uma forma de mostrarmos que a literatura pode 

estar em tudo que vivemos, nas experiências que compartilhamos e estudada pelos mais 

diversos campos do conhecimento; aqui no caso, o direito.   No decorrer da nossa escrita 

procuramos mostrar como os crimes cometidos na obra, caso fossem reais, seriam 

julgados e levariam a punição e/ou condenação de acordo com o código penal, a 

declaração universal dos direitos humanos, a constituição federal e a lei Maria da Penha 

(em anexo). Dessa forma, mostramos como as regras e leis criadas aprovadas pelo 

campo do Direito entrariam em vigor, em nossa sociedade para os crimes cometidos 

contra as personagens femininas na obra nos dias atuais. Para tanto, fomos levados a 

buscar na obra passagens que reforçam nossa análise literária, bem como a união com 

o âmbito do Direito em todas as suas jurisdições tais como os poderes executivo, 

legislativo e judiciário. Aqui apresentamos apenas os crimes cometidos contra a 

personagem Catarina. Procuramos mostrar quais as leis aplicadas e como seria as penas 

e consequentemente as possíveis condenações de ordem da personagem masculina. 
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CONCLUSÃO 
 

As personagens femininas como centro da obra literária As Parceiras, 

compreendem o espaço feminino na contemporaneidade e se explicam através do mito 

por incutirem características oscilantes, as quais mostram a representatividade da mulher 

no fim do século XX, a sua situação social e de cidadã de sua época com a 

contemporaneidade da Literatura Brasileira. 

Pensar a poesia e a prosa nos ensejos da literatura contemporânea significa colocar 

em estudo as transformações na linguagem literária propiciadas pelas vanguardas 

advindas do modernismo brasileiro e a fluidez das rápidas (trans)formações da sociedade 

pós-moderna. A escrita e reescrita do mundo a partir das produções literárias de autoria 

contemporânea têm refletido a busca de espaço e de poder, conflitos sociais e intimistas 

que revelam o lugar do sujeito e do Outro e fazem dessa produção um local de conflitos 

e interesses que despertam a necessidade de refletir sobre como a literatura brasileira 

contemporânea situa-se dentro desse jogo de forças.  

A globalização modificou a relação entre arte e realidade, instaurando um novo 

paradigma que gerou formas cada vez mais híbridas, tanto como reprodutoras das 

estruturas dominantes, dada a sua proximidade com as linguagens midiáticas, mas 

também como desarticuladora das práticas exclusivistas. Dalcastagné (2012), aponta 

que na literatura brasileira contemporânea existia ou ainda existe um conjunto de 

problemas que por si só não dão conta de revelar todo o pensamento e extensão que é 

o fazer literário atual da literatura brasileira. 

Partindo da concepção de que o escritor assume o lugar de fala do outro 

(BARTHES, 1999), a literatura contemporânea firmou-se em um espaço de 

representação e de questionamento ao passo que tendeu a contracenar o alicerce 

conservador, elitista e misógino da literatura brasileira produzida até então, através da 

representação de múltiplos grupos sociais outrora silenciados. Tudo isso, decorre-se do 

crescente debate sobre o espaço e a representação de grupos marginalizados, aqueles 

que, em sentido amplo recebem uma identidade negativa da cultura dominante por 

questões de sexo, etnia, cor, orientação sexual, posição econômica, dentre outros.   

Os lugares do feminino, representados como grupos marginalizados por serem 
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silenciados pela voz masculina, na sociedade patriarcalista, são contestados com maior 

intensidade por Lya Luft, autora de uma vasta produção literária vista pela crítica com 

características afins à escrita de Clarice Lispector, como o intimismo e a introspecção. 

Versada em uma escrita literária que percorre prosa e poesia com conteúdo adulto e 

infantil, como os contos de O silêncio dos Amantes (2008) e Histórias de Bruxa Boa 

(2004), a escrita literária de Lya Luft é marcada por discursos com traços biográficos, 

como em Perdas e Ganhos (2003) e em Pensar é Transgredir (2004), e confrontos 

indentitários das personagens femininas através da desconstrução do discurso patriarcal 

e de arquétipos constituídos socialmente, como na obra As parceiras (1980).  

As questões de identidade emergente nas obras de Lya Luft derivam também de 

conflitos nacionalistas que nortearam a origem étnica da escritora, refletindo na 

constituição de suas personagens e no desenrolar de sua ficção, como ocorre na obra A 

asa esquerda do anjo (1981) com o choque identitário que permeia a decadência da 

família Wolf, especialmente com a matriarca Frau Wolf, descente de alemães, que insiste 

em incutir os princípios da tradição germânica sobre sua família, de modo a revelar a 

insularidade da colônia alemã na colonização do Brasil. 

Esta dissertação teve como objeto de estudo a obra As parceiras e nela procuramos 

estabelecer uma parceria entre o Direito e a Literatura. Essa parceria teve como ponto 

de partida, estabelecer um paralelo entre a ficção apresentada na obra “As parceiras”, de 

Lya Luft e as intervenções do mundo jurídico na dinâmica da sociedade, que atinge 

diretamente a vida de milhares de pessoas, neste caso específico, mais precisamente a 

vida de mulheres, que naquela época se quer tinham ou conheciam seus direitos. O teor 

crítico utilizado pela autora, toma forma de denúncia, dando margem a buscar no texto 

literário o discurso jurídico. 

Para tal feito, no nosso trabalho mostramos que a identidade feminina das 

personagens que compõem a obra, foi construída através das lembranças e histórias das 

personagens tais como: a avó, a mãe e as tias da personagem principal Anelise. Por fim, 

mostramos as violações jurídicas, sofridas pelas personagens da obra em contraponto 

com a aplicação da pena nos dias atuais. Ressaltamos a relevância da pesquisa uma vez 

que provamos ser possível casar o Direito com a Literatura, através do universo literário 

da obra de ficção. 
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Confiamos que esta dissertação contribuirá de maneira significativa para as áreas 

do Direito e da literatura. Acreditamos que essa união simbiótica, pode ser muito benéfica 

para os dois campos de estudos em destaque: o jurídico e o literário. Ressaltamos que 

nossa pesquisa é apenas um embrião, e que tem muitas lacunas a serem encontradas e 

preenchidas e ainda que possam vi a serem objeto de outras investigações, com novas 

indagações que venham a se configurarem em outras respostas, através de 

questionamentos, hipóteses e análises de outra(s) obra(s), tanto jurídicas como também 

literárias. 

Enfim, vale a pena registrar que a obra As parceiras (1980), nos leva a uma reflexão 

sobre a vida, “jogo de xadrez”. A exposição das peças/personagens mostra a crueldade 

de um tempo em que a mulher vai absolvendo as tristezas/desgraças a elas reservadas 

no tabuleiro da vida. Cada personagem tem dentro de si um poço de tristezas e desgraças 

ligadas a matriarca Catarina. A narradora Anelise recorda o mundo infantil, a avó doida, 

a tia anã, sua descendência de mulheres condenadas à reclusão. Por vezes ela se refere 

ao “jogo sujo” que fizeram com a avó Catarina, a peça mais importante em toda a história, 

o fio condutor de uma desgraça coletiva. Ao tentar recompor a própria história e 

compreender os próprios medos, a personagem vale-se de fios das histórias das 

mulheres que a antecederam, todas perdedoras como ela. Todas as personagens são 

parceiras de uma mesmo destino, uma história que se repete como uma linha tênue e 

frágil que se arrebenta facilmente, deixando apenas as marcas do sofrimento, da agonia 

e por fim da morte trazida à tona pelo “suicídio” o ato final de desespero e fechamento da 

narrativa literária. 
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ANEXOS  
Lei Maria da Penha 

 
 

 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Centro de Documentação e Informação 

 

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006 

 

Cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do § 8º do art. 226 da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher; 

dispõe sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; altera o Código de Processo 

Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 

Penal; e dá outras providências. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 

internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção 

às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
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preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

 

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 

direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à 

justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. 

§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 

necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

 

Art. 4º Na interpretação desta Lei serão considerados os fins sociais a que ela 

se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar. 

 

TÍTULO II 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei configura violência doméstica e familiar contra 

a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade 

ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. 

 

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das 

formas de violação dos direitos humanos. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
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integridade ou saúde corporal; 

II   - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 

ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 

perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de 

ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 

coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 

à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; 

ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 

satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria. 

 

TÍTULO III 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

 

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, 

trabalho e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações 

relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às 

consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a 

sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados 

das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais 

da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a 

violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV 

do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, 

em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, 

e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; 



102 
 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros 

instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades 

não- governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da 

violência doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda 

Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 

enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos 

de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça 

ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao 

problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

CAPÍTULO II 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 

Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 

Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando 

for o caso. 

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, 

estadual e municipal. 

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

para preservar sua integridade física e psicológica: 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 

administração direta ou indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do 

local de trabalho, por até seis meses. 

§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 

tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de 

violência sexual. 

 

CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

 

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, à autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência 

adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento 
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de medida protetiva de urgência deferida. 

 

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 

Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 

local seguro, quando houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 

pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 

disponíveis. 

 

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 

procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

VIII - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a 

representação a termo, se apresentada; (Vide ADIN nº 4.424/2010, publicada no DOU de 

17/2/2012) 

IX - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de 

suas circunstâncias; 

X - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao 

juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

XI - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e 

requisitar outros exames periciais necessários; 

XII - ouvir o agressor e as testemunhas; 

XIII - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua 

folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro 

de outras ocorrências policiais contra ele; 

XIV - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e 

ao Ministério 

Público. 

conter: 

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá         

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

IV - nome e idade dos dependentes; 

V - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 

§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o boletim de 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3897992
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3897992
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ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários 

médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 

 

TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

CAPÍTULO 

I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher 

aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação 

específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o 

estabelecido nesta Lei. 

 

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela 

União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o 

julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário 

noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis 

regidos por esta Lei, o Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 

II - do lugar do fato em que se baseou 

a demanda; III - do domicílio do 

agressor. 

 

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 

ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o 

juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento 

da denúncia e ouvido o Ministério Público. (Vide ADIN nº 4.424/2010, publicada no 

DOU de 17/2/2012) 
 

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como 

a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 

 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 

Seção I Disposições Gerais 

 

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, 

no prazo  de 48 (quarenta e oito) horas: 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3897992
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3897992
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I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas 

de urgência; 

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência 

judiciária, quando for o caso; 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 

 

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo 

este ser prontamente comunicado. 

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, 

e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. 

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, 

conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender 

necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério 

Público. 

 

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a 

prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 

Público ou mediante representação da autoridade policial. 

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem. 

 

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao 

agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da 

intimação do advogado constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao 

agressor. 
 

Seção II 

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 

 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em 

conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação 

ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com 

a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as 

quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando 

o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 

c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a 
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equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério 

Público. 

§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas 

condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as 

medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, 

ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da 

determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de 

desobediência, conforme o caso. 

§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá 

o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. 

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto 

no caput 

e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 

Processo Civil). 

 

Seção III 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 

 

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário 

de proteção ou de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos 

relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

 

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou 

daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, 

as seguintes medidas, entre outras: 

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas 

e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

ofendida. 

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins 

previstos nos incisos II e III deste artigo. 

 

CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas 

cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, 

nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário: 

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de 

assistência social e de segurança, entre outros; 

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à 

mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas 

administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades 

constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em 

situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, 

ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei. 

 

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e 

familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico 

e humanizado. 

 

TÍTULO V 

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 

 

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

que vierem  a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 

multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, 

jurídica e de saúde. 

 

Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 

atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por 

escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou 

verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, 

prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 

especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

 

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais 

aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, 

mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. 

 

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, 

poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento 

multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
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Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e 

criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada 

pela legislação processual pertinente. 

Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas 

criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput. 

 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias 

e do serviço de assistência judiciária. 

 

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão 

criar e promover, no limite das respectivas competências: 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e 

respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em 

situação de violência doméstica e familiar; 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros 

de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar; 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e 

familiar; 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

 

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos 

princípios desta Lei. 

 

Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta 

Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação 

de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da 

legislação civil. 

Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo 

juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para 

o ajuizamento da demanda coletiva. 

 

Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a 

mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e 

Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às 

mulheres. 

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do 

Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do 

Ministério da Justiça. 

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite 

de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, 
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poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, 

para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei. 

 

Art. 40. As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes 

dos princípios por ela adotados. 

 

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 

mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995. 

 

Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 

(Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

 

"Art. 313. ................................................................................. 

.................................................................................................. 

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência." (NR) 

 

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 61. .................................................................................... 

.................................................................................................. 

II - ............................................................................................ 

.................................................................................................. 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência 

contra a mulher na forma da lei específica; 

.................................................................................. " (NR) 

 

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

"Art. 129. .................................................................................. 

.................................................................................................. 

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, 

ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

................................................................................................... 

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um 

terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de 

deficiência." (NR) 

 

Art. 45. O art. 152 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 152. ................................................................................. 
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Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, 

o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor 

a programas de recuperação e reeducação." (NR) 

 

Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua 

publicação. Brasília, 7 de agosto de 2006; 185º da Independência e 118º da 

República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Dilma Rousseff 

 


