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que nada nos sujeite. Que a liberdade 

seja nossa própria substância, já que viver 

é ser livre. 

Simone de Beauvoir 



RESUMO 

 
O presente trabalho trata-se de uma análise de cunho bibliográfico referente a obra 
O Conto da Aia (1985), da autora canadense Margaret Atwood. A pesquisa objetiva 
analisar e investigar as características da realidade da obra, evidenciar a coerção da 
sociedade totalitária de Gilead e estabelecer uma relação contrastiva entre as 
classes e gêneros da obra. O trabalho desenvolveu-se a partir de uma leitura 
minuciosa atentando para os aspectos distópicos da obra que privam e excluem os 
direitos das personagens no âmbito de Gilead. Discutimos inicialmente sobre o 
contexto e o percurso da distopia no universo literário focalizando nas objeções 
femininas e para a realização desse feito nos apoiaremos em estudos de Claeys 
(2017), Moylan (2000), Funck (1998) e Zolin (2003). Destacamos ainda, a 
continência de privilégios e liberdades que esses sujeitos estão propensos a 
vivenciar, que influenciam no direcionamento da história. Por fim, realizamos uma 
relação contrastiva entre os gêneros e classes sociais na obra com a utilização do 
método comparativo, para a efetivação dessas etapas nos embasamos em estudos 
de Bourdieu (1998), Gordon (2002) e Booker (1994), que possuem grande 
relevância para a construção deste trabalho. Ademais, são apresentadas neste 
presente trabalho uma contextualização da obra de Atwood (1985), que introduz 
para a análise dos aspectos de seu contexto ficcional. Discutimos as diversas 
condutas privativas em torno das aias, desde percurso de suas perdas de bens ao 
controle de seus corpos. Posteriormente, discorremos o confrontamento dessas 
mulheres com a liberdade, e de como todo o processo privativo e doutrinado induz 
suas perspectivas. Por finalidade, realizamos uma relação contrastiva dos gêneros e 
classe presentes na obra, abordando de que maneira a posição das personagens 
influencia na proporção de suas perdas. Com esta pesquisa exposta foi possível 
destacar a relevância da distopia para literatura que vem se estabelecendo ao 
passar dos anos e tornando-se condizente com a realidade atual. O Conto da Aia é 
um rico exemplo da literatura diatópica, a obra permitiu-nos evidenciarmos essas 
implicações e sujeições direcionadas as mulheres mediante a este âmbito vivido, e 
compreender que esta violência encontra-se presente em diversas situações, de 
maneiras simbólicas, que acabam apresentando-se explicitamente ou 
implicitamente. 
 

Palavras-chave: Distopia. Continência de privilégios. Objeção feminina. O conto da 
Aia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

 
The present work is a bibliographic analysis of the work O Conto da Aia (1985), by 
the Canadian author Margaret Atwood. The research aims to analyze and investigate 
the characteristics of the work's reality, highlight the coercion of Gilead's totalitarian 
society and establish a contrasting relationship between the work's classes and 
genres. The work was developed from a detailed reading, paying attention to the 
dystopian aspects of the work that deprive and exclude the characters' rights within 
the scope of Gilead. We initially discuss the context and course of dystopia in the 
literary universe, focusing on female objections, and for this achievement we will rely 
on studies by Claeys (2017), Moylan (2000), Funck (1998) and Zolin (2003). We also 
highlight the continence of privileges and freedoms that these subjects are likely to 
experience, which influence the direction of history. Finally, we perform a contrastive 
relationship between genders and social classes in the work using the comparative 
method, for the realization of these steps we are based on studies by Bourdieu 
(1998), Gordon (2002) and Booker (1994), who have great relevance to the 
construction of this work. Furthermore, this work presents a contextualization of the 
work of Atwood (1985), which introduces the analysis of aspects of its fictional 
context. We discussed the various private behaviors around the maids, from the path 
of their loss of assets to the control of their bodies. Later, we discuss the 
confrontation of these women with freedom, and how the entire private and 
indoctrinated process induces their perspectives. For the purpose, we carried out a 
contrastive relationship between the genres and class present in the work, 
approaching how the position of the characters influences the proportion of their 
losses. With this research exposed, it was possible to highlight the relevance of 
dystopia for the literature that has been established over the years and becoming 
consistent with the current reality. O Conto da Aia is a rich example of diatopic 
literature, the work allowed us to highlight these implications and constraints directed 
at women through this lived context, and to understand that this violence is present in 
various situations, in symbolic ways, which end up presenting itself explicitly or 
implicitly. 
 

Keywords: Dystopia. Continence of privileges. Female objection. The Handmaid's 
tale. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma distopia é caracterizada pela existência de sistemas opressores e 

autoritários, que extraem direitos, liberdades e expectativas de uma sociedade. Os 

romances distópicos têm como aspecto marcante o prevalecimento de sentimentos 

de desespero e perda. Apresentam análises críticas de divergências que possam ser 

ocasionadas por uma sociedade. 

O gênero distopia vem amplamente sendo utilizado desde o século XX e 

ainda permanece extremamente atual. Podemos destacar várias obras literárias que 

se referem a esse universo distópico, como por exemplo, Orwell (1945) com A 

Revolução dos Bichos, Huxley (1932) com Admirável Mundo Novo, Burgess (1962) 

com Laranja Mecânica, Bradbury (1953) com Fahrenheit 451, Collins (2008) com 

Jogos Vorazes e Atwood (1985) com O Conto da Aia. 

A obra O Conto da Aia, da autora canadense Margaret Atwood, publicada no 

ano de 1985, é narrada na perspectiva de Offred, uma mulher de 33 anos que se 

encontra condicionada à função de aia na casa de um comandante de grande 

escalão da república de Gilead e de sua esposa. Offred, assim como as outras aias, 

deve atender às ordens opressoras da aristocracia de Gilead, uma sociedade 

totalitária que sujeita não apenas as aias, mas todas as mulheres em situações 

degradantes. A aia relata sobre suas experiências nesse novo universo, de como as 

implicações do patriarcalismo, puritanismo, violências sexuais e a perda de 

identidade moldam as personagens no decorrer da obra. 

 Seguindo tal pensamento, o presente trabalho trata-se de uma análise de 

cunho bibliográfico da obra O Conto da Aia (1985), da autora Margaret Atwood, 

objetiva-se com o seu desenvolver, discutir a realidade distópica do universo 

ficcional do livro. Além disso, buscaremos destacar e analisar as várias 

características distópicas no âmbito da obra, evidenciaremos também, as 

problemáticas causadas pelas coerções da sociedade totalitária de Gilead. Por fim, 

torna-se necessário como abordagem o uso do método comparativo para instituir 

uma relação antagônica entre ambos os sexos, pretendendo-se, assim, entender 

não somente o contexto em que a obra está inserida, mas, sobretudo, a importância 

de seus acontecimentos para o universo retratado. 

 A seleção da presente obra como objeto de estudo justifica-se pela sua 

atualidade atemporal e pela pertinência frente aos estudos literários feministas. 
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Apesar de a obra ser publicada inicialmente no ano de 1985, após 35 anos, torna-se 

ainda extremamente condizente com o presente. Mediante a sua relevância, o 

romance foi adaptado no ano de 2017, por Bruce Miller para o formato de uma web 

série estadunidense, produzida pelo serviço de streaming Hulu, independentemente 

de se tratar de um teor ficcional, o livro dispõe um universo distópico que exibe 

problemáticas que não estão completamente distantes da atual realidade. Em função 

disso, a causa deste estudo pretende identificar e analisar esses aspectos 

encontrados a partir de uma investigação realizada da obra. 

 Por se tratar de uma crítica literária, referente ao O Conto da Aia (1985), esse 

trabalho se faz pertinente, pretendendo fazer uma análise interpretativa dos 

aspectos distópicos encontrados na obra e explorar suas consequências para o seu 

âmbito no desenvolver da narrativa. Justifica-se por caráter pessoal a escolha do 

Corpus pela deferência da obra e universos distópicos literários. Com essa pesquisa, 

objetivamos contribuir para estudos, como: críticos literários, distopia, literatura 

canadense e estudos sobre Margaret Atwood, que agregaram para futuras 

pesquisas em torno desses aspectos. 

 Enquanto procedimentos metodológicos, a pesquisa desenvolveu-se em cinco 

estágios, a priori torna-se necessária uma leitura minuciosa do Corpus em questão, 

logo após, destacamos as várias características distópicas, como: controle da taxa 

de natalidade, patriarcalismo, abuso sexual, puritanismo e a perda de identidade, 

que se encontram presentes no universo de O Conto da Aia. Em seguida, 

realizamos uma análise desses aspectos, e de como eles influenciam no 

encaminhamento da obra. Evidenciamos, ainda, a coerção da sociedade totalitária e 

suas consequências no âmbito de O Conto da Aia. Por fim, utilizamos como 

abordagem o método comparativo para estabelecer uma relação contrastiva entre os 

sexos na obra.  

A pesquisa em seu desenvolvimento conta principalmente como suporte 

estudos de Dystopia: A Natural History (2017), de Gregory Claeys; Scraps of 

Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia (2000), de Thomas Moylan; The 

moral property of Women: a history of birth control politics in America (2002), de 

Linda Gordon; “Crítica feminista” (2003), de Lúcia Osana Zolin; The Dystopian 

Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism (1994), de M. Keith Booker; 

A dominação masculina (1998), de Pierre Bourdieu. 
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Ademais, identifico que os capítulos se dispõem inicialmente do aporte teórico 

intitulado “O autoritarismo, a distopia e a construção puritanista das personagens 

femininas em O Conto da Aia”, no qual discutimos acerca da soberania masculina, 

da submissão feminina e do conformismo perante realidade tão horrenda. 

Posteriormente, discorre-se no capítulo de análise, sendo o primeiro, “O Conto da 

Aia: uma contextualização da obra”, cujo descrevemos e discutimos brevemente 

aspectos da narrativa, e posteriormente discutiremos, na seção intitulada “Uma vida 

sem direitos”, as situações de perda identitária, dos direitos bem como da própria 

dignidade. A última seção de análise, “Gêneros e classes: entre a perda da 

identidade e o confrontamento com liberdade”, narra a divergência entre os gêneros 

e as classes e principalmente o vislumbre da real liberdade que um dia desfrutaram, 

mas que hoje condenam.  
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2. A MULHER NO ROMANCE DISTÓPICO: DO GÊNERO LITERÁRIO À CRÍTICA 
FEMINISTA 
 

Ao nos depararmos com o termo “distopia”, necessitamos, primeiramente, 

investigar sua origem e correlacionar à outra expressão oposta denominada como 

“utopia”. A palavra utopia deriva-se do grego ou: “não” ou eu: “belo” e topos: “lugar”, 

significando “não lugar”, “lugar inexistente” ou “lugar belo”. O significado atribuído a 

esse termo seria de uma sociedade perfeita e inexistente. Em 1516, o filósofo 

Thomas More publicou sua grande obra Utopia, que apresenta esse termo na 

criação de uma ilha perfeita e uma sociedade idealizada estruturada de maneira 

racional, assim como Claeys (2017, p. 8, tradução nossa) afirma: “Quanto mais 

universal o sistema de benefícios, mais utópica é a sociedade”1. Esse vocábulo 

representa a perfeição ou o inalcançável, uma sociedade harmônica e igualitária livre 

de opressões governamentais. Para Thomas Moylan (2002), os romances utópicos 

evidenciam um contraste discreto com o mundo do leitor. Moylan (2002, p. 54, 

tradução nossa) afirma que: 

 
Os novos romances utópicos partem do modo de abordagem do leitor 
comum à última onda de escrita utópica no final do século XIX, pois eles 
convidam não apenas a um rastreamento passivo, embora pensativo, da 
questão do texto, mas a um envolvimento ativo na comparação implícita e 
contraste entre o mundo do autor e do leitor e o da utopia textual.2  

 

 

Em contrapartida, a distopia surge como oposição à utopia. No livro Dystopia: 

A natural history, Gregory Claeys (2017, p.4, tradução nossa) aborda o conceito de 

distopia: 

 

Muito do que associamos à "distopia" é, portanto, um fenômeno moderno, 
associado ao pessimismo secular. A palavra é derivada de duas palavras 
gregas, dus e topos, significando um lugar doente, ruim, defeituoso ou 
desfavorável. Provavelmente apareceu pela primeira vez em meados do 
século XVIII, mas não foi amplamente usado até o século XX. Tem alguns 
primos estranhos, como a ‘cacotopia’ de Jeremy Bentham, ou ‘lugar 
maligno’. Na linguagem comum, a palavra funciona como o oposto de 
"utopia", o lugar ruim contra o que imaginamos ser o lugar bom, a versão 
secular do paraíso.3  

                                                
1No original: “The more universal the system of benefits, the more utopian the society”. 
2No original: “The new utopian novels depart from the mode of readerly address common to the last 
wave of utopian writing in the late nineteenth century, for they invite not merely a passive though 
thoughtful tracking of the matter of the text but rather an active involvement in the implicit comparison 
and contrast between the author’s and reader's world and that of the textual utopia”. 
3No original: “Most of what we associate with ‘dystopia’ is thus a modern phenomenon, wedded to 
secular pessimism. The word is derived from two Greek words, dus and topos, meaning a diseased, 
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Portanto, as distopias vão em direção oposta às utopias, elas evidenciam 

problemáticas de um lugar ou sociedade. Claeys (2017) identifica três classes de 

distopias que estão inter-relacionadas, seriam elas: políticas referentes a um 

governo dominante não-democrático; ambientais, que apresentam grandes impactos 

naturais; e tecnológicas, onde as próprias criações se voltam contra a humanidade. 

Reiterando acerca da distopia política, temos que esta, se mostra relacionada com a 

decadência da utopia. No contexto literário, a distopia é uma espécie de resposta 

para âmbitos utópicos. Ou seja, a utopia e a literatura estão aliadas, como menciona 

Booker (1994, p. 13-14): 

 

[...]o fato é que o utopismo e a literatura estão intimamente alinhados. As 
visões utópicas são, em um sentido fundamental, de caráter literário; eles 
surgiram mais comumente dentro do reino da literatura e são informados 
(como a literatura) por visões ficcionalizadas que fortalecem modos 
alternativos de pensamento. 4(Tradução nossa) 

 

No âmbito das distopias literárias as degradações do mundo são ocultadas 

pela sociedade. Inicialmente o que é exposto seria uma visão utópica, um governo 

que trabalha junto com a sociedade para o bem das massas maiores. Entretanto, a 

realidade mascarada não permanece por muito tempo, os sofrimentos e opressões 

transbordam e são revelados, moldando a história em seu desenvolvimento. Na 

maioria das vezes as coerções são narradas por um protagonista imerso nas 

depravações morais. O personagem narra o ambiente distópico desde seu princípio, 

clímax e uma possível resolução. Por muitas vezes os universos ficcionais distópicos 

estão correlacionados a sociedades totalitárias, que empregam em seus regimes 

violência, privação de liberdade, alienação e autoritarismo, ocasionando um terror na 

realidade. Conforme Claeys (2017, p.5): 

 

Aqui, [distopia] normalmente significa um regime definido por extrema 
coerção, desigualdade, prisão e escravidão. Frequentemente, isso é 

                                                                                                                                                   
bad, faulty, or unfavorable place. It first probably appeared in the mid-eighteenth century, but was not 
widely used until the twentieth. It has some awkward cousins, like Jeremy Bentham’s ‘cacotopia’, or 
‘evil place’. In common parlance, the word functions as the opposite of ‘utopia’, the bad place versus 
what we imagine to be the good place, the secular version of paradise”. 
4No original: “But, in point of fact, utopianism and literature are closely aligned. Utopian visions are in a 
fundamental sense literary in character; they have most commonly arisen within the realm of literature, 
and they are informed (like literature) by fictionalized visions that empower alternative modes of 
thought”. 
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descrito como algum conceito de coletivismo descontrolado5, embora alguns 
incluam tendências conformistas em sociedades liberais que encorajam a 
repressão igualitária e a intolerância. Muitos autores, no entanto, 
simplesmente igualam "totalitarismo" com "distopia". [...] Um estado infernal 
provocado por tentativas de construir sistemas ideais irrealizáveis.6 
(Tradução nossa) 
 

 As distopias literárias trazem consigo uma grande carga de questionamentos 

relevantes a respeito da sociedade, sendo assim, os universos apresentados nas 

obras literárias são mundos extremamente desagradáveis. Esse estado ficcional não 

é apenas exposto para exibir âmbitos escassos e privados, mas também para 

estimular uma reflexão crítica sobre ideias e questionamentos. São problemas que 

não estão distantes da realidade em que nos encontramos presentes, a diferença é 

que essas problemáticas são levadas aos seus extremos, justamente para 

proporcionar uma visão mais ampla das nossas adversidades e alertar que 

caminhos podem percorrer e resultar quando não é dada a devida importância, 

evitando que certas práticas se perpetuem.  

 Ao longo dos anos, as distopias literárias que são escritas por mulheres vêm 

ganhando espaço, entretanto, essa não foi uma trajetória simples. Durante um vasto 

período, as distopias eram escritas por autores do sexo masculino, que 

representavam suas perspectivas baseadas em seus ideais. Com o surgimento das 

autoras nas discussões deste termo, após a década de 1960 a mulher enquanto 

escritora passou a escrever acerca de suas vivências, não mais sobre os 

estereótipos que lhes eram agregados pela sociedade machista e patriarcalista, 

perde-se mesmo que a poucos passos, a sexualização das personagens, por 

exemplo Joana em Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector (1986), que 

não se enquadra nas predeterminações da sociedade. Contudo, essa inovação não 

foi enxergada de forma afável, pelas mulheres serem vistas e postas em posições 

inferiorizadas, submissas e desqualificadas, suas obras e perspectivas eram 

subestimadas e excluídas. Para a época, os homens eram considerados superiores 

não somente biologicamente, mas também intelectualmente. 

                                                
5 Um sistema social sem contenção, que promove políticas de distribuição igualitárias de consumo e 
produções entre todos os membros de um determinado grupo social.  
6No original: “Here it [dystopia] typically means a regime defined by extreme coercion, inequality, 
imprisonment, and slavery. Often this is described as some concept of collectivism run wild, though 
some include conformist tendencies in liberal societies which encourage egalitarian repression and 
intolerance. Many authors, however, simply equate ‘totalitarianism’ with ‘dystopia’. […] A hellish state 
brought about by attempts to construct unrealizable ideal systems”. 
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 Escrever, portanto, foi um ato de resistência. Considerando que a literatura 

teve grande influência na sociedade, vozes femininas passaram por tentativas de 

silenciamento. No século XX, as mulheres obtiveram destaque no âmbito literário, 

suas produções apresentavam e discutiam problemáticas encontradas em suas 

próprias realidades. As personagens que por muito tempo eram retratadas por suas 

funções biológicas, limitando-se a papéis sem diversidades desse gênero, ganham 

destaque nas distopias de maneiras extremas para expor, desnaturalizar e 

questionar o que é tido até então como natural. 

 Nas distopias literárias, as personagens femininas geralmente são 

submetidas a processos de opressões e degradações geradas por um inferno 

patriarcal que cultiva a coerção e a violência de maneira transparente para o leitor, e 

subjetivamente mascarados por desejos ilusórios, que se restringem a uma 

construção de lar, família e a busca por um amor, o que é esperado nos 

posicionamentos femininos neste universo. As personagens dos anos 80 

apresentam contraste com essa expectativa, são figuras que compreendem o 

contexto que são inseridas, mesmo que não inicialmente, misóginos e que polarizam 

os gêneros ao qual são atreladas unicamente em seu aspecto “natural”. Essas 

privações são regidas por sistemas autoritários que restringem direitos, roubam 

dignidades e identidades. 

 Sociedades assim creem na necessidade de distinção de poder e gênero, em 

que para que um grupo consiga prosperar, outro deve ser oprimido; 

consequentemente, a carga histórica de privações torna-se mais desfavorável às 

mulheres, que por anos passam por determinações de que espaço devem ou não 

ocupar. Suas perdas de identidades e degradações vividas tomam itinerários tão 

extensos, que elas acabam se tornando incapazes de se organizar e se rebelar, 

resultando na destruição da consciência feminina. Esses traços são produtos de 

sociedades totalitárias, constituídas pela hegemonia masculina, que refletem em 

discursos supremacistas que consideram as mulheres biologicamente, 

psicologicamente e socialmente inferiores aos homens, sendo destinadas ao seu 

papel como mães. Esses aspectos destacam uma sociedade que ainda não 

conseguiu resolver seus problemas internos, mas, na verdade, os perpetuam e 

transmitem de geração para geração, através de seus discursos e sua violência 

simbólica, sendo guardada em uma memória coletiva. 
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Grande parte desses regimes autoritaristas são regidos por figuras 

masculinas, que possuem poder sobre as mulheres e classes pobres. Na 

perspectiva de Bourdieu (1998), a dominação masculina possui uma origem através 

de uma violência simbólica, mais discreta e muitas vezes implícita, como em 

discursos ou pensamentos. Através de seus estudos na Argélia, em uma região 

androcêntrica, ele faz uma linha histórica da dominação masculina, que por muitas 

vezes é vista como algo natural e não precisa necessariamente ser contestada, isso 

por ambos os sexos. Ocorre primeiramente por uma organização binária, nas 

perspectivas do povo daquela região, quando eles definem as oposições, o 

masculino como algo positivo e o feminino visto como negativo, uma ideia da mulher 

como falta. As mulheres são criadas com limites, desde seus comportamentos e 

vestimentas que por muitas vezes as limitam por busca de espaço 

A mulher por muitas vezes é simbolizada no diminutivo, como um ser frágil e 

delicado, pertencente ao lar privado, relacionada à futilidade, diferentemente dos 

homens, para quem até os tons de colorização são fortes, que trazem aspectos de 

virilidade. A perspectiva feminina por muitas vezes não é levada a sério, o foco de 

direção geralmente é sempre sua aparência física, seu comportamento, suas 

escolhas bem como sua reputação. Isso parte também da própria figura feminina, o 

machismo se enraíza também nas mulheres, à medida que elas também carregam 

pensamentos similares acerca de suas iguais, opinando, voltando-se contra ou 

mesmo atacando com intolerância e intransigência aquelas que se mostram 

contrárias a tradicionalidade. E, mesmo que estas mulheres, em posição de 

julgadoras, reconheçam a submissão feminina e a exortação masculina, ainda assim 

aceitam. 

O homem é posto por muitas mulheres como superior na própria relação, por 

uma necessidade de dicotomia, por uma questão de convenção social, por crenças 

religiosas ou ainda pela sociedade ter se fundamentado sobre uma perspectiva 

patricêntrica. Tais divisões prevalecem em diferentes âmbitos, seja nas atividades, já 

que as tarefas vistas como inferiores são direcionadas para o público feminino, seja 

nos serviços domésticos, e/ou mesmo que a desordem seja originada pelo individuo 

do sexo masculino, as funções seriam destinadas para as mulheres, e os homens 

seriam criados para liderança e o domínio. Mesmo que Bourdieu (1998) não 

direcione seu discurso para as figuras masculinas ou femininas, ele descreve a 

violência simbólica e a construção feminina em um contexto oprimido e inferior. 
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Essas visões são estruturas de pensamentos, que são compartilhadas e incluídas 

em diversos âmbitos das sociedades distópicas literárias. Essa perspectiva de 

Bourdieu é importante para a compreensão dos contextos opressores ficcionais, que 

por muitas vezes aparecem de maneiras silenciosas e compreendidas como 

naturais.  

Em uma visão literária distópica feminil, podemos destacar uma obra mais 

recente como a de Christina Dalcher, Vox (2018), que exibe a limitação social da 

mulher, em uma sociedade que emprega a proibição de fala das mulheres, elas 

possuem um contador no pulso que marca a quantidade de palavras ditas, com o 

limite de apenas 100 palavras diárias. Com a extrapolação do número exigido, a 

punição se dá através de choques pelo contador, resultando no silenciamento da 

mulher. Com a falta de comunicação, a mulher perde o seu poder de imposição, a 

sociedade reprime essas mulheres, que acabam ficando de lado, pois não possuem 

lugar de fala. Assim como na perspectiva de Bourdieu (1998), a mulher é limitada 

desde sua maneira de se portar. A filha da protagonista de Vox (2018) nasce no 

âmbito de dominação masculina, a criança acaba encarando toda aquela privação 

feminina como algo natural e, por escolha própria, decide não falar por achar que 

deve seguir assim. A protagonista vive repreensão até dentro de casa, pois apenas 

os homens são colocados em situações de poder, sem limitações. Assim como a 

pesquisa de Bourdieu (1998) apresenta, essas limitações iniciam-se em vestimentas 

que já limitam mulheres, como um vestido ou uma saia, até como o direito de se 

posicionar, proferir sobre algo, criando uma superioridade do símbolo masculino sob 

o feminino.  

 Essas limitações que geram discussões sobre o controle dos corpos femíneos 

têm sido colocadas em pauta por vários anos. O domínio desses torsos por muito 

tempo foi visto como fruto do prazer de outro sexo e recinto para outro corpo, ambas 

as situações que envolvem outros seres. Isso cria a percepção que o controle 

daquele corpo também lhes pertence ou é de domínio total seu. As mulheres são 

condicionadas há muito tempo a serem vistas como casa para procriação de outros 

seres, suas funções eram atribuídas exclusivamente à maternidade. Para Platão a 

mulher era enxergada como matriz, ele afirma que o útero seria um animal que 

produz o desejo insaciável de procriar. O filósofo aborda sobre a natureza da mulher 

em um de seus últimos livros intitulado Timeu. Segundo Platão (2011, p. 209): 
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Pelas mesmas razões, aquilo a que nas mulheres se chama “matriz” ou 
“útero”, um ser-vivo ávido de criação, quando está infrutífero durante muito 
tempo além da época, torna-se irritado — um estado em que sofre 
terrivelmente. Em virtude de vaguear por todo o lado no corpo e bloquear as 
vias de saída do sopro respiratório, não deixando respirar, atira-o para as 
extremas dificuldade e provoca-lhe outras doenças de toda a espécie até 
que o apetite e o desejo amoroso de cada um deles se reúnam para 
colherem o fruto, como de uma árvore, e semearem na matriz, como num 
campo lavrado, os seres-vivos invisíveis (por causa da sua extrema 
pequenez) e ainda informes, os quais depois separam e alimentam dentro 
de si, tornando-os grandes; depois disto, dão-nos à luz e completam a 
geração dos seres-vivos. 

 

  Visões antepassadas dos gregos permearam para as tradições cristãs que 

contribuíram para a inferioridade da mulher. Na perspectiva antiga cristã, a mulher 

era vista como ser impuro, o símbolo feminino representa a condenação da 

humanidade à mortalidade, pois dela viera a tentação de Adão ao pecado. A 

concepção de mulher como ser impuro era tão inabalável que mulheres em períodos 

menstruais eram proibidas de frequentarem as igrejas por acreditar que tudo que 

tocasse era poluído por suas impurezas. Então, criou-se a crença infundada de que 

a mulher em seu período menstrual poderia transmitir lepra a quem tivesse contato 

físico. A Bíblia Sagrada (Lv 15:19-26) afirma que: 

 
Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da 
sua menstruação durará sete dias, e quem nela tocar ficará impuro até a 
tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará 
impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. [...] Quem tocar em 
alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará as suas roupas, se banhará 
com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer 
coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará 
impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela 
nele tocar, estará impuro por sete dias; qualquer cama sobre a qual ele se 
deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por 
muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além 
desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos 
dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto 
continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama 
durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, 
como durante a sua menstruação. 

  

A menstruação como algo impuro era motivo de condenação, a mulher em 

seu período menstrual era temida, pois acreditava-se que ela era um ser maligno, ou 

uma bruxa, e a sua punição, como para todas as consideradas bruxas na época, era 

ser queimada viva. Segundo Levack (1988), as bruxas eram enxergadas de maneira 

negativas, e a bruxaria era associada ao diabolismo. Essas implicações com esse 

período da mulher refletem ideologias cristãs, em que a mulher é um ser reprodutivo, 

que o ventre que existe dentro de si possui uma única razão, gerar vida. Toda vida é 
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vista como bem-vinda, e a interrupção dela torna-se condenável ao pecado. A 

menstruação para muitos significa a não geração de uma vida, o corpo prepara-se 

todo mês como abrigo para reprodução do ser, e com a não vinda, o abrigo se 

desmancha e é expulso. A não concepção do ser é vista como rejeição, essa recusa 

torna-se pavorosa, principalmente no que diz respeito ao Corpus aqui analisado, já 

que a maioria das mulheres perderam o “dom” de gerar vida. Sendo assim, a 

negação em fazê-lo, em gerar um filho em seu ventre, transforma-se na própria 

negação da existência e da continuidade da vida humana. 

Para a visão cristã, é aterrorizante a mulher possuir o controle e tomar 

decisões sobre o próprio corpo, pois isso pode significar a não geração. A vontade 

de uma mulher está interligada à origem de outros seres humanos: se eles existem 

ou existirão, isso foi porque a mulher decidiu levar aquela gestação adiante. Por 

essa razão, a mulher é privada de suas próprias decisões, em que muitas vezes um 

estado intercede no seu controle corporal, e torna a mulher pertencente a outro e 

não a ela mesma. 

Gordon (2002) aborda as lutas femininas em busca do controle legal de seus 

próprios corpos. Em seu estudo, a autora discute que por muitas décadas as lutas 

femininas, ela trata de aspectos como controle da taxa natalidade, influenciam em 

aspectos econômicos e políticos. Assuntos como contraceptivos e abortos têm sido 

discutidos por anos, a busca por esses recursos, significava a rejeição da vida, e 

uma contribuição influente na taxa de natalidade. 

 Em Zolin (2003), temos a mulher como objeto de estudo, por exemplo no 

campo da literatura, discutindo sobre como os estereótipos relacionados ao feminino 

é um obstáculo na luta pelos direitos das mulheres, posições atreladas ao sexo e 

poder. Essas diferenças não se restringem apenas ao seu contexto, mas a questões 

vinculadas a um processo de construção social e cultural. A autora faz um percurso 

informativo de acontecimentos históricos que foram relevantes para a desconstrução 

dessa oposição, exibindo exemplos do século XVIII, e questionamentos sobre 

liberdade, em que os homens nascem livres e mulheres escravas.  

O feminismo entrou em destaque nos Estados Unidos e Inglaterra na segunda 

metade do século XIX. Práticas como a busca pelo direito do voto feminino, que veio 

a realizar-se em 1917 em algumas partes do Canadá, 1920 nos Estados Unidos, 

1932 no Brasil (só para mulheres casadas e viúvas com renda própria),1945 na 

França, dentre outros tantos países das quais tal conquista foi obtida por meio de 
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luta constante por igualdade legislativa, alterações nas leis de divórcios e buscas 

pelo controles de seus bens, foram regidas por movimentos como a National Woman 

Suffrage Associaton7 e American Woman’s Suffrage Association8, posteriormente 

fundidos na National American Woman’s Suffrage Association (NAWSA)9, contando 

com um grupo importante de ativistas que efetuaram manifestos relevantes paras as 

conquistas femininas em busca de seus lugares na sociedade.  

A figura feminina passou por um longo processo de discrepância em relação à 

figura masculina, Zolin (2003) aborda sobre como as mulheres deveriam manter a 

postura submissa e o aspecto delicado, seus fatores intelectuais eram 

desconsiderados, tornavam-se inferiores aos dos homens; quando eram 

comparados, se distinguiam as 2 libras e 11 onças em contrapartida às 3 libras e 

meia que seria o peso do cérebro masculino. Aquelas mulheres que persistissem em 

reafirmar seu conhecimento eram enxergadas como anômalas por não coincidir com 

posturas esperadas pela sociedade e tradições religiosas. Muitas reconheciam as 

condições e problemáticas de suas realidades, porém a busca pela sobrevivência 

falava mais alto, as mulheres estavam tão ocupadas por suas obrigações diárias, 

sejam por seus empregos que eram cargos domésticos ou ocupações dentro de 

casa, que suas necessidades se sobressaiam e questões como essas não tinham 

tempo para serem refletidas, a oposição crescia devido à necessidade de 

sobrevivência. 

Quando pensamos no âmbito da escrita, adentremos a crítica feminista, que, 

segundo Zinani (2009), aprimora-se na segunda metade do século XX focando em 

duas modalidades na crítica feminista, sendo a primeira voltada para obras escritas 

por mulheres que foram renegadas, ou banidas, a segunda modalidade atentava-se 

as obras literárias independente de autor, mas, preocupava-se nas experiências das 

mulheres dentro da obra, fossem por meio da temática, das diferentes vozes, da 

relevância ou ainda sobre questões patriarcalista. Ainda segundo a autora, o 

movimento feminista perpassou três períodos mais importantes, nos campos 

literários, culturais e políticos. Sendo assim, assegura-se a presença da crítica 

feminista durante todo percurso do movimento e sua evolução. 

                                                
7 Associação Nacional de Sufrágio Feminino. 
8 Associação Americana de Sufrágio Feminino. 
9 Associação Nacional Americana de Sufrágio Feminino. 
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Funck (1993) discute sobre o feminismo na literatura e, para a autora, as 

obras criadas por escritores e escritoras partiam da mulher como um desejo 

heterossexual masculino. O feminismo ocidental foi peça fundamental para a quebra 

desse estereótipo, ele contribuiu para a perspectiva da mulher na literatura como 

escritora e leitora. A partir de movimentos radicais feministas nas décadas de 1960 e 

1970, tradições foram redesenhadas, as mulheres reavaliaram-se no campo literário 

e compreenderam que divergências em seus processos de produções literárias se 

deram devido à ginocrítica10, destacada na segunda fase da crítica feminista, da 

qual, Showalter (1994, p. 29) destaca a mulher enquanto escritora: “[...] seus tópicos 

são a história, os estilos, os temas, os gêneros e as estruturas dos escritos de 

mulheres”. Porém, é importante ressaltar a existência e a relevância da primeira 

fase, na qual a autora destaca a leitora, dando ênfase às imagens e estereótipos de 

mulher ao qual nos atrela a literatura, independente de autoria. 

Os destaques das mulheres em ficções provinham de antagonismo. Mesmo 

que por muitas vezes fossem uma peça fundamental para narrativa, elas não 

ocupavam o protagonismo. As personagens neste posicionamento apresentam 

traços de pureza ou sedução, características que provêm de desejos masculinos 

heterossexuais, até a era realista, quando se modificaram para seres reflexivos e 

conscientes de seus itinerários. Funck (1993) relata que a utopia feminista surge na 

década de 1880 e 1890 como símbolo de resistência na literatura norte-americana, 

porém é preciso que nos atentemos a representatividade na Inglaterra desde 1847 

por Charlotte Brontë com Jane Eyre. Existem, ainda, representações como a 

canadense Margaret Laurence em se tratando de romance, ou ainda Gioconda Belli, 

Nicaraguense que teve suas primeiras publicações também por volta da década de 

1970. 

Independente do gênero de escrita, essa representação, a voz que carrega 

essas autoras, luta por direitos e igualdades, removendo a mulher do lugar de 

fragilidade, de submissão. Cada escrito, mesmo que com narrativa fictícia, trata-se 

de um ato de resistência. 

 Vislumbramos então, essa resistência manifestada de forma retificada e 

crítica em textos conservadores e ideológicos.  Mesmo após o ápice e surgimento 

deste termo provido de Thomas More (1516), o foco dirigia diretamente para 

                                                
10Termo que possui como objeto de estudo a mulher como escritora e produtora de significados 
textuais.  
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instituições e sistemas administrativos, aspectos como relacionamentos humanos e 

estruturas de poder que envolviam o ser feminino não possuíam visibilidade na 

utopia tradicional, reforçando ainda mais essas sujeições. De acordo com Funck 

(1993, p. 36): 

 

Apesar de seus ideais revolucionários, as utopias do século XIX deixam de 
enfocar desigualdades raciais e sexuais. O poder continua nas mãos de 
quem o detém no mundo real; a alteridade é reprimida ou eliminada. Como 
protótipo do Outro, a mulher continua a ser apresentada como apêndice 
social e psicológico do homem. 

 

Os romances utópicos surgiram inicialmente, como em quase todos os 

gêneros, de forma conservadora, desde o final do século XIX as personagens são 

representadas por conflitos sentimentalistas e visões burguesas. Os conflitos 

femininos destacavam-se ao redor de temáticas como a vida doméstica, fato 

bastante comum também nos Romances românticos, a vida amorosa e familiar 

possuía grande destaque, esses assuntos entravam em oposição ao poder e 

carreira, entretanto, os personagens femininos acabavam optando por perspectivas 

familiares que eram influências pertinentes para as mulheres quanto leitoras e 

escritoras na realidade que se encontravam.  

 Em contrapartida, Funck (1993) aponta-nos algumas obras literárias utópicas 

feitas por mulheres que vão em direção contrária a essa divisão de papéis de 

gênero, como Charlotte Perkins Gilman (1915) com Herland; Ursula LeGuin (1969) 

com The Left Hand of Darkness; Dorothy Bryant (1971) com The Kin of Ata Are 

Waiting for You; Joanna Russ (1975) com The Female Man; Marge Piercy (1979) 

com Woman on the Edge of Time e Sally Miller Gearhart (1979) com The 

Wanderground. Com o passar do tempo, as modificações das obram e tornam-as 

menos conservadoras, quando se trata da mulher enquanto mãe, ainda se 

permanecem inúmeros tabus, é um âmbito bastante delicado para que se mexa, 

para que se altere ou mesmo se tenha posicionamentos desconcertantes, por 

exemplo quando a temática é o aborto provocado. Funck (1993, p. 45) discorre ainda 

sobre a perspectiva da mulher mãe (biológica): 

 

Nada parece mais distante da erradicação da maternidade biológica do que 
estes dois últimos romances utópicos [The Female Man (1975) de Joanna 
Russ e The Wanderground (1979) de Sally Miller Gearhart] Embora 
aparentemente em conflito com a teoria feminista contemporânea que busca 
igualdade em todos os níveis, ao colocar a maternidade e a natureza 
feminina no centro do debate sobre gênero, esta posição adotada por 
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Gearhart e Bryant pode contribuir bastante para uma nova contestação das 
oposições binárias do discurso patriarcal ao inverterem a hierarquia de 
poder entre os sexos. Além disso, a crescente ênfase na maternidade tanto 
dentro quanto fora da família nuclear heterossexual coloca em xeque a 
questão das tecnologias reprodutivas que vêm sendo desenvolvidas pelo 
meio científico predominantemente masculino. Ao adentrarmos a década de 
80, vemos que a maternidade cada vez mais se desvencilha de seu caráter 
institucional para se constituir numa experiência opcional e coletiva de vida. 

 

 No campo literário, por muito tempo as escritoras optaram pela utilização de 

pseudônimos masculinos como medida preventiva por represálias das críticas 

literárias por serem obras criadas por mulheres, visto que, eram enxergadas 

intelectualmente inferiores, a exemplo podemos mencionar Amandine Dupin (1804 - 

1876) - George Sand, Nair de Tefé (1886 - 1981) e Mary Ann Evans (1819 - 1880) - 

George Eliot. Suas ausências espelhavam também as suas condições financeiras, 

muitas escritoras não possuíam estabilidade financeira e mal conseguiam comprar 

materiais para escrever, como lápis e papel: aquelas que possuíam algum recurso 

financeiro este advinha de seus pais. 

 Em seu texto, Zolin (2003), cita exemplos de obras literárias que reforçam a 

tradição literária masculina e como a ascensão da literatura feminina reverte esses 

costumes. A escritora Virginia Woolf foi uma das grandes percursoras da literatura 

feminista. Suas obras apresentam uma perspectiva diferente da mulher, ela não é 

mais representada limitada a visões tradicionais do lar, mas como ser intelectual. As 

personagens femininas deixam de ser seres dependentes emocionalmente e 

economicamente de figuras masculinas, a possuintes de perspectivas lúcidas de sua 

objetificação e indivíduos que refletem e discutem problemáticas pertencentes aos 

seus âmbitos. Zolin (2003, p.167) nos aponta os dizeres de Beauvoir (1980) em que 

as relações entre os sexos são caracterizadas como os homens no lugar de 

senhores e as mulheres como escravas. A autora sugere conceitos do feminismo 

existencialista para a supressão dessas opressões. Isso significa que em todos os 

momentos, a mulher é colocada em posição de submissão, de serventia, ela é e está 

sempre à disposição do homem, preparada a servi-lo e atendê-lo, é assim enquanto 

mãe, enquanto esposa, ou filha, não importa a relação a servidão está sempre 

presente. 

As personagens femininas por muito tempo retratavam aspectos como 

romantismo, narcisismo e vulnerabilidade. As mulheres são inferiorizadas desde 

suas designações como reprodutoras de outras vidas, impossibilitando em ser 
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colocadas em lugares de destaque como trabalhos pesados, ou como a caça por 

exemplo, suas limitações são explicadas por aspectos físicos ou maternais.  Sua 

privação era justificada pela sua natureza, enquanto o homem não tinha um choque 

pela posição que ocupava desde seu nascimento, a mulher encontrava-se como um 

ser passivo. Sua inferioridade percorre inclusive o ato sexual, que se torna o ser 

passivo, a mulher é obstruída pela possibilidade de ação. Zolin (2003, p. 169) 

discorre que: 

 

[...] o ser feminino é subordinado ao masculino ou tratado como um 
masculino inferior; o poder é exercido na vida civil e doméstica de modo a 
submeter a mulher, que, a despeito dos avanços democráticos, tem 
continuado a ser dominada, desde muito cedo, por um sistema rígido de 
papéis sexuais. 
 

Esse mapeamento de estudos relacionados à literatura feminina auxiliam o 

espaço e a credibilidade no contexto sociocultural. Suas representações na literatura 

desde dos princípios vai apresentando fraturas, antigas e tradicionais e mostrando 

outras perspectivas. A literatura torna-se símbolo de resistência. No final do século 

XX, o conteúdo da literatura remete às conquistas feministas, ganham espaços que 

antes eram ocupados por angústias femininas, as temáticas diversas são discutidas 

que se relacionam com as mulheres, mas não necessariamente suas opressões. A 

mulher na crítica feminista contemporânea passa ser vista como ser textual, o seu 

corpo como fonte de representações e significados, Zolin (2003, p.171), destaca 

que:  

 

A Crítica que se vale de argumentos que tratam a biologia como 
fundamental tem sido utilizada de um lado por homens, que baseados na 
máxima “a mulher não é nada além de um útero”, desejam manter as 
mulheres em seus “lugares”. Trata-se de tomar o corpo da mulher como o 
seu destino e, portanto, de aceitar os papéis a ela atribuídos como sendo da 
ordem da natureza. De outro lado, algumas feministas radicais celebram os 
atributos biológicos da mulher como atributos de superioridade ao invés de 
inferioridade. A anatomia física é entendida como sendo textualidade, e o 
corpo, como fonte de imaginação. 

 

 As personagens femininas necessitam surgir em uma outra perspectiva, 

assumir um lugar no mundo em meio aos homens. Devido à investigação da 

literatura feita por mulheres, elas saem do posto de símbolo sensual, imoral, ou 

angelical, sacrificando-se, vistas pela imaginação masculina, como em José de 

Alencar e Machado de Assis. Transcendendo para a quebra desses estereótipos, a 



28 
 

partir dos anos 1960 as escritoras falam sobre as divergências femininas e suas 

experiências pessoais. As personagens aparecem em suspense, em destaque em 

situações até mesmo brutais como assassinatos, em premissas que já não 

conseguem mais se adaptar ao que seria esperado de sua natureza, tendo consigo 

a escolha de seu destino, em que não se limita apenas ao lar, matrimônio e família, 

mas, por exemplo, a sua vida profissional. A escrita de figuras femininas torna-se 

desejos e anseios de seus inconscientes, que naturalmente tomam seus corpos 

como instrumento de fala sobre suas naturezas. 

 Essas expressões por muitas vezes tornam-se desconsideradas, 

deslegitimando obras femininas, por possuir aspectos pessoais, partindo de figuras 

de gênero inferiorizado, que passam por processo de afirmações em posições de 

destaque. Assim como na literatura, suas obras são incompreendidas, enxergadas 

como externalização de sua essência e interior, do que um ato governado, 

posicional, na busca de quebras de estereótipos.  

As mulheres são posicionadas na contracorrente hegemônica, mulheres com 

personalidades condizentes com a realidade, que trazem consigo autonomia, a 

busca por voz, por expressão do seu lugar em um determinado espaço. Torna-se 

importante essa busca por dizeres das mulheres, pois por muito tempo o campo 

literário foi dominado por autoria masculina; a feminina ganha espaço, descreve 

como mulheres, afinal, são mulheres, e mostram sua perspectiva feminina para 

personagens femininos. As mulheres ganham uma potência política muito 

significativa e, com isso, são representadas por perspectivas feministas que 

contribuem para a construção da visão da mulher em vertentes de posicionamentos 

em busca de um lugar no âmbito que está inserida, é a busca pelo local de 

representatividade, pelo alcance de seus direitos e pela equidade entre os gêneros.  
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3. O CONTO DA AIA: UMA APRESENTAÇÃO E LEITURA DA OBRA 

 

O Conto da Aia é uma obra da autora canadense Margaret Atwood, publicada 

a princípio no ano de 1985, posteriormente, a obra foi republicada pela editora 

Rocco em 2006 e mais recentemente em 2017, motivada pelo lançamento da série 

de TV de mesmo título. Para além das versões em português, tem-se ainda uma 

versão em inglês, produzida pela editora Everyman’s Library, também de 2006. Para 

a discussão que se segue, atentamos às versões em inglês, bem como a versão 

mais recente da Editora Rocco. 

A história apresenta distopias através de universos regidos por perdas e 

privações, assim como é em O Conto da Aia, pois o sentimento de infelicidade 

prevalece sob todos os outros apresentados. A história é narrada unicamente pela 

perspectiva da personagem principal, a priori chamada de June e posteriormente 

“transformada11” em Offred, uma mulher de 33 anos que dispunha inicialmente de 

uma vida cotidiana, com um emprego, marido e filha. Após sua captura, Offred, 

como a chamarei no decorrer desse texto mediante a não confirmação de seu nome 

batismal, perde tudo que possuía e é condicionada a função de aia. 

Após um grupo denominado como filhos de Jacó12, ao aplicar um golpe nos 

Estados Unidos, o país encontra-se imerso em completo caos, com desastres 

naturais, degradações do meio ambiente, epidemias e disseminação de doenças 

sexualmente transmissíveis. Com a execução das figuras de poder dos Estados 

Unidos, o país depara-se sem democracia, constituição e leis, eclodindo assim, a 

República de Gilead, um novo estado formulado por um governo teocrático 

fundamentalista, com uma sociedade embasada em perspectivas extremamente 

radicalistas, provida de uma ditadura reformulada, regida pela moral e costumes 

bíblicos intransigentes. O mundo de Gilead é conflituoso e falho, principalmente 

apresentado pela protagonista que vive a realidade dessas degradações. Edificado 

na opressão das massas e tendo como alvo principal, se não único, a submissão e 

servidão das mulheres, essa situação reverbera por todas as áreas constitutivas de 

uma sociedade (política, economia e segurança).  

                                                
11 Utilizo-me aqui, do termo transformada, mediante a situação de destruição da mulher indivíduo (no 
caso June) e reconstrução desta enquanto Offred, bem como pelos métodos utilizados para “adestrar” 
essas mulheres. 
12 Segundo a Bíblia Sagrada, Jacó, filho de Isaque e Rebeca, teve 12 filhos, gerados pelas suas duas 
esposas Raquel e Léia, e suas servas Zilpa e Bila. 
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Com a instauração da desordem ocasionada pelo golpe de estado, inúmeras 

privações surgiram por toda a República de Gilead, parafraseando o texto Atwood 

(2006, p. 208-209) elenca: Os jornais foram censurados e/ou fechados, barreiras 

postas nas estradas e o mercado de prazeres foi suspenso. Grande parte da 

população é dizimada, e quase todas as mulheres sobreviventes acabam se 

tornando inférteis, como também os homens. Porém, por tratar-se de uma sociedade 

machista, a infertilidade masculina não era admitida, era inadmissível sequer pensar 

que o sexo masculino contribuía para o consequente declínio da taxa de natalidade. 

No entanto, essa esterilidade fica claramente evidenciada no diálogo entre Offred e o 

seu médico: 

 
A maioria desses velhos não consegue mais ter uma ereção e ejacular — 
diz ele. — Ou estão estéreis. Eu quase engasgo de espanto: ele disse uma 
palavra proibida. Estéril. Isso é uma coisa que não existe mais, um homem 
estéril não existe, não oficialmente. Existem apenas mulheres que são 
fecundas e mulheres que são estéreis, essa é a lei. (ATWOOD, 2016, p.75) 

 

 Sendo as mulheres férteis uma raridade, desperta em meio àquela sociedade 

a preocupação pela existência das próximas gerações. Então, o governo de Gilead 

toma medidas extremas, caçam e raptam as mulheres que ainda conseguem gerar 

filhos, revoga-lhes o direito ao voto, ao trabalho e ao estudo. Antes de serem 

designadas às famílias para quem serão servis, as aias, que é como serão 

designadas a partir daí, passam por um processo de “purificação”, que contam com 

“lavagem cerebral” e testes com situações hipotéticas que favorecem sempre os 

homens, testes esses dos quais aquelas que não atendem a expectativa pré-

estabelecida são punidas e reinicia-se todo o procedimento. Esse decurso foi o 

método utilizado para se obter controle sobre essas mulheres. 

As mulheres que ainda podem gerar vida têm suas identidades suprimidas e 

são enviadas para casa de comandantes com suas esposas inférteis, com a única 

função de procriar. São mulheres que viraram objetos, são agora propriedades para 

usufruto de seus comandantes e do governo. A obra de Atwood divide-se em 15 

capítulos, que narram as condições em que as aias, marthas13, tias14, esposas e 

                                                
13 As Marthas são mulheres com a idade mais avançada, distante do tempo de fertilidade, são 
designadas a função de governantas domésticas nas casas dos comandantes.  
14 As Tias são mulheres encarregadas de doutrinar e preparar as mulheres férteis na função de aias. 
Supervisionam a conduta dessas mulheres, e tem a permissão de repreendê-las com penalidades 
agressivas. 
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comandantes estão inseridos. Para melhor esclarecer, especificaremos mais 

adiante, a diferença que se estabelece entre as designações das referidas mulheres. 

Como já mencionado, a trama se desenrola pela “voz” de uma narradora 

personagem, Offred, uma aia obrigada e disciplinada a viver e integrar um novo 

âmbito em que seus direitos e liberdade são descartados, Offred relata a série de 

opressões vividas pelas aias infligidas pelas famílias em que se inserem e, pelo 

governo. A aia agarra-se à esperança de um dia finalmente conseguir reencontrar a 

sua filha e ter novamente sua antiga vida. Essa expectativa é o que faz Offred não 

desistir de sua vida, mas a torna resistente. 

 

3.1 UMA VIDA SEM DIREITOS 

 

 A sociedade de Gilead é repleta de privações, antes mesmo de as mulheres 

serem raptadas e se tornarem aias, seus direitos já eram mínimos, ou sequer os 

tinham. Juntamente com seus direitos, perderam também seus empregos, à medida 

que empresas e patrões foram obrigados a demiti-las sob orientação da nova ordem 

e, essas mesmas mulheres não podiam movimentar suas contas bancárias, mesmo 

que o dinheiro lhes pertencesse como pagamento por algum serviço prestado. O 

acesso a estas contas foi congelado, e posteriormente, transferido para posse de 

seus maridos, caso alguma mulher quisesse ou necessitasse de algum dinheiro, 

seria necessário solicitar a seus respectivos cônjuges. Esse disparate é registrado 

mais nitidamente nos recortes encontrados em Atwood (2017, p. 213 - 218): 

 
Eles congelaram as contas, disse ela. A minha também. Qualquer conta 
com um F em vez de um M. [...] Estamos deserdadas. Confiscaram tudo. 
[...] Mulheres não podem mais possuir bens, disse ela. [...] Não somos mais 
um do outro, não mais. Em vez disso, eu sou dele. 

  
Sendo o dinheiro um importante influenciador das mais variadas áreas de 

nossas vidas, o ato de impedir que as mulheres conseguissem o seu próprio, ou 

mesmo tivessem acesso às quantias armazenadas, serviria de artifício controlador, à 

medida que elas se tornariam dependentes e sujeitas à vontade dos homens. “O 

poder continua nas mãos de quem o detém no mundo real; a alteridade é reprimida 

ou eliminada. Como protótipo do Outro, a mulher continua a ser apresentada como 

apêndice social e psicológico do homem”. (FUNCK, 1998, p.36). Por essa razão, 

dentro da narrativa, sua privação não era algo vão, o dinheiro proveria a estas 
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mulheres acessibilidade, liberdade e poder, algo que, dentro daquela sociedade, era 

impensado. Portanto, como registrado na própria obra, “Mulheres não podem mais 

possuir bens, disse ela. É uma nova lei” (ATWOOD, 2017, p. 2014). O novo governo 

não poderia permitir que todos os membros da sociedade tivessem alcance a 

recursos, o poder que ele concedia era uma ameaça para o novo regime. Sendo 

assim, privá-lo é ocultar a liberdade das mulheres, sem acesso a suas posses as 

opções tornam-se limitadas, elas não poderiam ir muito longe com a ausência de 

capital. 

 Essas novas condições anunciavam previamente o que estaria a ponto de 

acontecer, os únicos providos de benefícios seriam os homens. A sociedade 

totalitária priva todos os direitos de massas subjugadas, as mulheres já não tinham 

benefício algum, não podiam trabalhar, votar, ler, escrever, ficar à frente de cargos 

importantes; simplesmente não possuíam voz e lugar. As mulheres que ainda eram 

consideradas dignas pelo regime poderiam ser esposas, suas funções eram cuidar 

unicamente do lar e de sua família. As mulheres que tinham ainda esse “benefício” 

eram mulheres que não tiveram relacionamentos considerados irregulares em suas 

vidas passadas, não fossem divorciadas, ou ter se relacionado com homens 

divorciados, as que possuíam um segundo casamento, as homossexuais, adúlteras 

ou prostitutas, pois essas eram automaticamente excluídas da oportunidade de 

serem esposas no novo mundo. Aquelas que contavam com algum desses aspectos 

eram destinadas a outras funções, como as de aias, meretrizes, Marthas ou 

mandadas para os campos de concentração. 

 As mulheres que se tornam aias são aquelas mulheres comprovadamente 

férteis, que geralmente outrora já geraram filhos, assim como Offred. Essas 

mulheres são levadas para o centro vermelho, onde passam por um procedimento 

cheio de degradações e torturas com intuito de prepará-las para sua função como 

reprodutoras. As tias ficam encarregadas de reeducá-las e doutriná-las. As tias são 

mulheres devotas à nova ordem e aos costumes. O centro vermelho, nome atribuído 

pelas aias (devido a coloração vermelha espalha no ambiente), era o lugar em que 

as aias eram levadas inicialmente ao serem raptadas e antes de serem designadas 

a algum lar. O lugar fica localizado em um ginásio, que é fiscalizado pelas tias, o 

ambiente é um lugar de treinamento e formação das aias. Nesse lugar, as mulheres 

são levadas aos seus limites, elas são ensinadas a submeter-se aos seus destinos, 

são colocadas em situações hipotéticas que sempre favorecem os homens, como 
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uma maneira de refletir sobre aquilo que é discutido. Todo esse processo tenta ser 

justificado por passagens bíblicas que por muitas vezes desconsideram seu 

contexto, incitam essas mulheres a pensarem que são especiais, dignas e 

escolhidas para aquela função considerada tão importante. Aquelas que vão ao 

contrário do processo são torturadas com choques e o reiniciam novamente.  

 

[...] A primeira, a que elas agora estão levantando da cadeira, com mãos 
enluvadas de preto em seus antebraços: leitura? Não, isso é punido apenas 
com a amputação de uma das mãos, na terceira condenação. Falta de 
castidade ou uma tentativa de assassinar seu Comandante? Ou a Esposa 
do Comandante, mais provavelmente. Isso é o que estamos pensando. 
Quanto à Esposa, há basicamente apenas um motivo que as leva ao 
Salvamento. Podem fazer quase tudo conosco, mas não lhes é permitido 
nos matar, não legalmente. Não com agulhas de tricô nem tesouras de 
podar nem facas furtadas da cozinha, e especialmente não quando estamos 
grávidas. Poderia ser adultério, é claro. Sempre poderia ser isso. 
Ou tentativa de fuga. 
[...] A mulher é trazida para a frente; ela anda como se estivesse realmente 
se concentrando nisso, um pé, depois o outro, sem sombra de dúvida está 
drogada. Há um sorriso grogue incongruente em sua boca. Um lado de seu 
rosto se contrai, uma piscadela descoordenada, endereçada à câmera. Eles 
nunca a mostrarão, é claro, não é transmitido ao vivo. As duas Salvadoras 
amarram-lhe as mãos atrás das costas. De trás de mim há um som de 
alguém com ânsias de vômito.  
É por isso que não tivemos desjejum.  
[...] Já assisti a isso antes, o saco branco colocado sobre a cabeça, a 
mulher ser ajudada a subir no banco alto como se estivesse sendo ajudada 
a subir a escada de um ônibus, sustentada e mantida firme no lugar, a 
laçada ser ajustada com delicadeza ao redor do pescoço, como um 
paramento, o banco chutado para longe. Ouvi o longo suspiro se elevar, de 
toda parte à minha volta, o suspiro como ar escapando de um colchão de ar, 
eu já vi tia Lydia botar a mão sobre o microfone, para abafar os outros 
ruídos vindo ali de trás, já me inclinei para frente para tocar na corda diante 
de mim, ao mesmo tempo que as outras, com as duas mãos, a corda 
felpuda, pegajosa de alcatrão sob o sol quente, então pus minha mão sobre 
o coração para mostrar minha unidade com as Salvadoras e meu 
consentimento, e minha cumplicidade na morte dessa mulher. Já vi os pés 
chutando e as duas de preto que agora os agarram com dureza e os puxam 
para baixo com todo o seu peso. Não quero mais ver isso. Em vez disso 
olho para a grama. Descrevo a corda. (ATWOOD, 2017, p. 324 - 325) 

  

A cena exposta para o leitor exprime claramente a forma de tortura com o 

qual essas mulheres eram tratadas, tão acostumadas a situação, passavam a agir e 

normalizar tudo. Como exemplo, Offred nos diz que não quer mais ver a terrível 

situação, então ela simplesmente desviou o olhar. A narrativa impacta o leitor, mas é 

tratada com casualidade, o que faz com que entendamos a eficácia da “purificação”, 

à medida que não se vê contestação, lamento ou mesmo reação de 

compadecimento, o que se tem das demais pessoas presentes é o chutar da cadeira 
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que mantém o peso equilibrado e o puxar do corpo para que a vida se esvazia mais 

rapidamente. 

Offred relata em sua perspectiva as experiências vividas com a suspensão de 

seus direitos, desde o momento em que chega ao lar para cumprir sua função como 

aia, até o momento da rebelia. Sua posição como subordinada não lhe cede 

qualquer regalia, afinal ela é uma propriedade dos comandantes e do governo. 

Como suas funções são unicamente direcionadas para reprodução, ela não tem 

muito o que fazer, passa grande parte de seu tempo ociosa, não possui o direito de 

transitar para onde quer, não tem acesso a nenhum recurso de lazer, e pensar em 

ler ou quiçá ter um livro era algo nocivo para e para a sociedade. Também era 

terminantemente proibido escrever, ou qualquer aspecto relacionado à educação, 

era de mesmo modo inapropriado e desaprovado dirigir a palavra aos seus 

superiores, a não ser que fosse solicitada e concedida. Ela não conversava nem 

mesmo com as Marthas. 

Por muitas vezes Offred relata seu sentimento de enfado por aqueles dias, 

que parecem ser tão longos, sem muita mudança. Uma forma de distração 

encontrada pela aia para enfrentar aquela monotonia, era tentar escutar as 

conversas ao seu redor, conversas de qualquer assunto, sobre qualquer pessoa, até 

mesmo as que não conhece e as discussões entre o comandante Fred Waterford e 

sua esposa Serena Joy. Os diálogos não lhe pertenciam, porém, a aia ansiava com 

algo que ela pudesse lembrar e repensar mais tarde, alguma novidade para se sentir 

real, que remetesse e a auxiliasse a relacionar aos aspectos da sua vida passada. 

Como a obra se passa no futuro, a personagem está sempre remetendo a um 

diálogo interno, retomando seu passado, aspectos atuais viram ganchos de 

nostalgias para aquilo que já não lhe pertence mais. 

Como propriedade e instrumento de reprodução, as aias não possuem direito 

de comandar seus próprios corpos, elas transformam-se em posse de outros. A 

função de reproduzir para aquele universo era muito importante, com a infertilidade 

generalizada, a falta de descendentes afetaria a linhagem seguinte e 

consequentemente o regime fundado. Os costumes cristãos prezavam pela criação 

de um lar e a constituição de uma família. Para isso, era necessário que os filhos 

existissem, devido a isso os corpos das aias tornaram-se ferramentas para esse 

feito, mesmo contra sua vontade. 
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No que diz respeito à alimentação, deveria ser de acordo com o que se 

acreditava ser o melhor para deixá-las saudáveis, não por se importarem 

necessariamente com as aias, mais especificamente com Offred, mas sim, com o 

seu corpo que era necessário para a geração de um filho, por isso ele precisaria 

estar saudável e pronto para produzir uma vida. 

O ciclo menstrual dessas moças também era monitorado, pois era necessário 

compreender qual era o calendário fértil da aia, se a cerimônia ocorresse em seu 

período fértil, as chances de engravidar poderiam se potencializar. Mesmo após a 

cerimônia, o ciclo menstrual continuava a ser algo digno de atenção, porque era dele 

que viria a comprovação da gravidez. 

A cerimônia é o dia que ocorre o ato sexual para engravidar a aia. 

Inicialmente, elas devem ser banhadas (uma etapa obrigatória) e recebem o auxílio 

das Marthas nesse momento. Após a higienização, a aia direciona-se para o quarto 

do casal, logo em seguida os empregados, a esposa e por último o comandante. 

Todos precisam estar presentes e observar o acontecimento como testemunhas, a 

presença de espectadores serve como uma maneira encontrada pelo sistema para 

mascarar a situação e naturalizar a cerimônia, mostrar que é um ato para procriação 

e não para o prazer humano. Como afirma Atwood (2017, p.99): 

 
Cora entra primeiro, depois Rita, esfregando as mãos no avental. Elas 
também foram convocadas pelo sino, ressentem-se disso, têm outras coisas 
a fazer, lavar os pratos, por exemplo. Mas precisam estar aqui, todos eles 
precisam estar aqui, a Cerimônia o exige. Todos nós somos obrigados a 
presenciar isso, de uma maneira ou de outra. 

 

O comandante lê alguns versículos bíblicos do capítulo de Gênesis, utilizados 

na cerimônia como justificativa para a efetivação do abuso. A passagem bíblica que 

tentar justificar o ato traz a tona um aspecto da vida de Jacó e sua esposa Raquel 

que inicialmente era infértil, e devido a isto, suas servas eram postas como seres 

reprodutivos para seus filhos. A Bíblia Sagrada (Gn 30: 1-5), relata que: 

 

Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a 
Jacó: Dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra 
Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu 
ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila; coabita com ela, para que dê 
à luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a 
Bila, sua serva, por mulher; e Jacó a possuiu. E concebeu Bila, e deu a Jacó 
um filho. 
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Logo em seguida a esposa senta-se próximo à cabeceira da cama com as 

pernas abertas, a aia deita na cama entre as pernas da esposa, com a cabeça 

próxima do seu abdômen, onde fica aproximadamente o útero e tem os seus braços 

contidos por ela. Esse procedimento adotado é uma forma de representar a 

participação da esposa no ato sexual, mostrar que elas são apenas uma só, como 

se sua participação fosse essencial para culminar no resultado da criança, mas 

também é ocultar a ideia de que o marido estaria se deitando com outra mulher, 

porque se ela presenciar e fizer parte da situação o adultério é desconsiderado. 

 O comandante Fred Waterford então realiza o ato sexual, enquanto Offred 

fica deitada, parada, segurada por Serena Joy. O comandante não pode mais tocar 

em nenhuma outra parte do corpo da mulher, deve evitar o contato visual e verbal. 

Logo após a finalização do intercurso, a aia permanece deitada de barriga para cima 

com os pés apoiados, pois acredita-se que essa posição aumenta a probabilidade de 

gravidez. A prática toda reafirma como o controle do corpo da aia não a pertence, 

mas ao casal, ela não passa apenas de instrumento, em que suas percepções e 

sentimentos não são considerados. A mulher deve-se manter imóvel durante todo o 

processo, pois no momento só o seu útero é considerado. 

 Posteriormente à cerimônia a aia é monitorada e o resultado é aguardado 

ansiosamente pela esposa. Se a gravidez vingar, a aia permanece na casa da 

família até o nascimento do bebê, depois ela parte para outra família. Caso não 

ocorra a gestação, ela é submetida à cerimônia por outras vezes a cada mês até que 

consiga gerar uma criança. Ela pode acabar deixando a casa mesmo sem o feito da 

gestação, devido a algum problema com o casal, ou simplesmente por eles 

desejarem uma nova aia para as tentativas. Quando isso ocorre, a aia volta para o 

centro vermelho, e seguidamente é transferida para outro lar, para iniciar o processo 

como reprodutora novamente, e assim ela vai permanecendo até o esgotamento de 

sua fertilidade. 

 

3.2 GÊNEROS E CLASSES: ENTRE A PERDA DA IDENTIDADE E O 
CONFRONTAMENTO COM LIBERDADE 
 

 Para Saffioti (1987, p.10): “Rigorosamente, os seres humanos nascem 

machos ou fêmeas. E através da educação que recebem que se tornam homens e 

mulheres. A identidade social e, portanto, socialmente construída”. Uma das maiores 
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perdas das aias ocasionadas pelas opressões do sistema totalitário de Gilead, é a 

perda de suas identidades. A partir do momento que elas chegam ao centro 

vermelho e passam por uma “lavagem cerebral”, elas são instruídas a esquecerem 

de seu passado e principalmente seu nome, naquele lugar não existia mais June, 

Moira, Janine ou Alma, as mulheres são nomeadas como propriedades de seus 

comandantes. O nome Offred é uma junção da preposição em inglês “of”: do, 

adicionado ao primeiro nome do comandante, no caso dela, o comandante Fred 

Waterford (of + Fred = Offred), ou em português “do Fred”. Assim como Ofglen e 

todas as outras aias. Assim como afirma nossa protagonista (ATWOOD, 2017, p. 

103): 

 

Meu nome não é Offred, tenho outro nome que ninguém usa porque é 
proibido. Digo a mim mesma que isso não tem importância, seu nome é 
como o número de seu telefone, útil apenas para os outros; mas o que digo 
a mim mesma está errado, tem importância sim. Mantenho o conhecimento 
desse nome como algo escondido, algum tesouro que voltarei para escavar 
e buscar, algum dia. 

  
O nome pessoal é a característica mais íntima que nós seres humanos 

possuímos, não é um aspecto exclusivo, várias pessoas ao redor mundo 

compartilham do mesmo nome, porém cada nome carrega uma história diferente. 

Mesmo não sendo algo adquirido a partir de uma escolha pessoal, é uma herança 

entregue pelos nossos pais ou responsáveis. É o primeiro regalo que nos é permitido 

na vida. Através da nossa identidade nós construímos pessoalmente e socialmente. 

O nome tem o poder de representar alguém e uma história com passados e 

modificações, quando ele é confiscado desconsidera toda uma existência vivida. 

A forma de tratamento das procriadoras de Gilead reafirma toda a privação 

que lhes é condicionada, até o seu nome serve para lembrá-la que a vida antiga não 

existe mais, seu emprego, casamento, filhos e família, tudo aquilo que estava 

atrelada a sua antiga identidade, ficou como eles, no passado e na nova vida já não 

cabia mais cultivar o seu nome. Elas não precisavam possuir uma identidade, pois 

eram apenas seres objetificados. Isso nos é clarificado pela passagem de Atwood 

(2017, p. 79): 

 
Eu não tenho mais essas coisas, as roupas e o cabelo. Queria saber que 
aconteceu com todas as nossas coisas. Saqueadas, jogadas fora, levadas 
embora. Confiscadas. Aprendi a viver sem uma porção de coisas. Quando 
temos muitas coisas, dizia tia Lydia, nos tornamos apegados a este mundo 
material e nos esquecemos dos valores espirituais. Vocês devem cultivar a 
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pobreza de espírito. Abençoados os mansos. Ela não prosseguiu para dizer 
nada a respeito de herdarem a terra. 

 
Os seus pertences já não existiam mais, principalmente os mais internos e de 

grande carga emocional, eles permanecem apenas em fragmentos nostálgicos de 

uma vida anulada contra suas próprias vontades. As recordações tornam-se seus 

artefatos mais relevantes, são válvulas de escapes encontradas para se distanciar 

de suas dores obscuras. Para Offred, as doces lembranças do desenvolvimento de 

sua amada filha e momentos compartilhados juntamente com Luke vira fuga da 

realidade e ao mesmo tempo a impulsiona a não se conformar com a nova 

realidade, pois anteriormente existia sua liberdade e vida que não deveriam serem 

esquecidas, na esperança de um dia retomá-las para si. 

Se de um ponto vemos as aias anuladas e seu passado apagado, essas 

mesmas moças são confrontadas pelo vislumbre da real liberdade, a sensação do 

real viver, de ser donas de si e de suas próprias decisões. Mesmo com a 

compreensão de sua impetuosa opressão e degradação, as aias, ao passar do 

tempo imersas nas condições de suas doutrinações, reproduzem discursos e 

pensamentos que foram compelidas a aprender para si próprias. Isso porque em 

todo o processo para se tornarem aias, elas foram convencidas que todos os 

comportamentos de suas vidas passadas eram impróprios e pecaminosos. Havia um 

conflito interno em que uma parte de si cultivava aversão e ódio por toda a sua 

privação ocasionada pelo regime e a sociedade, e a outra parte tentava validar a 

profanidade de suas atitudes redigidas. 

 Em um determinado momento, Offred descreve um encontro ocasional com 

um grupo de turistas do Japão, ela e Ofglen ficam admiradas com o comportamento 

deles, quando elas deveriam ignorar aquela cena, como era o instruído. Porém, era 

quase impossível não notar a presença, eram extrovertidos, estilosos, dispostos e 

barulhentos e acabava por confrontar duramente a realidade vivida por aquelas 

mulheres, tudo aquilo que era o contrário do que elas poderiam ser, fazer, ou talvez 

alcançar. Atwood (2017, p.39-40), descreve a cena nos seguintes dizeres: 

 
Um grupo de pessoas está vindo em nossa direção. Eles são turistas, do 
Japão, ao que parece, uma delegação comercial talvez, numa excursão aos 
monumentos históricos ou passeando em busca da cor local. São 
pequeninos e muito bem-vestidos; cada um tem a câmera dele ou dela, o 
sorriso dele ou dela. Olham ao redor, animados, alegres e bem-dispostos, 
inclinando a cabeça para um lado como rouxinóis, sua simples jovialidade 
vivaz uma agressão, e não consigo deixar de ficar olhando para eles. Faz 
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muito tempo que não vejo mulheres vestidas com saias tão curtas. As saias 
chegam apenas até pouco abaixo dos joelhos e as pernas saem debaixo 
delas, quase nuas nas meias finas, ostensivas, provocadoras, os sapatos de 
salto alto com as tiras presas ao pé parecendo delicados instrumentos de 
tortura. As mulheres oscilam sobre os pés espigados como se sobre 
pequenas pernas de pau, mas sem equilíbrio; suas costas se arqueiam na 
cintura, projetando as nádegas para fora. Têm a cabeça descoberta, e os 
cabelos também estão expostos em toda a sua escuridão e sexualidade. 
Usam batom vermelho, delineando as cavidades úmidas de suas bocas, 
como desenhos numa parede de banheiro, do tempo de antes.  

  

Primeiramente as aias repudiaram tais comportamentos, aquilo já não 

pertencia mais às suas realidades, elas foram condicionadas que condutas como 

aquelas eram inaceitáveis. O grupo representava tudo aquilo que um dia já foram e 

que internamente gostariam de retomar a ser. As japonesas eram a personificação 

da liberdade, elas exerciam tudo aquilo que não era permitido na sociedade de 

Gilead. As mulheres não deveriam usar roupas reveladoras, maquiagens intensas e 

mostrar seus cabelos. As aias não tinham direito de exalar feminilidade e 

sexualidade. Não deveriam causar qualquer tipo de provocações. Afinal sua única 

função é de gerar uma nova vida. 

 O gênero masculino definitivamente é o grupo que possui mais privilégios na 

sociedade de Gilead, são figuras que pertencem a papéis de prestígios no regime, 

contribuem para as decisões sociais e políticas, têm o direito de trabalhar, têm 

acesso à educação, podem ler e escrever o que quiseram e ficam à frente de 

posições de liderança. Eles foram figuras essenciais para a formulação dessa 

ditadura, pautada em rígidos costumes puritanos que privilegiam alguns homens. 

 Duas classes masculinas recebem maiores destaques na obra de Atwood 

(1985), a dos comandantes e dos serviçais. Os comandantes estão no topo da 

hierarquia, sua condição social é favorável e confortável. Eles fazem parte de papéis 

importantes na sociedade de Gilead, e são vozes para os debates sobre o regime. 

São casados, possuem lares de alto padrão, assim como vários outros recursos 

materiais. No entanto, todos os personagens acabam sendo privados de algum 

direito, mesmo os que estão postos no topo da classe social. A diferença é que em 

uma comparação dos personagens, as perdas são maiores e extremas para alguns 

e menores para outros. 

O comandante Fred Waterford é exemplo para essa perspectiva, ele está 

posicionado no topo da pirâmide social e econômica, dispõe das oportunidades e 

liberdades que são dadas para os homens de seu nível, que são maiores do que as 
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de todos os outros personagens.  Entretanto, o comandante também possui suas 

privações, apesar de ele ter acesso a uma vida privada, onde ele circula por vários 

lugares proibidos, como o Jezebels15. O comandante perde a liberdade em sua 

própria casa. Sua esposa toma controle do funcionamento da sua casa, pois “A 

sociedade não está dividida entre homens dominadores de um lado e mulheres 

subordinadas de outro. Há homens que dominam outros homens, mulheres que 

dominam outras mulheres e mulheres que dominam homens”. (SAFFIOTI, 1987, p. 

16). Essa afirmação expressa que a dominação e as limitações não estão apenas 

atreladas a questões de gênero, mas também a classes e contextos sociais. 

O seu casamento também é afetado devido às condições, ele não possui 

mais privacidade com sua esposa, os serviçais se mantêm próximos, a infertilidade é 

exposta e as tentativas de concepção de alguma vida são produzidas na frente de 

testemunhas. A cumplicidade que antes havia com a sua esposa já era extinta, em 

sua vida passada ele dividia as situações em problemas com sua esposa, não tinha 

que manter uma postura de seriedade e perfeição, que é esperada para uma 

liderança. Atrás de sua conduta sóbria, esconde desejos reprimidos, de possuir algo 

mais íntimo e sentimental que foi perdido com sua esposa, Waterford não ansiava 

por relações sexuais vazias, como as da cerimônia, ele precisava sentir-se íntimo, 

por isso tentava aproximar-se de Offred e criar um vínculo. Como Offred explica 

descrito na obra de Atwood (2017, p.196): “[...] para ele não sou mais apenas um 

corpo usável. Para ele não sou apenas um barco sem carga, um cálice sem nenhum 

vinho dentro, uma barriga - para ser grosseira - que não está de barriga. Para ele eu 

não sou meramente vazia”. 

 Ele não tem direito de se dirigir às outras mulheres, principalmente as aias, 

nem visitar suas habitações, quando ele começa a construir uma relação interativa e 

afetiva com Offred, ele faz tudo às escondidas, em horários tardios da noite, para 

que ninguém os consiga flagrar. 

Essa concepção é um tanto inusitada, visto que Fred foi um dos principais 

responsáveis pela instalação do regime, ele teve liderança na elaboração do plano 

que mudaria completamente os Estados Unidos. Embora alguns homens sejam os 

maiores culpados para a criação dessa nova república que afeta todos ao redor, eles 

não são descritos como completos monstros. Offred alimenta até um sentimento 

                                                
15 Bordel no qual as mulheres rebeldes contra o regime de Gilead são designadas para cumprir a 
função de meretrizes.  
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confuso pelo seu comandante, uma mistura de raiva por tudo que ele ocasionou a 

ela e um afeto criado devido a sua aproximação. Apesar de os homens serem 

beneficiados pelo regime, eles não se agradam inteiramente pela realidade que se 

encontra em Gilead. 

Por sua vez, Nick é um empregado e motorista do comandante Waterford, e 

considerado braço direito pelo seu patrão. Ele é designado a atender todos os 

pedidos de seu chefe, desde locomoção para variadas locações, como de ponte 

para acesso a proveitos que o seu comandante não pode ser apanhado realizando. 

Um exemplo disso é a comunicação entre Offred e Fred, Nick é a ponte de recados 

entre eles. Apesar de Nick possuir um emprego e alguns benefícios proporcionados 

pelo seu gênero, ele está localizado na parte debaixo da estrutura econômica da 

sociedade, por isso sua condição é limitada. O personagem vive um romance às 

cegas com Offred, assim como ela relata em Atwood (2017, p.316)  

 

Voltei a procurar Nick. Repetidas vezes, sozinha, sem que Serena 
soubesse. Não havia razão para isso, não havia nenhuma desculpa. Não o 
fiz por ele, e sim inteiramente por mim mesma. Nem sequer pensava 
naquilo como estar me dando a ele, porque o que tinha eu para dar? Não 
me sentia munificiente e sim agradecida, a cada vez ele sempre me deixava 
entrar. Não tinha nenhuma obrigação de deixar. 

   

Ambos são as únicas fontes de calor e afeto humano um para o outro, porém 

devido às suas distinções, suas intimidades são proibidas, o que contribui para a não 

entrega total do sentimento que cultivam internamente. 

É nítida a submissão da mulher na sociedade teocrática de Gilead, mas esses 

contextos degradantes de falta de liberdade não se restringem apenas às aias. 

Podem ser observadas 5 classes distintas. As Mulheres como as esposas dos 

comandantes pertencentes a uma classe superior na sociedade, mesmo com todas 

as regalias que são oferecidas, ainda permanecem limitadas. Mesmo que suas 

realidades sejam diferentes das aias, continuam ainda sendo submissas aos seus 

maridos e ao governo. As esposas têm como função cuidar de seus lares e 

apoiarem seus maridos, elas aceitam esse destino por acreditarem ser a ordem 

natural de como as coisas devem funcionar. Bourdieu (2010) relata sobre essa 

sujeição em seu estudo, para o autor essa submissão é enraizada desde o 

nascimento da mulher, que são direcionadas e moldadas por discursos patriarcais e 
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diminutivos, e que devem ser aceitos e não serem questionáveis por se tratar a 

“ordem natural” das coisas. Assim como Bourdieu (2010, p. 71) explica: 

 

As injunções continuadas, silenciosas e invisíveis, que o mundo 
sexualmente hierarquizado no qual elas são lançadas lhes dirige, preparam 
as mulheres, ao menos tanto quanto os explícitos apelos à ordem, a aceitar 
como evidentes, naturais e inquestionáveis prescrições e proscrições 
arbitrárias que, inscritas na ordem das coisas, imprimem-se insensivelmente 
na ordem dos corpos. 

 

A personagem Serena Joy é um grande exemplo disso. Ela foi precursora e 

voz para causas conservadoras e inicialmente contribui para o mesmo sistema que a 

oprime. Ela apoiou seu marido e tinha esperanças de que continuaria sendo uma 

figura representativa do feminino conservador, que optou por premissas cristãs. A 

esposa tem que lidar com o fardo de como seu apoio colaborou para sua própria 

opressão. Sua voz que inicialmente tinha bastante poder teve que ser contida, 

principalmente por seu marido, aquele em que ela abdicou de seus benefícios para 

apoiá-lo. “Mas não tolerarei que uma mulher ensine, nem que usurpe a autoridade 

do homem, apenas que se mantenha em silêncio” (ATWOOD, 2017, p. 262). Ela é 

um exemplo de como apoiar as extremidades podem retornar contra si. 

As esconoesposas são mulheres pertencentes a uma classe inferior das 

esposas dos comandantes, entretanto ainda possuem o direito de se casarem por 

serem consideradas dignas dessa regalia. Elas são casadas com os serviçais que 

possuem esse direito de construir uma família. Por não pertencerem a uma classe 

economicamente favorecida, sua vida, moradia e recursos são simples e muito 

limitados. Suas vestimentas representam suas condições, uma mistura de vários 

retalhos, pois não possuíam dinheiro para se manterem bem-vestidas. 

As tias são mulheres mais velhas, que ainda possuem o mínimo benefício da 

educação, pois elas podem ler. Como suas funções incluem doutrinar as aias 

através de passagens bíblicas, elas precisam justificar todos os métodos tomados 

para aquele regime de opressão: “As tias têm permissão para ler e escrever” 

(ATWOOD, 2017, p.157). Elas estão sempre voltadas para as aias, tanto em suas 

formações como fiscalização da reprodução, como em seus acompanhamentos nos 

lares e deslocamentos. As tias são mulheres que em suas vidas passadas estavam 

em posições de liderança, apesar de serem postas em uma função de autoridade 

sua soberania restringe-se apenas sob as aias. Elas possuem o poder de punir as 
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aias quando vão contra o regime adotado, não possuem armas de fogo, porém 

adotam arpões que descarregam choques como forma de punições redigidas às aias 

que se encontram em oposição às normas aplicadas. 

As marthas são mulheres que não são férteis, por isso são desconsideradas 

para a função de aias. Seu encargo equivale a governantas de lares do topo da 

classe econômica da república de Gilead. Elas, assim como as outras mulheres da 

classe inferior, não possuem benefícios, são mulheres designadas a afazeres 

domésticos, como cozinhar e limpar as casas a que servem. Quando as famílias 

possuem filhos, elas também se encarregam do papel de babás, pois é a única 

oportunidade que terão para cuidarem de crianças. 

Nem todas as aias são críticas ao sistema, por isso outra personagem que 

possui uma relação intrigante a essa situação de perdas é Janine, uma mulher que 

cumpre a função de aia, mas estranhamente não luta em direção contrária a esse 

sistema; pelo contrário, ela aceita o destino que lhe é dado. Isso reflete as condições 

passadas de sua antiga vida que não foram fáceis, Janine passava por uma série de 

abusos sexuais e é condenada pela culpa, uma realidade complexa vivida, 

provavelmente para ela as condições a sua nova vida como aia não são tão 

diferentes a vida que levava, por isso a mulher acaba se conformando com a sua 

nova realidade. Assim como é descrito em Atwood (2017, p. 157): 

 

Ela achava que toda a choradeira e o arrependimento de Janine 
significavam alguma coisa, acreditava que Janine tinha sido subjugada, 
acreditava que Janine fosse uma verdadeira crente. Mas, àquela altura, 
Janine havia se tornado como um cachorrinho que foi chutado e castigado 
com demasiada frequência, por gente demais, ao acaso: ela se deitaria de 
barriga para cima para qualquer pessoa, diria qualquer coisa, só por um 
momento de aprovação. 

  

 As aias sem dúvidas constituem uma das classes mais desvalidas do sistema, 

logo após as mulheres enviadas para casas de prostituições e das pessoas que são 

enviadas para as colônias extremamente tóxicas e posteriormente acabam morrendo 

por causa da exposição à radiação. Elas não possuem o direito de ter nenhum 

benefício, nem mesmo aqueles que são dados às outras mulheres. Todo e qualquer 

tipo de direitos são removidos. Sua independência financeira, educação, a escolha 

de aspectos pessoais, bens materiais, direito aos seus próprios corpos, não existe 

para essas mulheres, principalmente sua identidade pessoal que as diferenciam das 

outras mulheres. São apenas consideradas propriedades das famílias dos 
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comandantes. Sem escolha própria, vivem em quartos pequenos da casa, sem 

nenhum tipo de conforto, contendo apenas suas camas e uma armário para guardar 

seu único tipo de traje, o vestido vermelho radiante simbolicamente representando o 

sangue e a luxúria, que cobre qualquer tipo de curva que seus corpos possam 

conter, juntamente com o chapéu com abas nas laterais que intencionalmente 

bloqueiam suas visões e contatos com outras pessoas e o mundo externo. Como 

Atwood (2017, p.16) destaca: 

 
Eu me levanto da cadeira, avanço meus pés para a luz do sol, em seus 
sapatos vermelhos, sem salto para poupar a coluna e não para dançar. As 
luvas vermelhas estão sobre a cama. Pego-as, enfio-as em minhas mãos, 
dedo por dedo. Tudo, exceto a touca de grandes abas ao redor de minha 
cabeça, é vermelho: da cor do sangue, que nos define. A saia desce à altura 
de meus tornozelos, rodada, franzida e presa a um corpete de peitilho liso 
que se estende sobre os seios, as mangas são bem largas e franzidas. As 
toucas brancas também seguem o modelo padronizado; são destinadas a 
nos impedir de ver e também de sermos vistas. Nunca fiquei bem de 
vermelho, não é a minha cor. Apanho a cesta de compras e a enfio no 
braço. 

 

Apesar de essa classe distinta de mulheres possuir funções diferentes, todas 

são vítimas desse sistema totalitário que oprime e priva as mulheres. Elas não 

mantinham mais os direitos que desfrutavam em suas vidas passadas. Todas 

tiveram que abandonar o que detinham, umas inicialmente por escolha e apoio, já 

outras raptadas e forçadas a viver em um âmbito em que não estavam de acordo, 

uma sociedade que, ao mesmo tempo que exclui essas mulheres, as posicionam em 

camadas distintas, uma distante das outras.  

Isso não é por acaso, a todo momento o sistema cria episódios que 

incentivam as mulheres ficarem umas contra as outras. Offred relata sobre sua 

percepção do ódio que Serena Joy alimenta por ela, apesar de a esposa querer 

muito um filho e a aia ser a única opção dela, ela também se torna sua lembrança 

constante por não poder gerar seus próprios filhos. As marthas também alimentam o 

julgamento pelas aias por estarem naquela posição, mesmo compreendendo as 

condições que foram destinadas, elas acreditam que elas poderiam escolher entre 

ser aias ou irem para os campos de concentrações cheio de radiação, que poderiam 

matá-las. Por isso, as aias são ignoradas, para outras mulheres elas são apenas um 

objeto que não merecem a devida atenção, estão ali para cumprir sua função de 

concepção. Essas instigações de conflitos evitam possíveis alianças em busca da 

queda desse sistema. 
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Todos são forçados a aceitarem opressões geradas pelo novo sistema, um 

lugar onde as leis são únicas e incontestáveis. Nesses universos os advogados e 

defensores não existem, as pessoas não têm direito a um julgamento justo, as 

regras são deixadas de formas transparentes, aqueles que desobedecem às ordens 

estabelecidas pelo sistema é automaticamente condenado à morte, não importa a 

qual classe pertence. Um mundo ficcional, mas que não se distancia integralmente 

da realidade. Há anos, as mulheres passaram por lutas árduas para conquistar seus 

direitos e posições na sociedade, porém ainda as lutas em prol as extrações das 

privações permeiam ao redor do mundo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É comum a literatura, e aos mais variados gêneros a percepção do homem 

como grande foco da narrativa, sendo este sempre ou quase sempre a personagem 

principal, em um universo distópico o fato não seria diferente. Porém, em O Conto da 

Aia vislumbramos mulheres que mesmo em situações de submissão tem através 

desta ficção suas vozes alçadas. É certo, que a trama não busca colocar essas 

mulheres em lugar favorável, tampouco surpreender o público com uma reviravolta 

onde elas tornam-se as heroínas, na realidade, a obra apresenta de forma crua e 

desnuda de mostrar até que ponto pode chegar submissão e a desvalorização da 

mulher.  

Frente à discussão abordada no decorrer desta pesquisa, podemos destacar 

que a distopia é um grande marco da literatura, que vem estabelecendo-se ao longo 

dos anos e tornando-se cada vez mais atual e condizente com a realidade. Por 

intermédio dos estudos teóricos, pudemos constatar que a violência e opressão 

feminina vai muito além da representada pelo gênero oposto, à medida que a 

presenciamos dentro de sua própria classe. Por incontáveis vezes, a hostilidade 

dirigida ao sexo feminino é silenciosa e simbólica. A mulher é um indivíduo destituído 

de quaisquer privilégios, desde o seu advento, seja como ser social, político, 

profissional e/ou pensante, é ela que sempre é colocada e, coloca-se em lugar de 

fragilidade e dependência.  O Conto da Aia vem a representar tais restrições e 

violências contra as mulheres, que são reduzidas a questões mínimas, como suas 

roupas, diálogos, comportamentos, dependências e suas próprias identidades. A 

aspereza do tratar é compulsoriamente justificada (ou tenta-se justificar) através de 

crenças religiosas, questões culturais ou ainda instintivas. Essa violência patriarcal 

enraizada ao longo dos anos que diminui e desconsidera qualquer capacidade 

feminina, seja por uma necessidade de dicotomia frente as suas funções ou ainda, 

controle de poder. Tais fatores estão intrinsicamente ligados ao cerne das mais 

vastas culturas, crer na veracidade da separação de papeis como um fator 

contribuinte da evolução influenciou e continua influenciando a sociedade, seja no 

meio literário, seja no mundo real. 

 Pensando nisso, a presente discussão na qual se constitui esse trabalho, teve 

como objetivo primordial analisar e debater aspectos distópicos presentes no âmbito 

da obra O Conto da Aia, da escritora Margaret Atwood, tais aspectos emolduram e 
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modelam toda a trama da narrativa. É válido, ainda, ressaltar a relevância desses 

fatores na constituição, degradação e desigualdades entre as personagens, fosse 

entre as próprias mulheres, fosse entre ambos os gêneros.  

Mediante a realidade inserida e vivida na obra, nos foi possível constatar que 

a mulher se torna submissa ao homem, seja por vontade própria, por temor, ou 

coação, independentemente de sua classe social, já que tanto aias como as esposas 

dos comandantes são privadas de seus direitos. O pouco que as difere é o 

permanecer ou a destruição de suas identidades originárias, e a crueldade com que 

as esposas tratam as aias, quaisquer outras exceções não existem. 

Se atentarmos à narrativa em geral, nos é clarificado que em meio ao regime 

totalitário de Gilead, todos perdem de alguma forma algo que lhes é valoroso, a 

diferença consiste na divisão de classes já que as massas desfavorecidas (como as 

mulheres) não possuem controle sob suas vidas e ainda menos sobre o que lhes 

será retirado.  

 Ademais, destaco que a realização deste trabalho busca ainda contribuir para 

além da aprendizagem particular, com estudos literários, estudo analíticos da crítica 

e perspectiva feminista, assim como também pesquisas sobre distopia e literatura 

canadense. 
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