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Resumo: Este artigo é resultado do estudo interdisciplinar entre Direito e Literatura, a partir da 
análise da violência de gênero enfrentada pelas personagens Lorena, Lia e Ana Clara, no premiado 

livro “As meninas”, de Lygia Fagundes Telles. O estudo teve seguimento com um apanhado histórico 
da violência contra a mulher no Brasil, desde a era colonial passando, especificamente, pelo período 

da Ditadura Militar, haja vista que o livro foi escrito nesse contexto. Fez-se uma análise da legislação 

atual acerca da violência de gênero, com enfoque na Lei Maria da Penha, traçando um paralelo entre 

cada tipo de violência sofrida pelas personagens em consonância com a Lei, caracterizando como 
método de procedimento, o comparativo. A pesquisa qualitativa e o método indutivo se mostraram 

efetivos, pois o estudo partiu de um estudo individualizado das personagens da obra em estudo para a 

legislação pátria (Constituição Federal e Lei Maria da Penha). Adotou-se a metodologia técnica da 
pesquisa bibliográfica, cujos autores principais foram Telles (1973), Brasil (1988), Brasil (2006), 

Melina (2010). Compreendeu-se a representatividade feminina e a violência de gênero inserida na obra 

e como o tema deve ser sempre abordado por diversas perspectivas, por ser altamente relevante e 

atemporal. Verificou-se que a violência contra a mulher, mesmo com leis específicas para sua 
proteção, persiste e, de certo modo, é resultado de uma cultura machista. Necessário se faz que as 

mulheres, quando em qualquer situação de violência, denunciem seus agressores.  
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Abstract: This article is the result of an interdisciplinary study between Law and Literature, based on 

the analysis of gender violence faced by the characters Lorena, Lia and Ana Clara, in the award-

winning book “As Meninas”, by Lygia Fagundes Telles. The study continued with a historical 
overview of violence against women in Brazil, from the colonial era to the Military Dictatorship, since 

the book was written in this context. An analysis of the current legislation on gender violence was 

made, focusing on the Maria da Penha Law, drawing a parallel between each type of violence suffered 
by the characters in accordance with the Law, characterizing the comparative method of procedure. 

The qualitative research and the inductive method proved to be effective, since the study started from 

an individualized study of the characters of the work under study for the national legislation (Federal 
Constitution and Maria da Penha Law). The technical methodology of bibliographic research was 

adopted, whose main authors were Telles (1973), Brazil (1988), Brazil (2006), Melina (2010). It was 

understood the female representativeness and gender violence inserted in the work and how the theme 

should always be approached from different perspectives, as it is highly relevant and timeless. 
Violence against women, even with specific laws to protect them, has been found to persist and is to 

some extent the result of a chauvinistic culture. Women, when in any situation of violence, are 

required to report their abusers. 
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1 INTRODUÇÃO 

                             

O papel da mulher na sociedade sempre foi retratado por várias ópticas na 

Literatura brasileira, principalmente, no que tange à violência sofrida por ela ao longo da 

história e da eterna luta pela conquista de igualdades de direitos. Dessa forma, a Literatura e o 

Direito andam de mãos dadas, visto que vários autores, em várias fases da história, usaram 

suas obras para denunciar o abuso e a discriminação vivida pelas mulheres.  

Nesse contexto, observou-se que a temática feminina sofreu mudanças de acordo 

com a época retratada. Assim, para falar de opressão e violência contra a mulher, uma 

importante e premiada obra da autora Lygia Fagundes Telles “As meninas”, escrita em 1973, 

no auge da ditadura militar, tornou-se objeto de pesquisa deste trabalho. Nessa obra buscou-se 

compreender a violência contra a mulher e a representação feminina na sociedade, tendo em 

vista a resolução do seguinte problema: de que forma a violência contra a mulher e a busca 

por uma representatividade social e política foi inserida no livro “As meninas”? Consoante ao 

que foi apresentado coube analisar os aspectos jurídicos, com ênfase na violência contra a 

mulher. 

A metodologia utilizada foi, pois, a pesquisa básica, porque permitiu estabelecer 

conexões entre Direito e Literatura. Optou-se, assim, pela pesquisa qualitativa para examinar 

a representatividade da mulher e as violências sofridas por ela, a partir da construção das 

personagens da obra em estudo e, dessa forma, contextualizar um problema real a partir de 

uma obra de ficção. 

Ademais, utilizou-se também a pesquisa exploratória que permite uma visão mais 

ampla do enredo e das questões jurídicas envoltas nele, gerando, assim, novos conhecimentos 

acerca do tema e uma pesquisa bibliográfica, visto que este trabalho é feito por meio do 

estudo da obra “As meninas” e a partir do estudo de cada uma das personagens, as quais 

servirão como exemplo prático para o estudo da violência contra a mulher e contribuirão para 

encontrar as respostas ao problema levantado. Portanto, Telles (1973), Brasil (1988), Brasil 

(2006) e Melina (2010) serão essenciais para esse estudo. 

                   Diante do exposto, entendeu-se adotar o método indutivo, que permite obter 

resultados significativos para os objetivos pretendidos, tendo em vista que parte da análise de 

casos particulares para a teoria e leis gerais, isto é, a obra de Telles será o mote para o estudo 

da Lei sobre a violência contra as mulheres. Além dele, fez-se necessário adotar o método 
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comparativo para fazer a análise do tema e o problema em questão, não somente para 

comparar a realidade com a ficção, mas também por permitir uma apreciação jurídica em 

épocas distintas, pois a obra estudada ocorre em um contexto histórico no qual não existia a 

atual Constituição Federal e nem existiam leis que tratavam, especificamente, da violência 

contra a mulher. 

Por conseguinte, este estudo ficou assim dividido neste artigo: a) apresentação da 

autora e da obra objeto dessa pesquisa; b) discussão dos tipos de violência existentes contra a 

mulher desde o período da Ditadura Militar até os dias atuais; c) apresentação da Lei Maria da 

Penha e análise da obra com enfoque na violência individualizada, sofrida por cada uma das 

personagens. 

Assim, este artigo se justifica por permitir reflexões significativas sobre o tema 

abordado, como os diversos tipos de violência sofrido pela mulher, os quais não se limitam 

apenas à violência física, mas também a outras discriminações sofridas pela mulher, marcada 

por uma sociedade altamente machista e patriarcal. Também se justifica pela a análise da Lei 

Maria da Penha, que, apesar de ser uma grande evolução na luta contra a violência sofrida 

pela mulher, ainda não alcançou a eficácia na sua totalidade, visto que o Brasil, atualmente, 

ocupa o 5° lugar mundial nos índices de feminicídios.  

Essas reflexões se tornam possíveis à medida que uma comparação entre ficção e 

realidade é feita para entender aspectos relevantes do papel da mulher na sociedade, por meio 

de personagens fortes e marcantes, como os da obra de Lygia Fagundes Telles, e diante de um 

cenário marcado por uma forte opressão, que foi o da Ditadura Militar. 

Dessa forma, uma interligação entre Direito e Literatura, feito por meio da análise 

da obra já mencionada em consonância com a Lei Maria da Penha traz relevantes 

questionamentos jurídicos a serem apreciados, demonstrando que a Literatura se torna um 

importante canal para apreciar, de forma crítica, problemas reais retratados na ficção. 

 

2 AUTORA E OBRA  

A luta pela representatividade e igualdade de direitos pelas mulheres é constante e 

está longe de chegar ao fim e um dos principais fatores que impede que a mulher esteja no 

mesmo patamar social do homem é a violência que sofrem, seja ela física seja psicológica.  

Dentro da Literatura, essa problemática sempre foi trabalhada por autores 

brilhantes, e em diversas épocas, e Lygia Fagundes Telles foi uma dessas autoras que 

escreveu histórias fortes com personagens femininas marcantes e que denunciam muitas 
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situações de violência contra a mulher, como em seu livro “As meninas”, objeto dessa 

pesquisa, o qual merece uma análise minuciosa sobre o tema, a partir do que passa a se expor. 

Lygia Fagundes Telles, conhecida como “a primeira dama da Literatura 

brasileira” e ocupante da 16° cadeira da Academia Brasileira de Letras, é advogada graduada 

pela USP, romancista e contista, nascida em São Paulo em 19 de Abril de 1923 e reconhecida 

por críticos, escritores e acadêmicos brasileiros e internacionais como uma das escritoras 

vivas mais influentes do século XX.  

Para a autora, a temática feminina e social sempre foi significativa em seus contos 

e romances, mostrando conflitos internos e externos sofridos por mulheres e a luta para se 

libertarem de um sistema patriarcal muito forte, ora pela presença marcante dessas figuras 

masculinas, ora pela ausência desses, refletindo, assim, na construção dessas personagens.  

Com o romance “As meninas”, escrito em 1973, e se utilizando da temática 

feminina interiorizada dentro do contexto da ditadura militar, no qual três jovens estudantes, 

Lia, Lorena e Ana Clara, narram suas histórias em um curto espaço de tempo, mas suficiente 

para conhecê-las a fundo e entender a violência de gênero que cada uma sofre, Lygia se 

consagra como uma das mais importantes autoras brasileiras, conquistando o Prêmio Jabuti, 

Prêmio Coelho Neto e Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). 

Diante de três personagens tão diferentes e que, ao mesmo tempo, completam-se, 

a narrativa mostra, claramente, a relação das violências que cada uma sofre desde a infância 

até a juventude e que é determinante para a construção delas. Assim a ficção parte para a 

realidade mostrando a clara importância que isso tem na construção da sociedade, à medida 

que aproxima a Literatura do Direito. 

 

3 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A LEI MARIA DA PENHA 

A discriminação contra a mulher, e consequentemente a violência por ela sofrida, 

confunde-se com a própria história da humanidade. A história traz exemplos de mulheres, 

antes e depois de Cristo, julgadas e apedrejadas por supostos casos de adultério e, na Idade 

Média, eram tratadas na relação de vassalagem, na qual eram obrigadas a obedecer a seus 

senhores ou queimadas vivas quando se opunham aos preceitos do Cristianismo. 

No Brasil, a colonização portuguesa não explorou somente as novas terras, mas 

também as mulheres indígenas nativas e, posteriormente, as escravas trazidas do continente 

africano.  

Com a vinda das mulheres portuguesas, começou a instituição das famílias, 

seguindo o modelo imposto pela sociedade e pela Igreja. Nesse modelo, as mulheres deveriam 
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servir aos maridos de forma passiva e subalterna, e a função delas seria apenas a procriação, 

não devendo experimentar o prazer nas relações íntimas, além de ter que aceitar que seu 

marido tivesse satisfação sexual com as escravas ou prostitutas e estas, por sua vez, também 

eram violentadas e humilhadas, em um círculo interminável, no qual somente o homem se 

beneficiava. Para a Igreja, o prazer sexual era comparado com o “cio animal” e, dessa forma, 

era abominável. Ao médico cabia fortalecer essa tese das famílias sacramentadas. 

Somente a partir da década de 60, e com as constantes revoluções sociais e 

culturais e pela presença cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho, muda-se o 

conceito da mulher como mera procriadora, mas elas ainda teriam de lutar contra o machismo 

constante. O direito ao voto, ao divórcio, à licença maternidade, a melhores salários, à 

ocupação de cargos políticos foram conquistados pela persistência de mulheres fortes que não 

temeram enfrentar uma sociedade que enxergava a figura feminina como a mulher que servia, 

somente, para ser mãe e esposa. Porém, foi a partir dessa década que a mulher também 

enfrentou uma forte opressão com o período da Ditadura Militar, pano de fundo do livro “As 

meninas”. 

Durante os 21 anos em que os militares comandaram o Brasil, presenciou-se a 

extinção de princípios básicos da democracia, como a perda de direitos políticos, a 

instauração de uma rígida censura e a perseguição àqueles que iam contra o regime por meio 

de tortura e assassinatos, muitos deles até hoje não solucionados. 

Em 13 de dezembro de 1968, com a decretação do Ato Institucional n°5, a 

repressão atingiu seu ápice, as perseguições começaram a ser ainda mais intensas e os relatos 

mais cruéis são datados dessa época e dos anos que se seguiram, como os que estão presentes 

no livro “Luta, substantivo feminino”, coordenado por Tatiana Merlino e Igor Ojeda. Um 

desses relatos é da ex-militante Rose Nogueira, presa em 04 de novembro de 1969, na cidade 

de São Paulo: 

 

Sobe depressa, Miss Brasil, dizia o torturador enquanto me empurrava e 

beliscava minhas nádegas escada acima no Dops. Eu sangrava e não tinha 
absorvente. Eram os 40 dias do parto (...). Olha aí a Miss Brasil. Pariu noutro 

dia e já está magra, mas tem um quadril de vaca, disse ele. Um outro: Só 

pode ser uma vaca terrorista (...). Segurei os seios, o leite escorreu. Ele ficou 
olhando um momento e fechou o vestido. Me virou de costas, me pegando 

pela cintura e começaram os beliscões nas nádegas, nas costas, o vestido 

levantado (...). Só pararam quando viram o sangue escorrer nas minhas 

pernas (MERLINO e OJEDA, 2010, p. 45). 
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Nesse depoimento, são observadas a violência física e psicológica que os 

torturadores aplicavam às mulheres, muitas em estado puerperal, outras ainda grávidas. 

Utilizavam-se desses estados vulneráveis a fim de obter alguma confissão e muitas, por serem 

mais fortes, acabaram sofrendo essas torturas por dias, meses ou até serem mortas.  

Para os torturadores, mulher não deveria fazer parte de nenhum movimento 

político, pois o seu lugar era em casa. Nota-se, além da violência empregada, que existia um 

machismo ilimitado que permitia humilhar a mulher de todas as formas possíveis.  

A lista de nomes de mulheres que participaram ativamente de movimentos contra 

a Ditadura Militar e que lutaram por uma sociedade democrática é grande e traz muitas 

histórias tristes, mas também de resistência. São mulheres como essas, que inspiraram uma 

das personagens do livro “As Meninas”, Lia de Melo Schultz. 

 

3.1 A LEI MARIA DA PENHA 

Com o fim da ditadura militar, houve a promulgação da Constituição de 1988, a 

chamada constituição cidadã, trazendo um texto que visava combater as diversas formas de 

discriminação, entre elas a diferença histórica entre homens e mulheres. Entretanto, o que se 

observava na prática não condizia com a teoria e, assim, a Constituição de 1988, por si só, não 

conseguiu acabar com a discriminação e com a violência contra a mulher, ou seja, a violência 

e a discriminação continuou a persistir tanto no âmbito doméstico, quanto no trabalho, escola 

ou demais seguimentos da sociedade, isso porque uma sociedade não é guiada apenas pela 

Lei, mas por costumes e cultura, que, no Brasil, ainda se mostra machista. 

Dessa forma, com o advento da Lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais, buscou-

se trazer maior celeridade para os processos de violência contra a mulher, mas ainda assim 

contava com alguns entraves como a transação penal, a suspensão condicional do processo e a 

exigência de representação da vítima, o que resultava nos casos em que as mulheres desistiam 

de dar prosseguimento às ações penais por medo do agressor, dependência financeira, ameaça, 

opressão, dependência psicológica, entre outros fatores. 

Mediante a todos esses fatores, fazia-se necessário uma legislação mais rígida no 

combate à violência contra a mulher, capaz de promover uma isonomia real no tocante aos 

seus direitos de defesa. Destarte, em 2004, recomendações contidas no relatório n° 54 da 

OEA (Organização dos Estados Americanos) sugeriam que fosse criado pelo Brasil um 

anteprojeto de lei que objetivasse combater a violência contra a mulher.  
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E, assim, após longas discussões no âmbito legislativo, finalmente, em 07 de 

agosto de 2006, foi sancionada a Lei n° 11.304/2006, que recebeu o nome de Lei Maria da 

Penha em homenagem a uma vítima da violência doméstica, uma biofarmacêutica que ficou 

paraplégica por conta da violência doméstica cometida pelo seu ex-marido.  

A Lei teve como base o parágrafo 8° do Artigo 226 da Constituição, advindo da 

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher e ratificada 

pelo Brasil em 1984. A Lei Maria da Penha trouxe vários avanços no combate à violência 

contra a mulher, entre eles a competência dos juizados especiais para os crimes previstos 

nesse dispositivo legal, objetivando uma maior celeridade no andamento processual. 

Entretanto, mesmo com a criação de uma lei tão abrangente na luta contra a violência de 

gênero ainda não foi suficiente para erradicá-la, haja vista que muitas mulheres ainda têm 

medo de denunciar seus parceiros e sofrem caladas, outras nem sequer têm tempo hábil de 

fazê-lo, pois, antes disso, sofrem brutalmente as consequências de um ato de violência.   

Consoante ao exposto, pode ser observado que a eficácia da Lei não ocorre apenas 

com o controle do Estado, mas também necessita da contribuição da sociedade que tem o 

dever de não compactuar com a violência de gênero, denunciando casos de qualquer tipo de 

abuso e violência contra a mulher e combatendo também o machismo ainda presente.  

A discussão sobre o tema também deve ser constante, a fim de tentar encontrar 

soluções eficazes contra esse tipo de violência e fazer com que a mulher seja verdadeiramente 

respeitada e que as diferenças entre homens e mulheres possam, um dia, limitar-se apenas ao 

fator biológico. 

 

4 A OBRA E A LEI 

Na época em que o livro “As Meninas” foi publicado, ainda não havia a 

Constituição Federal atual e nem lei específica que coibisse a violência contra a mulher, como 

a Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. Porém, ao aprofundar no universo das personagens, 

torna-se importante analisar, sob a perspectiva da legislação atual, a violência sofrida por cada 

uma delas. 

 

4.1 LORENA VAZ LEMES 

 

É a personagem central da trama, Lorena é o elo entre as meninas e, a partir de 

suas memórias e monólogos, os detalhes da narrativa vão se desenrolando. É rica, de família 



Avanços & Olhares, Nº 3, Barra do Garças - MT 336 

 

aristocrática, estudante de Direito, fala vários idiomas e é apaixonada por um médico casado, 

ao qual chama de M.N.  

Lorena vive dramas distintos, do passado ao presente. É atormentada pela morte 

de seu irmão Rômulo atingido, acidentalmente, por um tiro de espingarda disparado pelo seu 

outro irmão Remo, quando eram crianças. Ademais, seu pai morreu e sua mãe se casou com 

um homem mais jovem, que usurpa seu dinheiro e fez com que mãe e filha se afastassem.  

Em memórias que se repetem, constantemente, Lorena se lembra da morte do 

irmão: 

(...) Morte. E morte com violência. Romulo com o furo no peito, 

borbulhando sangue, um furo tão pequeno que se mãezinha tapasse com um 
dedo, hein, mãezinha (...). Não chora, meu irmãozinho, não chora, ninguém 

é culpado, ninguém (TELLES, 1973, p. 47). 

 

Observa-se em Lorena uma violência psicológica advinda do trauma de infância, 

uma sequela que não se apagou com o tempo. Lorena revive essa lembrança e isso lhe causa 

muita dor e inquietação.  

Em outro trecho do livro, ela fala da relação com a mãe: 

 

 (...) Fico lavando minhas uvas, mãezinha mandou uma caixa enorme. 

Distribuí tudo. „Abandonei minha filhinha num pensionato de freiras pobres, 
num quarto de chofer em cima da garagem e fui viver com um homem que 

me apunhala pelas costas‟  disse à tia Luci num dos seus dias de punição que 

começam de segunda e vão até domingo (...) (TELLES, 1973, p.48).  

 

Nesse trecho, Lorena mostra o abandono da mãe depois de se casar novamente, 

mas, ao mesmo tempo, revela mais um sentimento de pena do que de raiva, ela não a odeia 

por isso. O que pode ser observado é que tanto Lorena quanto sua mãe são “punidas” 

psicologicamente, uma por seus traumas e a outra por um marido aproveitador, pelo 

sentimento de culpa que carrega pela morte de seu filho e pelo abandono que ela acha que 

cometeu com a filha. Sobre esse tipo de violência, a Lei 11.340 dispõe em seu Artigo 2°: 

 

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, preservar sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (BRASIL, 

2006). 
 

A Lei é enfática ao afirmar que toda mulher deve ter assegurada as oportunidades 

e facilidades para manter sua saúde. Porém, Lorena e sua mãe, mesmo pertencendo a uma 
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classe social privilegiada, não foram poupadas de situações de violência de gênero, as quais 

trouxeram prejuízos psicológicos para ambas e prejudicaram suas relações familiares. Ainda 

assim, Lorena consegue manter sua vida organizada e serve como um “esteio” para as amigas 

Lia e Ana Clara, que sempre precisam dela como conselheira ou nas dificuldades financeiras.  

 

4.2 LIA DE MELO SCHULTZ 

 Lia ou “Lião”, como é conhecida pelas amigas, é a personagem que mais se 

difere das demais. Não possui vaidade, é até um tanto “desleixada” com sua aparência. O que 

importa para Lia são os acontecimentos de sua vida como militante da esquerda, envolvida 

com os movimentos revolucionários da época, ela se preocupa mais com o mundo real.  

Veio da Bahia para estudar Ciências Sociais, Curso que era foco de origem da luta 

contra o regime militar. Conheceu Miguel e se apaixonou, mas ele foi preso e ela espera pela 

sua saída para que possam fugir do país. É focada nas questões sociais, nos colegas presos, na 

sociedade oprimida pelo estado. Em um momento de reflexão, Lia pensa sobre a situação do 

Brasil: 

Nunca o povo esteve tão longe de nós, não quer saber. E se souber ainda fica 

com raiva, o povo tem medo, ah! Como o povo tem medo. A burguesia toda 
aí esplendorosa. Nunca os ricos foram tão ricos, foram tão ricos (...). Resta a 

massa dos delinquentes urbanos. Dos neuróticos urbanos. E a meia-dúzia de 

intelectuais (...). Não sei explicar, mas tenho mais nojo de intelectual do que 

de tira (TELLES, 1973, p. 13). 

 

Lia observa indignada a inércia da sociedade diante do caos que se instaurou no 

País, destacando a imensa desigualdade social, o distanciamento das classes, mostrando, 

claramente, que essa preocupação era de poucas pessoas como ela, que lutava para que a 

democracia fosse reestabelecida e que o povo pudesse ter alguma representatividade. O Artigo 

3° e seus incisos, da Constituição de 1988, promulgada 15 anos após a publicação do livro, 

traz o seguinte texto: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 
 

Esse era o Brasil que Lia sonhava, com uma legislação que visasse proteger o 

cidadão, erradicar as diferenças e que não discriminasse ninguém. Lia queria um país onde o 

povo tivesse voz e vez e lutou, destemidamente, por essa causa. Ao mesmo tempo em que se 
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mostra uma mulher forte e corajosa, Lia também esconde suas frustrações. Filha de uma 

baiana mulata com um alemão neonazista, que veio morar no Brasil, teve uma educação 

rígida, a mãe era superprotetora e o pai muito conservador. Teve um relacionamento com uma 

menina e esse relacionamento não foi bem aceito pela família.  

Desgostosa com tudo, terminou o relacionamento e foi para São Paulo, onde 

conheceu Miguel e passou a sofrer por vê-lo preso e torturado. Sabia que o sonho de sua 

família era vê-la casada, mãe de família, mas Lia tinha sonhos e objetivos maiores que esses. 

No tempo em que Miguel ficou na cadeia, Lia tratou de ajudar o movimento 

revolucionário, levando recados, organizando reuniões e ajudando na logística, muitas vezes 

com o auxílio financeiro de Lorena. Miguel ia ser solto em troca da libertação do Embaixador 

norte-americano e eles poderiam seguir a vida e continuar o movimento em outro país, no 

caso, a Argélia. Nesse contexto, Lia pôde conhecer a crueldade do regime militar. Nas cartas 

que Miguel escrevia de dentro da prisão, ele retratava a tortura que sofria, não somente a dele, 

mas também a de outros militantes.  

Essas visitas a Miguel e o medo de ser presa fez com que Lia fosse marcada pela 

violência psicológica. A Lei 11.340/2006 traz em seu inciso II, do Art. 7° a definição de 

violência psicológica: 

São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
(...) 

II. a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima 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;(...) (BRASIL, 

2006). 
 

Destarte, é evidente que as mulheres daquela época, tanto as que foram presas, 

como aquelas que auxiliavam o movimento revolucionário, sofriam uma violência psicológica 

constante por meio de ameaças, torturas, cerceamento de direitos, isolamento, entre outras 

formas descritas na referida Lei. 

O livro não revela o final de Lia, não se sabe se ela realmente reencontrou Miguel 

e conseguiu sair do País, no entanto, a sua personagem se destaca pela força, pela 

representatividade da mulher como defensora de seus ideais e de resistência. 

 

4.3 ANA CLARA CONCEIÇÃO 
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Ana Clara é a personagem mais complexa da obra “As meninas”. Perdeu a mãe 

ainda criança, nunca conheceu o seu pai, teve uma infância marcada pelo sofrimento, pela 

fome, pelos abusos sofridos por ela e por sua mãe e tudo isso fez dela uma pessoa totalmente 

traumatizada. Dona de uma beleza exuberante, Ana Clara se tornou modelo fotográfica, mas 

gastava todo o seu dinheiro com luxos e drogas e sempre tinha de recorrer à ajuda da amiga 

Lorena. Tinha um amante, Max, um traficante que facilitava seu acesso às drogas, mas que, 

ironicamente, era sua única referência de amor verdadeiro. 

Fantasiava ter uma vida com muito luxo, viagens internacionais, posição social, 

que ela acreditava conseguir ao se casar com um noivo ao qual ela chamava de “escamoso”. O 

problema é que esse noivo só existia no imaginário de Ana Clara, pois o livro mostra que ela, 

na verdade, prostituía-se e esse suposto “noivo” rico e asqueroso, era a personificação de 

todos os seus clientes ricos. 

Entre todos os traumas vividos por Ana Clara, os abusos sofridos por ela e por sua 

mãe, durante a sua infância, eram o maior fantasma que a perseguia. Em suas memórias, a 

lembrança desses abusos era constante: 

 

Minha infância inteira é feita de cheiros. O cheiro frio do cimento da 

construção (...). Comigo vai ser diferente. Di-ferente repetia com os ratos 

que roque-roque roíam meu sono naquela construção embaratada, di-ferente, 
di-ferente, repeti enquanto a mão arrebentava o botão da minha blusa. Onde 

será que foi parar meu botão eu disse e de repente ficou tão importante 

aquele botão que saltou quando a mão procurava mais embaixo porque os 
seios já não interessava mais. Por que os seios não interessava por que? (...) 

(TELLES, 1973, p. 32). 

 

Nesse trecho, Ana Clara mistura lembranças de uma construção onde sua mãe 

vendia marmitas e onde, também, ela se prostituía, com os abusos sexuais que ela sofreu pelo 

dentista que ela chama de Dr. Algodãozinho. A Lei 11. 340/2006 trata especificamente do 

abuso sexual em seu inciso III, Art. 7°: 

 

São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

(...) 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; (...) (BRASIL, 2006). 
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Ana Clara passou por todas as situações descritas nesse trecho da Lei. Ainda 

criança, sofreu abusos sexuais do Dr. Algodãozinho, uma figura que a atormenta 

constantemente. Além disso, ela sofre ao relembrar tudo que viu sua mãe passar no tempo que 

passaram juntas.  

Todo esse trauma fez com que Ana Clara não sentisse prazer nas relações sexuais. 

Mesmo amando Max, ela relata que não conseguia sentir nada com ele. A violência descrita 

no inciso III, Artigo 7° da Lei Maria da Penha diz que “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”, são também desdobramentos das violências físicas, que juntas  

podem desencadear problemas psicológicos em mulheres que, posteriormente, passam a não 

se interessar mais pelo sexo, assim como ocorre com a personagem de Ana Clara. 

Ana Clara, ou “Ana Turva”, apelido dado a ela pelas amigas pela sua condição de 

viciada, acaba morrendo de overdose no quarto de Lorena e esta, juntamente com Lia, coloca 

o corpo da jovem, devidamente arrumado como se houvesse vindo de uma festa, no banco de 

uma praça, para que o pensionato não tivesse que arcar com eventuais problemas, já que o 

momento social era muito conturbado.  

Essa é a personagem mais marcante da narrativa, pois é a personificação da 

violência que tantas mulheres sofrem no âmbito familiar, da infância à vida adulta e muitas 

não conseguem superá-la, tendo de lidar a vida toda com consequências cruéis, as quais 

prejudicam seu desenvolvimento pessoal e profissional, além de afetar relações interpessoais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Lorena, Lia e Ana Clara, três histórias que se entrelaçam, três destinos com 

desfechos diferentes e cada uma com sua dor particular. Assim, pela interface do Direito e 

Literatura, o objetivo de contextualizar a violência de gênero, vivenciada por cada uma das 

meninas, com a legislação, possibilita a compreensão da realidade por meio da ficção. 

Um ponto relevante do estudo foi entender, no contexto histórico em que a 

narrativa é inserida, ou seja, no período da Ditadura Militar, como a ausência de uma 

constituição cidadã que preza pelos Direitos Humanos pôde interferir, de maneira relevante, 

na forma como as mulheres eram tratadas (até na maneira individualizada de violência que 

sofriam nas sessões de tortura) e como lutavam para conquistar os mesmos direitos dos 

homens, dentro de uma sociedade em que a tradição patriarcal ainda era tão forte. 

As mulheres foram muito importantes na luta contra o regime militar. Estudantes, 

jovens, mães enfrentaram a Ditadura, arriscaram-se para acobertar militantes, ou, mesmo, 
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militaram para que o Brasil voltasse a ser um País democrático. Para tanto, foram torturadas, 

violentadas, muitas perderam filhos, maridos, morreram ou desapareceram, vítimas de todas 

as formas de violência, da forma mais cruel possível. É nesse sentido que a obra de Lygia 

Fagundes Telles se mostra relevante para a reflexão sobre uma causa que vence, a cada dia, 

uma nova batalha: a violência contra a mulher.  

Com o fim da Ditadura Militar, a promulgação da Constituição de 1988 e 

posteriormente a criação da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, teoricamente, a mulher 

deveria ter conseguido minimizar essa violência que pode ocorrer das mais diversas formas e 

não somente no âmbito familiar. Porém, o que se vê de concreto na sociedade é que, mesmo 

com uma legislação forte nesse sentido, a mulher continua enfrentando essa guerra que, ainda, 

está longe do fim. 

Além de Lia, o livro traz Ana Clara, uma personagem atemporal, pois retrata a 

violência sexual que tantas meninas sofrem do passado aos dias atuais. Quantas “Anas 

Claras” são abusadas sexualmente em casa, pelos próprios pais, avôs, padrastos ou são 

obrigadas a se prostituírem, muitas vezes, para levar comida pra casa. Meninas que perdem a 

infância, que perdem a alegria de viver, que não enxergam uma perspectiva de futuro 

promissor e têm de conviver a vida toda com traumas irreversíveis.  

E têm ainda as angústias e conflitos vividos por Lorena, que se guarda para um 

homem casado, um amor impossível, ao mesmo tempo em que tem de lidar com a vida 

conturbada da mãe que sofre com um relacionamento abusivo. Ela vive a violência opressora, 

pela família rica e conflituosa. 

O livro escrito em 1973 retrata o que ocorre na atualidade. Muitas coisas 

evoluíram desde então, menos a forma de tratar a mulher. A violência de gênero não deixou 

de existir, pelo contrário, cresce assustadoramente. Mulheres agredidas verbalmente, 

espancadas, estupradas, mortas, muitas vezes por quem deveria protegê-las. 

Entretanto, se o Brasil possui a Lei Maria da Penha, uma das mais rígidas leis de 

proteção à mulher do mundo, como explicar tanta violência? A verdade é que a Lei não 

consegue prever o comportamento do homem, aquele que nem sempre ou nunca foi violento, 

que nunca ofereceu perigo e que de repente passa a agredir.  

A Lei também não consegue obrigar as mulheres a denunciarem seus agressores, a 

não dar “mais uma chance porque ele vai mudar”, a pedir ajuda para família e amigos e a 

terminar os relacionamentos abusivos.  

A sociedade machista ainda persiste e esse conceito tem de acabar para que 

mulheres deixem de ser violentadas. Isso demanda mais educação, mais investimento em 
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segurança, maior infraestrutura, programas de prevenção à violência de gênero, investimentos 

que são responsabilidade do Estado. 

Assim, as narrativas que recaem sobre a identidade feminina colocam em 

evidência os mecanismos de poder desiguais, tornando crucial reconhecer o papel da 

Literatura como veículo para essa problematização, já que ela possibilita falar sobre o tema e, 

ainda, tem o poder de sugerir novas percepções e influenciar na elaboração de leis que visam 

combater tais problemas, como a Lei Maria da Penha, que tem uma redação que preza pela 

garantia de uma vida digna da mulher, mas que ainda precisa se tornar, realmente, eficaz. 

Consoante ao exposto, este trabalho trouxe um conhecimento singular sobre como 

a violência de gênero afeta a sociedade como um todo, uma vez que “As meninas” de Lygia 

Fagundes Telles é uma obra além do seu tempo, pois existem por aí muitas “meninas” 

vivendo seus traumas de infância, remoendo os abusos sofridos, sonhando com amores 

impossíveis, lutando por causas políticas e sociais, desejando serem ouvidas e, 

principalmente, querendo ser respeitas. 
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