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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo a identificação de metáforas contidas no 
romance distópico “O Conto da Aia” de 1985, que são direcionadas à imagem do 
feminino, assim como a uniformidade com os modelos cognitivos propostos por 
Lakoff (2002). A teoria da metáfora conceptual vem explicar como a metáfora está 
em uso cognitivamente em todo ser humano. Da mesma forma que os processos 
cognitivos, a metáfora também é um desenvolvimento que nos permite explicar 
conceitos abstratos em termos de outros conceitos mais corpóreos, sendo assim, 
inconsciente. Como pesquisa qualitativa, visa analisar os trechos dando enfoque nos 
significados contextuais do corpus, para tal, foi utilizado o método de leitura 
introspectiva para fazer uma pré-análise do contexto geral da obra e, 
posteriormente, fizemos uso do método de Procedimento de Identificação de 
Metáforas (PIM), utilizado para a análise de itens lexicais, a fim do contraste de 
contextos básicos e contextuais do corpus. De acordo com as análises, pudemos 
constatar que na obra existem várias metáforas conceptuais relacionadas à mulher, 
em que percebemos uma grande ocorrência de metáforas do tipo “MULHERES SÃO 
RECIPIENTES” e “MULHERES SÃO PLANTAS”. Diante do contexto apresentado na 
obra, o modelo cognitivo que mais se assemelha ao analisado é o modelo do Deus 
Pai Severo, por ser um modelo mais patriarcal, tendo a imagem do homem como 
pessoa central na tomada de decisões e está hierarquicamente no topo quando se 
trata da família. 
 
Palavras-chave: Metáfora conceptual; O conto da Aia; Modelos cognitivos 

idealizados; Moralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This project aims to identify metaphors in the dystopian novel “The handmaid tales” 
of 1985, metaphors that are directed to the image of the female as well as the 
uniformity with the cognitive models proposed by Lakoff (2002). The theory of 
conceptual metaphor explains how metaphor works in human cognitive. Likewise a 
cognitive process, metaphor is also a development that allows us to explain abstract 
concepts in terms of other corporeal concepts, being a unconscious process. As a 
qualitative research, it aims to analyze the excerpts focusing on the contextual 
meanings of the corpus, therefore, the introspective reading method was used to 
make a pre-analysis of the general context of the project and later we used the MIP 
method (metaphor identification procedure) that is used for the analysis of lexical 
items in order to contrast basic and contextual meaning in the corpus. According to 
the analyzes, we could see in the work there are several conceptual metaphors that 
are related to women, we could notice a great occurrence of metaphors of the type 
WOMEN ARE RECIPIENTS and WOMEN ARE PLANTS. Given the context 
presented in the work, the cognitive model that most resembles the one analyzed is 
the model of SEVERE GOD FATHER, who is more patriarchal model that has the 
image of man as central position in decision-making and is hierarchically at the top in 
contrast with the rest of the family. 
 
Key-words: Conceptual metaphor; The handmaid’s tales; Idealized cognitive 
models; Morality.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Todo conceito que temos do mundo enquanto parte dele é construído social e 

culturalmente, desse modo, a imagem que temos do gênero feminino não poderia 

diferir desse processo de produção de sentidos. Até o presente ano de 2021, há 

uma grande onda de misoginia pelo mundo, apesar de muitas conquistas terem sido 

alcançadas, ainda está longe de conseguirmos uma igualdade de gênero justa. 

Como exemplo, tomamos o caso Mari B. Ferrer, que em 20 de março, foi a sua 

conta de Instagram para denunciar um estupro sofrido por ela. Com o decorrer do 

processo, no dia 9 de setembro, o réu foi inocentado, mesmo com provas clínicas e 

imagens de câmeras de segurança que comprovam o estupro. 

 Esse é só um dos inúmeros casos de estupro e agressão física que são 

relatados no Brasil e, como podemos perceber, a mulher da sociedade brasileira 

deve seguir um papel para que ela seja aceita em um relacionamento ou dentro de 

sua sociedade. Vemos casos de mulheres que são culpadas pelo seu próprio 

estupro, por usarem roupas curtas ou por postarem fotos sensuais em redes sociais.  

Por consequência desses casos, podemos observar metáforas que são 

empregadas à imagem feminina de cunho machista e misógino, relacionando-as ora 

a templos intocados, ora aos alimentos ou até mesmo a animais. Essas metáforas 

conceituais, segundo Lakoff (1980), é a relação de uma ideia abstrata por meio de 

uma ideia concreta, por exemplo, “o corpo de uma mulher deve ser um templo 

sagrado”, ou seja, é a relação entre o corpo feminino e um templo intocado, o que 

nos leva a pensar, por essa metáfora, o que é imposto pela sociedade, ela não pode 

ter poder sobre o seu corpo, e suas ações devem sempre acatar uma ordem 

imposta pela sociedade sobre seus corpos e sua existência. 

Segundos as teorias de Lakoff (2002), as Metáforas Conceituais influenciam e 

são influenciadas pela sociedade, sendo assim, essas metáforas estão no 

inconsciente humano e são usadas inconscientemente, em função disso, propomos 

pesquisar metáforas conceptuais relacionadas à moralidade contidas no livro “O 

Conto da Aia” de autoria de Margaret Atwood. O livro é uma distopia em que após 

um golpe, um grupo que ergue um governo totalitário com regras baseadas na bíblia 

e em preceitos religiosos, e na sociedade citada, há papéis pré-estabelecidos para 

mulheres. A partir desse reconhecimento, pretendemos relacionar as metáforas 



8 
 

encontradas aos modelos cognitivos do Pai Severo e Pai Protetor proposto por 

Lakoff (1980), a fim de constatar a moralidade dessas metáforas, se são 

conservadoras ou se são progressistas.  

Devido os casos de machismo, misoginia e feminicídio que acontecem a cada 

segundo no Brasil e no mundo, surge a necessidade de entender o porquê de a 

sociedade ter um histórico de machismo estrutural, em especial, sociedades cristãs, 

que apoiam e vivem o que é pregado na bíblia. Dessa forma, estudar a metáfora que 

é extrínseca à linguagem e à sociedade, se faz necessário a nível de compreensão 

do processo de formação da cognição moral que cria a metáfora. 

Nesse contexto, temos como objetivo geral analisar as metáforas morais 

encontradas em “O Conto da Aia” que remetem à imagem feminina na sociedade 

fictícia e assimilá-las aos modelos cognitivos idealizados. Como objetivos 

específicos, buscamos encontrar as metáforas morais contidas no livro “O Conto da 

Aia” de Margaret Atwood; analisar o corpus com base no método misto, fazendo uso 

da leitura introspectiva e o uso do Procedimento de Identificação de Metáforas 

(PIM); assimilar as metáforas encontradas na obra ao modelo cognitivo idealizado 

de Deus como Pai Severo e Deus como Pai Protetor, proposto por Lakoff (1980). 

O projeto dispõe de capítulos estabelecidos de acordo com sua finalidade, 

iniciando com o capítulo de apresentação que vem introduzir a pesquisa ao público; 

o capítulo de metodologia que descreve a estrutura do projeto, quais métodos foram 

usados, compilação de corpus e processos de análise.  

Em sequência, apresentamos o capítulo de teoria, que está dividido em 

subtópicos para explicar conceitos que serão necessários para a compreensão do 

trabalho, em que temos Lakoff (1980), tratando dos conceitos de metáfora 

conceitual, com suas definições e explicações; conceitos de moralidade que irão 

alinhar as ideias expostas no corpus; o fundamentalismo religioso, apresentado por 

fanatistas religiosos ao defender as ideias que para eles são corretas; a 

apresentação do totalitarismo e distopia,  auxiliando no entendimento do aspecto 

político retratado pela obra e distópico que, por mais distante que pareça, 

conseguimos observar várias similaridades.  

Posteriormente, temos o capítulo de análise, com uso de métodos para a 

análise dos dados e, por último, o capítulo de considerações finais, retomando os 

pontos apresentados neste capítulo de introdução junto aos objetivos. 
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Outro aspecto que despertou o interesse no tema foi a participação em um 

projeto de pesquisa focado na metáfora conceptual e por ser um tema não tão 

estudado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), pelo menos 

no Campus de Pau dos Ferros. Disso, surge o interesse em contribuir para a área, 

principalmente o corpus, que é um material que descreve as relações existentes na 

sociedade, um machismo estrutural que está, por muitas vezes, coberto e 

assegurado pela bíblia. 

2 METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa tem o caráter explicativo pois, segundo Paiva (2019), 

uma pesquisa explicativa conversa diretamente com a realidade, já que busca 

teorias que contribuem para a identificação ou determinação de algum fenômeno. 

Sendo assim, buscamos, por meio da análise, metáforas morais de cunho religioso, 

empregadas ao símbolo do feminino no livro “O Conto da Aia” de Margaret Atwood, 

buscando atribuí-las ao modelo cognitivo de Deus pai proposto por Lakoff (2002).  

 O trabalho possui uma abordagem qualitativa, que de acordo com Paiva 

(2019, p. 13), “[...] acontece no mundo real com o propósito de compreender, 

descrever e, algumas vezes, explicar fenômenos sociais [...]”. A pesquisa 

qualitativista visa a análise de cada situação em um contexto específico, busca o 

significado em meio as singularidades do sujeito. 

 Além disso, segue o processo descritivo, pois decorre sobre o tema de forma 

corrida, apresentando teorias, mencionando o corpus, analisando o que foi recolhido 

e concebendo conclusões sobre teorias ou constatações que foram retiradas do que 

foi pesquisado. Quanto aos procedimentos, fizemos uso da pesquisa bibliográfica, 

caracterizada como um tipo de pesquisa que fornece ao pesquisador um grande 

conhecimento teórico para que ele possa se basear para suas críticas e análises.   

 O projeto se classifica como básico, apesar de fazer uma análise de um 

aspecto da literatura, não podemos excluir a possibilidade de que essa teoria possa 

se tornar realidade. Pesquisas básicas não estão ligadas necessariamente com a 

realidade, pois não tem o intuito de lidar com análises práticas, tem o foco 

inteiramente no desenvolvimento de ideias e avanço da ciência estudada. 
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Um trabalho científico não é apenas um estudo retirado da ideia do 

pesquisador, para que esse projeto possa ser julgado concreto, deve-se fazer uso 

de um embasamento teórico, pois, nenhuma ideia é tão nova que já não tenha nada 

escrito sobre ou relacionado à linha de pesquisa. Como cita Marconi e Lakatos 

(2003) é importante que se use uma teoria já escrita, para ter um ponto em que se 

possa se sustentar, para que possa se embasar ao fazer a análise da pesquisa.  

Partindo disso, fizemos uso de alguns autores que possam contribuir com 

nosso trabalho. Como ponto principal da nossa pesquisa usamos Lakoff (2002), que 

nos traz conceitos sobre metáfora conceitual. Para tratar sobre o fundamentalismo 

religioso embasamo-nos em Panasiewicz (2008). Em relação às discussões 

pertinentes sobre o totalitarismo, fizemos uso de Andrade (1997), propondo 

reflexões sobre a obra de Hannah Arendt e, para nos mostrar conceitos sobre a 

distopia e sua semelhança com a sociedade, trazemos Valente (2010), dentre outras 

referências secundárias.  

 A ideia da pesquisa surgiu, inicialmente, de um projeto de pesquisa 

institucional mentorada pelo professor Mestre Francisco Marcos de Oliveira Luz 

nomeado: “Uma análise cognitivista da moralidade de Jesus Cristo através de suas 

parábolas” que tem como objetivo analisar a moralidade de Cristo nas parábolas do 

livro de Lucas, com base no modelo cognitivo de Pai Severo e de Pai Protetor 

proposto por Lakoff (2002). 

 A obra escolhida para análise foi o “O Conto da Aia”, escrito por Margaret 

Atwood, lançado no ano de 1985. O livro é um romance teocrático totalitário, em que 

um grupo de fundamentalistas religiosos começam com um golpe para tomar o 

poder dos Estados Unidos. Diante dos acontecimentos da atualidade e da alta que a 

série de televisão obteve, verificamos a relevância do estudo da obra, principalmente 

em relação ao totalitarismo e a teocracia que parece conversar muito com a 

sociedade atual, embora não possuam o mesmo sistema de governo, ainda 

podemos relacioná-los. 

 Os métodos de identificação de metáfora são estudados por teóricos, alguns 

deles podem ser efetivos para cada finalidade acadêmica desejada. O estudo da 

metáfora não é levado tão a sério como deveria, o que conduz a pensar que a sua 

identificação pode ser feita a partir do nada. Devido a isso, apresentaremos aqui 

alguns métodos de identificação da metáfora que foram propostos por Sardinha 

(2007).  



11 
 

 O primeiro método é a introspecção que, segundo Sardinha (2007), é um 

método que nós procuramos em “nós” mesmos a metáfora, ou seja, fazemos um 

exercício mental para tentar produzir ou relembrar metáfora já ditas ou que foram 

escutadas por nós. Contudo, há um problema no método introspectivo, grande parte 

das metáforas que são inventadas para referenciação, são empregadas apenas em 

textos específicos, exatamente o contrario do que se vê em uma conversação real. 

 O próximo método é o concordanciador, um programa de computador que faz 

a procura automática de uma possível ocorrência de sequências de palavras. Esse 

método é usado quando a pesquisa em questão tem foco quantitativo, pois o 

programa faz a varredura de grandes quantidades de palavras em arquivos grandes.  

 Dentre os softwares que fazem a busca, os mais conhecidos são Concord, 

podendo ser instalado no computador e também uma versão online e o Centro de 

Pesquisa, Recursos e Informação em Linguagem (CEPRIL), sem necessidade de 

download. Ambos concordanciadores aceitam arquivos escritos em caracteres 

romanos. O grande ponto dos concordanciadores é a verificação do número de 

ocorrências de uma palavra em determinado arquivo, e quais são os diferentes 

sentidos em que a palavra pesquisada exerce em cada uso. 

 Como o próximo método, temos o Identificador de Metáforas, assim como o 

concordanciador, também é um método digital que faz uso de softwares, 

identificando metáforas em arquivos de computador. Como são poucos os que são 

listados, falaremos aqui do identificador de metáforas online do CEPRIL de Berber 

Sardinha. Esse método, ao identificar a palavra, usa o sistema de etiqueta, que 

contém dados sobre a palavra e a porcentagem do quanto aquela palavra pode ou 

não ter sido usada metaforicamente.  

 De acordo com Sardinha (2007), esse método é importante para um projeto 

que tem o interesse de visualizar todas as palavras de um corpus, pois ele verifica a 

quantidade de palavras com maior incidência metafórica em todo o arquivo e as 

padroniza de acordo com o grau da metaforicidade delas. 

 O próximo método a ser citado foi o que utilizamos para esta pesquisa, o 

método de Leitura, que consiste na procura de itens metafóricos no processo de 

leitura de materiais escritos. Assim como no método de introspecção, é bem antigo e 

muito usado em trabalhos acadêmicos. O processo consiste diante da leitura e 

releitura do texto, o leitor busca encontrar metáforas gerais encontradas no escrito 

ou pode focar em metáforas específicas, que foi o método escolhido para essa 
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análise, dessa forma, a leitura do texto foi feita e reforçada para que o contexto e as 

significações não ficassem despercebidos.  

 Assim, é importante que a leitura seja feita com um estudo prévio sobre o 

conceito das metáforas, devendo escolher palavras com potenciais de portar um teor 

metafórico e se essa palavra pode ceder o seu significado para outra frase 

(SARDINHA, 2007). Como no exemplo, “Abençoado seja o fruto”, nesse caso, o 

“fruto” não se relaciona com um produto de uma árvore, que é o seu real sentido, 

mas se refere à procriação humana, fazendo com que o fruto apresente um sentido 

metafórico. 

 Outro método que fizemos uso para identificação de metáforas foi o Metaphor 

Identification Procedure (MIP), desenvolvido pelo Pragglejaz Group. A escolha do 

método se relaciona ao fato de ser muito conhecido e usado por diversos autores. 

Sobre ele, delineiam-se os passos a seguir: 

 Leitura do texto a fim de compreender todo o contexto; 

 Determinar as unidades lexicais que compõe o trecho escolhido; 

 Analisar qual o sentido dos léxicos escolhidos, se a palavra está sendo 

apresentada em seu sentido literal ou abstrato, sempre levando em conta os 

léxicos antecedentes e consecutivos; 

 Verificação dos itens para observar se seu uso é abstrato; 

 Caso a palavra use sentido abstrato e apresente tratamento corpóreo ou 

sensitivo, essa palavra será uma metáfora. 

 Após a identificação das metáforas, buscamos procurar qual a moralidade 

daquelas que foram encontradas, baseando-se nos modelos cognitivos propostos 

por Lakoff, que é o Modelo do Deus Pai, que agrupa os modelos de Pai Protetor e 

do Pai Severo, fazendo um contraste acerca do resultado da análise. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 TEORIA INICIAL DA METÁFORA 

 

Esta parte do trabalho destina-se ao aporte teórico baseado nos preceitos de 

Lakoff (2002), fazendo uso da teoria da metáfora, situada na linguística cognitiva. 

Para dar início, se faz necessário uma explanação histórica dos conceitos da 
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metáfora, que por muito tempo foi posta a escanteio por ser considerada como um 

mero ornamento na língua e, essa concepção nos faz pensar que as metáforas, 

podem ser facilmente dispensadas. A metáfora é vista, exclusivamente, como uma 

figura de linguagem, um artifício linguístico que figura sentidos diferentes de suas 

palavras, como em uma comparação, por exemplo, “O amor deles é fervoroso”, onde 

o fervoroso é metafórico na frase, tendo apenas um sentido figurado, para nada 

além da linguagem. 

Até algum tempo atrás a metáfora ainda era conhecida apenas como figura 

de linguagem, floreios para textos, estando fortemente ligadas aos textos literários, 

como a comparação, metonímia, catacrese, etc. A metáfora era usada nos textos em 

função de comparação, usa-se uma palavra que é designada a outra coisa, como no 

exemplo, “Sua opinião é como uma bala”, onde é usado um termo em função de 

outro, geralmente para atribuir força ou algum sentimento a fala.  

Para Aristóteles, a metáfora era, em específico, um método da retórica de 

persuasão que os sofistas utilizavam. Para Salviano (2015), por a metáfora ter essa 

visão persuasiva devia se fazer uso de palavras coloquiais, mais acessíveis e com o 

uso das metáforas, para que assim, o discurso pudesse ser moldado e o ouvinte 

viesse a ser devidamente “persuadido”. Então, podemos assentar, juntamente com a 

ideia proposta por Jamison (2017, p. 89), “segundo a concepção aristotélica, a 

metáfora estava inserida na retórica dos tropos, ou tropologia, que dava conta das 

figuras de linguagem”. 

Aristóteles via as metáforas como elementos que transpassavam as palavras 

e significados a outras palavras não comuns a elas, o empréstimo de domínio de 

outra palavra ou quando havia a ausência de conceito na palavra. Dessa forma, a 

metáfora fica ligada quase que exclusivamente à comparação. Então, “depois de 

Aristóteles, percebe-se uma redução na amplitude do conceito de metáfora. A 

comparação não é mais vista como um tipo de metáfora, mas esta passa a ser 

considerada uma comparação reduzida” (FERRAZ, 2007, p. 38). 

A partir do século XX, de acordo com os avanços dos estudos das figuras de 

linguagem e das ciências cognitivas, algumas concepções foram mudando em 

relação à metáfora. Esta passa a sair dos termos apenas de recurso retórico, como 

é apresentada por Ferraz (2007), e sua concepção ganha quatro conceitos principais 

na sua teoria de metáfora como canal, onde: 
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1. A linguagem exerce um papel de canal que transfere sentimentos 

concretos a outra pessoa; 

2. Os sentimentos e interesses são detectados pela fala do locutor; 

3. As palavras transferem ideias e sentimentos a outras pessoas; 

4. Na prática da leitura e escuta as pessoas captam os sentimentos e 

pensamentos daquelas mensagens. 

A partir dos apontamentos da metáfora canal apresentada por Reddy (1979), 

Lakoff e Johnson (1980) mostram as características conceituais que são inerentes à 

metáfora, assim fazendo com que ela fosse um instrumento cognitivo que se 

constrói no interior da consciência humana. 

 

3.2  TEORIA COGNITIVA DA METÁFORA 

 

A metáfora é um artifício que é inerente à mente humana, ocorrendo 

inconscientemente no nosso sistema conceptual, estando entrelaçada com o corpo e 

mente. É um processo que ocorre por meio de outro, com isso, o conceito material 

toma vez para a explicação de um conceito abstrato que não é palpável e não pode 

ser experienciado com sensações corpóreas. Por esse motivo, este tema está 

interligado em toda a construção da sociedade e, também, em relações sociais no 

meio em que se vive.  

No que diz respeito à religiosidade na sociedade, temos indícios de que a 

imagem do homem está um degrau acima em comparação à imagem feminina, 

como ressalta em “O Conto da Aia”, que a sociedade a qual conhecemos passa a 

mudar drasticamente, principalmente, para mulheres, que tem todos os seus direitos 

revogados. O sistema conceptual humano relaciona ideias abstratas às ideias 

concretas, baseadas em sensações físicas e corpóreas para que essas se tornem 

mais compreensíveis, com isso Lakoff (2002, p. 45-46), acrescenta que, 

 

Os conceitos que governam nosso pensamento não são meras questões do 
intelecto. Eles governam também a nossa atividade cotidiana até nos 
detalhes mais triviais. Eles estruturam o que percebemos, a maneira como 
nos comportamos no mundo e o modo como nos relacionamos com outras 
pessoas. 

 

 Sendo que os processos que ocorrem na nossa mente são inconscientes, 

principalmente, o sistema conceptual, que é um sistema metafórico. Logo, podemos 
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relacionar nossas ações e pensamentos também como metafóricos. Dentre muitas 

das metáforas que são existentes, é apresentado que, “para dar uma ideia de como 

um conceito pode ser metafórico e estruturar uma atividade cotidiana, comecemos 

pelo conceito discussão e pela metáfora conceptual discussão é guerra” (LAKOFF, 

2002, p. 46). Aqui, Lakoff (2002) explica a metáfora de uma discussão pela ideia do 

que seria uma guerra, ou seja, utilizando uma ideia concreta que é a guerra, a qual 

tem um conceito facilmente compreendido, para assemelhar a um conceito mais 

abstrato, como é uma discussão que não é compreendido por conceitos corpóreos. 

Para Lakoff (2002), a metáfora se forma quando há um deslocamento na 

atribuição de uma palavra para outra, é basicamente a definição de uma coisa em 

termos de outra, o domínio de uma ideia de origem que será atribuída a uma ideia 

alvo, em outras palavras, é o entendimento de uma coisa em termos de outra. Como 

na frase “Aquela mulher é uma piranha”, podemos perceber a metáfora conceptual 

que tem como domínio de origem a palavra piranha, utilizada no domínio alvo 

mulher. 

Neste caso, entendemos a imagem da mulher como uma piranha, então, se 

faz necessário a produção de frames da metáfora piranha nessa frase. Temos 2 

(duas) concepções sobre a palavra piranha em relação à imagem feminina, o 

primeiro frame pode ser formado pela imagem do animal piranha. (1) Animal, 

aquático, mordida violenta, dentes fortes. Já em uma segunda concepção que pode 

se aplicar à frase, e a mais usada, é uma concepção histórico-social que se tem da 

palavra piranha, (2) mulher de “vida fácil” que namora vários homens e, 

principalmente, uma pessoa sem moral.  

Diante do momento de enunciação dessa frase e por quem a cita, podemos 

entender rapidamente qual o frame que entra em questão, se dita por um homem 

em uma roda de amigos podemos aferir que aquele homem está descrevendo 

aquela mulher como o segundo frame, ou seja, que está a difamando 

Dessa forma, podemos perceber que para metáforas religiosas, as relações 

de domínio fonte também se aplicam no exemplo de metáfora da autoridade moral, 

em que os domínios de moral é obediência e mansidão é boa moral. Tomamos 

como exemplo a maior imagem de autoridade moral apresentada pela religiosidade, 

que é Deus, exercendo autoridade sobre todos. Em seguida, os representantes de 

Deus na terra, homens, mulheres e crianças, respectivamente, a teoria da ordem 

natural. Neste modelo de metáfora, a obediência e a mansidão têm um grande foco, 
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como palavra de Deus na terra existe a bíblia, quanto mais obediência tiver a ela e o 

cumprimento do que está imposto lá, mais moral terá.  

Feltes (2007) acrescenta a relação da metáfora de contabilidade moral como 

forma de agradecimento aos bens ou graças os fiéis fazem orações. Assim, temos o 

domínio fonte oração é gratidão, logo, quanto mais orações, mais gratidão e, por sua 

vez, mais moral. Nisso, há um processo de esquema moral de reciprocidade, que 

quando se recebe graças, se fica em débito, encontrando as orações como forma de 

pagamento recíproca. 

3.3 CONCEPÇÃO DE BEM-ESTAR 

 

 Em toda sociedade que segue o cristianismo entende-se que metáforas eram 

baseadas no que se compreendia sobre a noção de bem-estar. Esses conceitos de 

bem-estar estão diretamente relacionados às questões culturais, particulares de 

cada sociedade ou núcleo familiar, variando de acordo com a intenção e, 

principalmente, a intenção das pessoas que possuem poder e algum local de fala 

dentro dessa família. 

A metáfora se baseia na concepção de bem-estar físico, ou seja, justiça, 

compaixão, generosidade, bondade, entre outros. Há uma relação histórica no que 

concerne à deia de bem-estar para o ser humano, acontece um assentimento entre 

determinada cultura sobre quais relações podem ser feitas. É evidente que é 

preferível estar saudável a estar doente, ser limpo a ser sujo, ser bom a ser mal ou 

ser feliz ou triste. Então, “a moralidade é fundamentalmente vista como um aumento 

de bem-estar, especialmente dos outros, sendo que existe uma verdadeira teoria 

popular sobre o que seja bem-estar físico” (FERRAZ, 2007, p. 57). 

Assim, como a discussão pode ser assemelhada às guerras, têm várias 

metáforas pré-estabelecidas para cada sociedade. Como a metáfora “a mulher é 

uma semente”, em que podemos observar a relação entre a imagem da mulher 

como provedora da vida humana, estando em suas mãos o dever de procriar e 

popular a terra e, para isso, utilizamos o conceito palpável de semente, um grão 

responsável para a criação de plantas e alimentos, indispensável para a vida 

humana. Aqui, mais uma vez, usamos um conceito concreto, ou seja, a reprodução 

de plantas por sementes para explicarmos um conceito abstrato que seria o “dever” 

da mulher na sociedade. 
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 Para ajudar na compreensão, vamos a outra metáfora onde podemos 

observar em relação à realidade e estrutura, a forma que percebemos o mundo, que 

é o entendimento do conceito de amor, pela metáfora “Amor é uma viagem”, onde 

podemos fazer os seguintes frames: 

 

 “Nossa relação tomou um rumo diferente.” 

 “Nós engatamos uma relação.” 

 “Enfrentamos um percalço no caminho.” 

 “Nossa relação chegou ao fim.” 
 

 Podemos perceber que, quando falamos sobre amor ou relacionamentos, nós 

utilizamos conceitos que definem uma viagem, um trajeto percorrido por duas 

pessoas que pode haver atrasos, adiantamento, desvios, obstáculos, conturbações, 

passageiros a mais e, possivelmente, a um fim. Tratamos nosso companheiro como 

um passageiro ou como o motorista, filhos como um novo passageiro ou até uma 

possível amante também como passageiro, obstáculos como problemas financeiros 

ou brigas e a chegada ao ponto desejado, como término do relacionamento. 

Essas relações entre esses dois domínios não são estáticas, já que também o 

sistema conceptual sofre uma construção que é moldada pelos seus falantes e por 

sua cultura ao decorrer dos tempos, assim como Feltes (2007, p. 243), apresenta: 

 

Os domínios-fonte dessas metáforas teriam sua origem na maneira como as 
pessoas, de acordo com a história através das culturas, as entendem como 
possibilidade de bem-estar. Assim, as teorias populares básicas de bem-
estar determinam a base do sistema das metáforas morais em todo o 
mundo.  

 

 Essas metáforas são pautadas nas noções de bem-estar que a população 

possui. Como apresenta Feltes (2007) as noções de bem-estar estão acometidas 

aos sistemas morais que são impostos por cada família, de acordo com seus 

interesses e necessidades, logo, é usada a metáfora “Bem-estar é prosperidade” ou 

“Bem-estar é saúde”.  

Os domínios fontes são os frames que podemos retirar de ambos os 

significados. No termo “fruto”, as suas descrições são seus domínios, resultado do 

cultivo de plantas, fecundado por uma planta, fonte de alimento, produtor de 

sementes que por sua vez dará vida a novas plantas. Com isso, na frase “Bendito é 

o fruto do teu ventre” podemos trazer à tona outros tipos de domínios, relacionadas 
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aos bebês, filhos e procriação, sendo assim, os domínios são sujeitos a cultura das 

pessoas. 

A obra em questão está ligada à categoria religião, a criação de uma 

sociedade totalitária totalmente concebida por conceitos cristãos, baseados nas 

palavras da bíblia, possuindo algumas metáforas próprias que se relacionam com a 

divindade maior que é Deus, que são, “Obediência é gratidão” e “Obediência é 

prosperidade”, onde há uma relação que obedecer é ser grato pela vida que nos foi 

dada de bom grado e quanto mais obediente você for, mais prosperidade você terá 

em sua vida. 

Dentro do discurso religioso, podemos observar a metáfora de autoridade 

moral apresentada pela imagem de Deus, podemos ter a metáfora do “Deus como 

Pai”, “Deus como Pastor” ou “Deus como Agricultor”. Essas metáforas são voltadas 

para relações de autoridade moral subsidiadas pela metáfora da ordem natural, 

defendendo a ideia de que o mais forte tem maior autoridade moral sobre o mais 

fraco, assim como apresenta Feltes (2007, p. 244), “Deus tem autoridade moral 

sobre os homens; o padre tem autoridade moral sobre os homens; o homem tem 

autoridade moral sobre a natureza”. 

Essa metáfora de “Deus como pai” se relaciona com o sistema de autoridade 

moral, calcado, também, pela metáfora da proteção moral em que o mais forte deve 

cuidar do mais fraco e necessitado de atenção. Seguindo a apresentação de Feltes 

(2007) sobre a ordem natural, a proteção moral do discurso religioso tem início na 

proteção divina que julga e age sobre todos, principalmente, sobre seu 

“representante” na terra, os padres, que por sua vez, têm autoridade sobre os 

homens, que têm o dever e obrigação moral de proteger e cuidar de suas crianças. 

3.4 MODELO COGNITIVO DO DEUS PAI 

 

São muitas as metáforas e mapeamentos que podem ser usados para 

definirmos a moral de uma família. Para fazer uma distinção da moral intrínseca à 

cada família, de acordo com suas culturas e crença, utilizaremos a teoria de 

Moralidade do Pai Severo e a Moralidade do Pai Protetor propostas por Lakoff 

(2002). Os modelos cognitivos são baseados, principalmente, na concepção que se 

tem de família e, de acordo com isso, existem dois modelos baseados em metáforas 

na sociedade, um que procura reger a família pela força e pelo medo e outra que 
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visa o cuidado e a proteção. Segundo Kovesces (2000 apud FERREIRA, 2015, p. 

67) o discurso sobre moralidade geralmente envolve duas metáforas conceptuais: 

“moralidade é força” e “moralidade é cuidado”.  

A família do Pai Severo se baseia em uma concepção patriarcal que acredita 

na obediência total à imagem do pai, ou seja, o pai é detentor de toda a sabedoria e 

responsável em prover aos demais membros da família o sustento, as boas ações 

são recompensadas e as más são castigadas. A imagem do pai neste modelo é 

sistemática e estruturada por Deus como entidade maior, ser visto como um homem 

e também por toda a história de subserviência que as mulheres têm aos homens 

desde o início dos tempos, segundo a teoria cristã e assim, o papel da mãe, é 

puramente afazeres domésticos e cuidados dos filhos, acatando as ordens do pai, 

“com base nisso, as metáforas mais representativas desse modelo são: autoridade 

moral, força moral e ordem moral [...]” (FELTES, 2007, p. 245).  

Em relação à família do Pai Protetor, esta tem uma visão de família baseada 

no amor e no respeito, onde a família não tem um único poder central, todos têm voz 

de fala e existe uma relação de amor e respeito. Nesse modelo, tanto pai quanto 

mãe têm direitos iguais em relação à casa, família, sustento e amor. Essa teoria de 

família advém da metáfora “Deus é Amor”, um Deus que busca a compreensão e 

exalta o amor, ao contrário de uma obediência cega, não há hierarquia nesse 

modelo de família. Os Pais Protetores têm funções iguais de amar e educar seu 

filho. Esse modelo, diferentemente do primeiro, visa criar um ser humano mais 

empático, que procure observar as dores dos outros e que consiga cuidar também 

com amor, ao invés de castigos e punições. 

Em função de todo esse processo de metáforas conceituais desenvolvidas no 

núcleo familiar, se faz necessário uma análise que possa ser feita levando em 

consideração os aspectos sociais, morais e culturais que rodeiam essa família. Por 

esse motivo, se faz uso das concepções da Análise Crítica da Metáfora (ACM), que 

segundo Luques (2010, p. 40), “[...] argumenta que examinar a influência social da 

ideologia, da cultura e da história pode proporcionar uma justificativa mais 

convincente para escolhas metafóricas em contextos discursivos específicos”. É 

apresentado um modelo de classificação hierárquica proposto por Charteris-Black 

(2004) que propõe a partir de um grau mais físico a um mais abstrato. Podemos ver 

abaixo um esquema de classificação hierárquica: 
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 Obediência é salvação; 

 Mansidão é a salvação cristã; 

 “Bem-aventurados os mansos”. 

 

Essa descrição da chave conceptual e da metáfora conceptual é importante 

para poder dar pistas de quais processos cognitivos foram usados para a construção 

daquela metáfora, e com a análise das partes se faz mais produtivo a identificação 

das ideologias que foram empregadas. Na projeção da frase “Bem-aventurados os 

mansos”, o locutor utiliza domínios fonte com base nas suas experiências corporais 

e sociais, o locutor utiliza termos de obediência cristã, onde a obediência está 

relacionada à salvação, à glória eterna. 

4 FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

 

Como grande contribuinte para a desigualdade de gênero no Brasil e no 

mundo temos o fundamentalismo religioso, movimento esse, que tem um grande 

espaço na categoria da religião. O fundamentalismo é visto como uma guerra de 

dois lados, em que se é contra qualquer ideia que venha a divergir dos conceitos 

apresentado pela bíblia. Então, há um embate entre a corrente fundamentalista e o 

movimento liberalista, que vem ganhando força na modernidade. Logo, “Enquanto o 

fundamentalismo defende uma compreensão das verdades bíblicas e nega a 

presença de erros no livro sagrado, o liberalismo se apoiava na inconstância 

humana e nas modificações advindas dessas irregularidades” (PANASIEWICZ, 

2008, p. 3). 

O fundamentalista religioso pode ser definido pelo acompanhamento de 

conceitos unicamente bíblicos e pela palavra, podendo até perder ideias que os 

pertenciam, mas o fundamentalismo o fez mudar. Para o fundamentalista, nenhuma 

outra ideia pode estar certa, o único meio da salvação é a palavra, a letra da bíblia, 

lá está a verdade. Por muitas das vezes, esse pensamento pode acarretar violência 

moral e física. Nas palavras de Costa (2014 p. 234), “Fundamentalistas são 

encontrados entre religiosos diversos e pregam que os dogmas de seus livros 

sagrados sejam seguidos à risca ou ao menos se autodefinem assim: como 

seguidores radicais do texto sagrado”. 
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Até antes do processo de reforma da Sagrada Escritura, a bíblia era lida e 

doutrinada como a única verdade aceita, pois ainda não tinha sido feita uma leitura 

com análise crítica do que se tratavam essas escrituras, com isso, pode-se verificar 

a veracidade dos textos. Depois do século XIX, a modernidade começa a emergir na 

sociedade e assim, a religião procura por meios de poder ter uma “conversa” com a  

sociedade a fim de uma coexistência, conhecida como teologia liberal. Para a 

utilização desse método, busca uma proximidade com o homem e a mulher 

moderna, analisando e criticando seus modos de vida, com base na democracia 

política e suas particularidades morais e, por fim, analisar quais costumes ou modos 

são ou não pertinentes ao ser humano moderno. 

Dessa forma, fundamentalistas conversadores passam a desaprovar essa 

nova teologia moderna, por ela vir a ser contra todos os ensinamentos que eram 

pregados pela bíblia, ao decorrer dos anos. Foi criada uma série de textos que 

apresentariam os fundamentos da fé, que eram textos da bíblia, e possuíam as 

verdades universais, já que a bíblia é a palavra de Deus e, por sua vez, é um ser 

magnânimo que está acima de todos, portanto, só a sua verdade é o que importa. 

Assim, segundo Panasiewicz (2008), para os fundamentalistas, onde Deus é tido 

como única criatura detentora da verdade, vê-se o liberalismo teológico como uma 

ofensa a Deus, pois nada que vem dele pode estar sujeito a erro ou outra 

interpretação, a não ser a palavra que está nas Escrituras. 

Nesse processo de viabilização do movimento fundamentalista, a categoria 

religião se entrelaça com a esfera política, ou seja, no caso de partidos políticos 

religiosos, as ações tomadas por eles devem ter o respaldo de sua crença, não há 

espaço para liberdade de expressão ou qualquer outra espécie de moralidade que 

venha divergir da apresentada pela religião imposta (COSTA, 2014). Então, essas 

ideologias religiosas quase fanáticas, podem acarretar em guerras ideológicas, que 

se encontra em um cabo de guerra, com ideologias opostas tendo suas certezas 

confrontadas, ocasionando embates em nome da moral e “bons costumes”. 

Como resultado desse descontentamento do liberalismo, houve uma 

disseminação desses valores primeiros sobre a religião, para isso, buscaram dar 

maior visibilidade para seus ideais, tentando implantar, inicialmente, na sociedade, 

buscando ajuda de empresas ou organizações, televisão e rádio, para que suas 

ideologias fossem vistas. Além disso, se fez uso de aberturas de escolas católicas, 

também para fins de doutrina. O processo de doutrina foi tão intenso que esses dois 
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lados tiveram um embate sobre o que era tratado nessas escolas. Para Panasiewicz 

(2008, p. 6-7), “A divulgação pública do fundamentalismo se deu, sobretudo, com o 

debate sobre a proibição dos professores de biologia de ensinarem, nas escolas, as 

teorias evolucionistas de Charles Darwin”.  

Não há apenas um modelo de fundamentalismo, vemos que seus valores 

principais se baseiam no deslocamento de suas crenças para que se tornem 

condizentes ou semelhantes a seus pensamentos. Em relação ao cristianismo, o 

fundamentalista não suporta ver, em algum lugar de privilégios na sociedade, uma 

pessoa ou organização com crenças divergentes da sua, o que deve imperar é 

apenas a sua visão de mundo. Logo, não há apenas um modelo de 

fundamentalismo, esse tem diferentes vertentes, mesmo dentro da categoria 

religião, dependendo da origem que se tem de cada região, moral, as crenças, 

costumes e tradições vão divergir.  

Tomando como base de estudo, temos o cristianismo, uma religião 

monoteísta que vê Deus como criatura maior e detentora de toda a verdade do 

mundo. Fazendo recortes rasos nessa concepção de religião cristã, vemos que é 

sistematizada por conceitos patriarcais e heteronormativos, então, podemos 

observar que a parcela da sociedade que mais sofre com seus mandamentos, em 

grande parte, são mulheres e a população lésbica, gays, bissexuais, transexuais, 

queer, intersexo e assexuais (LGBTQIA+).  

Como nos respectivos trechos retirados da bíblia, onde diz: “As mulheres 

sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da 

mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador” (, 

Efésios, 5:22, 23) e também no trecho que diz: “Quando também um homem se 

deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação; 

certamente morrerão; o seu sangue será sobre eles” (Levítico, 20:13). Embora 

também haja casos em que romances homoeróticos foram descritos na Bíblia. 

Não é de hoje que a sociedade vive relações machistas e misóginas, 

principalmente em relação à religião, que determinada a imagem feminina como 

inferior à imagem masculina. Os direitos e deveres do ser humano perante à 

sociedade no que diz respeito à religiosidade são bastante desiguais, a mulher não 

compartilha da mesma liberdade, há um conjunto de “regras” que as mulheres 

devem seguir, regras essas que as impedem de exercerem sua liberdade, 

felicidade e independência financeira. Essa desigualdade de gênero é atenuada 
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por costumes e causas cristãs que são traçadas na bíblia. Uma das mais 

importantes é a passagem de Eva e Adão: 

 

De acordo com a história bíblica, Eva seduziu Adão para que comesse do 
fruto proibido. Como castigo, Adão teve que trabalhar duramente pelo pão, 
enquanto a punição da mulher foi a de ser dominada pelo homem e sentir 
dores durante o parto (Gen. 3:16). Eva, na tradição judaico-cristã, é um 
arquétipo das mulheres, e devido ao seu poder de sedução é considerada 
“inferior e perigosa”, e deve ser controlada pelo homem. (MACHADO, 2019, 
p. 5) 

 
 A representação que Eva tem na imagem feminina, nos dias de hoje, ainda é 

imensa, e isso faz com que o ódio e ataque gratuito só venha crescer. Assim como 

Eva, a mulher é vista como uma pessoa perigosa que persuadem as outras pessoas 

para o mal, então, ela deve seguir sua vida pelas regras do seu marido e apenas 

participar dos trabalhos do lar e de cuidar dos filhos.  

Geralmente, a imagem que se tem da mulher na sociedade, segundo a bíblia, 

é que ela é a culpada pela perda do paraíso. Logo, a mulher passa por uma grande 

opressão e submissão durante a modernidade religiosa, ela tem que exercer o seu 

papel de esposa temerosa e obediente para seu marido e cuidando de seus filhos. 

Líderes religiosos em todos os lugares sentem-se no direito de listar como seria uma 

mulher verdadeiramente cristã e moralmente aceita na sociedade. 

 Para Machado (2019), a luta feminista vem mostrar um contraponto entre os 

gêneros e, principalmente, pregar uma igualdade entre eles. Dentro do cristianismo 

existem padrões para essa binariedade dos sexos, dois bem definidos, o homem e a 

mulher, por consequência, possuem seus papeis pré-estabelecidos, o homem sendo 

o detentor do poder, correto, forte e dono de todas as decisões da casa; e a mulher, 

por sua vez, deve ser submissa e mansa, temente a Deus e ao seu marido, pois eles 

herdaram os reinos dos céus.  

Entrando, assim, em divergência com as ideologias pertencentes ao público 

feminista que propõe a igualdade dos direitos entre homens e mulheres, defendendo 

tratamento igual para ambos os sexos, o que vai contra os textos da sagrada 

escritura. 
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5 TOTALITARISMO DISTÓPICO 

 

 Dentre os possíveis temas que podem ser abordados sobre a leitura da obra 

“O Conto da Aia”, uma das mais importantes é o totalitarismo, pois se trata de um 

aspecto que norteia os acontecimentos da obra. O totalitarismo é uma espécie de 

governo que busca o controle de pessoas e da sociedade, tomando como base um 

único partido político, excluindo ou inviabilizando todo partido político com ideologias 

ou posicionamentos que venha divergir dos seus.  

Por seu alto teor de repressão, é um sistema político que possui maior caráter 

autoritarista. Esse sistema leva em conta a repressão religiosa, controle, vigilância e 

o término da democracia, o que mais diferencia o sistema totalitário de outros 

sistemas é a ideologia totalitária, usada para que assim como a sociedade, os 

pensamentos das pessoas também sejam controlados. 

O universo criado por Margareth Atwood apresenta a sociedade distópica de 

Gilead, exibindo indícios conclusivos de um regime totalitário teocrata. Distopia, 

neste caso, se encaixa como a negação ou oposição à utopia. De acordo com Fraga 

(2016), utopia vem do grego, que quer dizer inexistente ou lugar nenhum ou até 

mesmo “lugar feliz”, como é apresentado por More. Uma utopia é uma sociedade 

feliz e perfeita, dentro dos padrões, sem intrigas ou qualquer desentendimento, o 

que difere drasticamente do que seria a distopia, onde se encontram as sociedades, 

por muitas vezes, ditatoriais e em estado de opressão como na obra de Atwood. 

 Podemos fazer comparações da política totalitária com a república de Gilead 

com a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, onde se consolidou a política 

totalitária de Hitler. Dentre os dois casos, podemos notar igualdades de 

acontecimentos, enquanto Hitler tinha uma ideologia eugenista, Gilead tinha um 

estado baseado na bíblia. Dessa forma, em ambas as ocasiões, há repressão em 

todos os ambitos, no social, religioso e político e, nos dois casos, era usado o medo 

como meio de controle, para que o regime continuasse forte, apagando o social e 

impondo o medo, pois, o medo é o meio que fortalece um sistema totalitário. 

 Levando em consideração as palavras de Andrade (1997), em que traz 

reflexões sobre as origens do totalitarismo de Hannah Arendt, esta incialmente 

discute sobre a introdução do totalitarismo em uma sociedade, tratado como mal 

absoluto a mudança da natureza das coisas, mudar a natureza humana. O 

totalitarismo passa a banalizar e extinguir a pluralidade humana, todos são 
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moldados para ser de certa forma, isso faz com que as idiossincrasias das pessoas 

passem a não existir mais, uma vez que, o modelo político visa extinguir 

pensamentos divergentes. “A falta de “Common sense” facilita a aceitação da 

ideologia que cria as condições necessárias para introduzir um sistema de terror”. 

(ANDRADE, 1997, p. 10, grifo nosso). 

 O sistema totalitário de Hitler na Alemanha teve o partido nacional-socialista 

dos trabalhadores alemães. Depois de conseguir os seus seguidores com sua boa 

dialética e ideologias supremacistas, começa a se instalar o sistema totalitário na 

Alemanha. Andrade (1997) apresenta uma seção que caracteriza o sistema 

nacional-socialista: no primeiro momento Arendt caracteriza o estado como uma 

cebola com suas camadas de cascas simbolizando as classes de uma sociedade, 

quanto mais interna a camada, mais poder essa classe terá, e isso gera a impressão 

de liberdade na sociedade.  

Em contraste, temos a República de Gilead, onde podemos observar a 

divisão de classes sociais, as econopessoas, aias, marthas, tias, esposas, generais, 

olhos, anjos etc., assim, podemos perceber que há uma divisão de classes sociais e 

que algumas delas estão mais próximas ou mais distantes do centro da cebola, o 

que faz com que gere a desigualdade social desta República. 

 No segundo momento é citada a apropriação do ser por completo, não é mais 

possível existir a singularidade humana, tanto o público quanto o privado passam a 

ser um só. No início de Gilead, as pessoas passam a ter todos os seus direitos 

revogados e são submetidos às ordens do governo vigente, desse modo, são 

obrigados a esquecer de toda a sua vida e aprender um novo método de viver com 

novas ideologias “implantadas” em seu subconsciente, perdendo o direito de viver 

da forma que eles próprios acreditassem. 

 O terceiro momento se trata do isolamento da sociedade, quando se isolam 

as pessoas, essas perdem o senso de coletividade e a sociedade no todo não 

possui forma e passando a ter uma continuidade fictícia. Quando a ideologia da 

sociedade perde força, a ideologia ensinada toma forma. No “Conto da Aia”, há o 

isolamento das Aias de suas famílias, assim como das Marthas e das não mulheres, 

em que o seu contato com outras pessoas é sempre vigiado, por muitas vezes, as 

Aias, durante o treinamento no Centro Vermelho, têm uma espécie de lobotomia que 

as fazem ser fieis à causa, mesmo também sendo vítimas. 
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 Em um quarto momento, a burocracia do governo passa a ser trocada por 

administrações desconhecidas e começam a deturpar as leis impostas e a introduzir 

o medo na sociedade. Após os ataques e movimentações nos Estados Unidos da 

América (EUA), e a morte do presidente o governo do estado estar nas mãos de 

pessoas desconhecidas, os direitos são retidos de forma gradativa. Primeiramente 

as mulheres são impedidas de terem acesso as suas contas bancárias, ficando 

restrito a seu marido ou familiar masculino mais próximo, depois disso, tiveram que 

ser demitidas de seus empregos, até chegar ao ponto de não poderem ler, sair de 

casa a sós ou até mesmo perder sua liberdade completamente. 

 No quinto momento são discutidas as questões do terror submetido à 

sociedade, terror esse que é o principal método para que as pessoas se mantenham 

controladas, pois o terror faz com que as pessoas se sintam só e começam a aceitar 

ou suportar o que é imposto. Na obra podemos situar o muro como um instrumento 

de terror, no qual as pessoas que cometessem algum crime contra o estado eram 

executadas e expostas, se caracterizando como uma mensagem de que aquilo 

poderia acontecer com quem viesse com ideais contra o estado, como vemos no 

trecho, “Cada um tem um cartaz pendurado no pescoço para mostrar por que foi 

executado: um desenho de um feto humano, eles eram médicos, na época, no 

tempo de antes quando coisas desse tipo eram legais” (ATWOOD, 2017, p. 45). 

 Assim como o muro, as aias presenciavam outros tipos de terror no centro 

vermelho, quando elas faziam algo que não era permitido, eram sempre castigadas 

e depois levadas para sua cama para que servisse de lição para todas as outras 

aias. O regime fez as aias temerem elas mesmas, como as aias saiam sempre em 

duas, ambas tinham medo de que a outra fosse uma fanática religiosa e pudesse 

entrega-la ou até mesmo fosse um olho ou guardião disfarçado (pessoas que se 

disfarçam para poder descobrir possíveis planos ou pessoas que se opõem ao 

sistema). 

 O sexto momento, como medo absoluto, é mostrado o exemplo dos campos 

de concentração, tais locais eram usados como laboratórios, pois é uma atmosfera 

propícia para um teste de dominação total quando o ser humano é exposto às 

condições extremas de morte certa. Esse processo apaga toda a formação do ser 

humano em relação aos processos cognitivos, ideológicos, dentre outros, tornando 

esse ser em uma espécie de pessoa em branco e acondicionando a receber 

informações que lhe são impostas.  
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A personagem Janine é um bom exemplo, durante o tempo que permaneceu 

no centro vermelho foi várias vezes punida. No decorrer dos ensinamentos, as tias 

pedem para que Janine conte um episódio de sua vida em que ela foi estuprada 

enquanto as tias dizem que a culpa disso foi toda dela e obrigam as outras meninas 

do centro a atacá-la também, fazendo-as acreditar que a culpa foi dela e só dela, 

pois “deixou” isso acontecer. Dentre outros abusos e medos que, em conjunto, 

fazem que a personagem se torne uma fiel por meio do estresse sofrido durante o 

treinamento. 

O sétimo momento se refere à higiene, principalmente verificada como 

espécie de perversão do sistema. Quando a aia já está em seu posto de trabalho, é 

tido como obrigação o banho e durante esse momento, uma Martha deve 

inspecioná-la. A aia como “instrumento de vida” deve permanecer sempre pura, 

limpa, perdendo o poder sobre seu próprio corpo e sua higiene, deve seguir 

conforme mandado. 

O oitavo e último momento se trata da permanência da evolução de um 

sistema, pois, para o líder do partido totalitário, é um perigo a permanência do 

governo, fazendo assim, com que o governo caísse por si só. Em Gilead, há um 

embate por parte dos próprios generais que insistem em quebrar algumas regras 

básicas, como a criação da casa de Jezebela, que é casa de prostituição de Gilead 

e se encontra escondida apenas para os generais, livros, revistas e outros tipos de 

leituras que eram proibidas para aquele governo. As esposas que conseguiam fazer 

trocas com o mercado negro que existia clandestinamente em Gilead, adquiriam 

pinças de sobrancelhas, tintas para cabelo, cigarro, perfumes e outras coisas que 

eram proibidas lá.  

Então, o sistema deveria estar sempre em revolução para que esse mundo 

criado não afetasse os líderes e não apareçam revolucionários, nem de dentro, nem 

de fora dos muros de Gilead, medidas estas, tomadas para conseguir fortalecer o 

sistema constantemente. 

Contudo, a criação de uma sociedade completamente totalitária não está 

ligada totalmente às questões históricas, há sempre pontos que favorecem ou são 

contra qualquer tipo de governo: 

 

[...] Hannah Arendt recusa a concepção de um processo histórico inevitável, 
17 o que a leva a acentuar as possibilidades de impedir a constituição de 
regimes totalitários. Constatando que mesmo no regime nacional-socialista 
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houve quem não colaborasse, e que aqueles que não colaboraram não 
pertenciam a nenhum grupo social particular, mas provinham de estratos 
sociais diferentes [...]. (ANDRADE, 1997, p. 12) 

 

 Assim como na Alemanha nazista, em Gilead também existiam forças 

contrárias ao movimento totalitário, foi um processo de tomada de poder e 

“lobotomização” das pessoas, mas mesmo assim, ainda existem personagens como 

June, que não tinha sido totalmente engolida pelo processo, pois ela ainda 

acreditava na liberdade. Mesmo as futuras gerações, nascidas e cridas dentro do 

regime totalitário não são totalmente influenciadas pela sociedade e época, há 

fatores que podem modificar a índole humana em relação ao condicionamento 

histórico.  

Logo, é defendido pela autora que o estado deve assegurar a pluralidade 

humana, em primeiro lugar, para que o sistema totalitário não tenha vez nessa 

sociedade, tirando poder supremo da administração do governo e assegurando os 

direitos e deveres listados na Constituição e, assim, não haja espaço de 

segregação, preconceito ou desumanização de algum grupo mais marginalizado na 

sociedade. Como apresenta Andrade (1997, p. 13), “[...] o mal radical consiste na 

destruição da "unpredictability" humana: tornar os homens supérfluos enquanto 

seres humanos significa ceder à ilusão da omnipotência humana, que destrói a 

capacidade propriamente humana da pluralidade”. 

 A utopia é inerente ao ser humano, pois está impregnado de ideologia, 

conceitos e modo de vida que pertencem a uma determinada sociedade, 

independente de qual seja, definindo suas regras e moldando-a. Partindo dessa 

ideia, podemos dizer também que toda ideologia tem a sua própria utopia e, por 

vezes, essa utopia recebe muito da sociedade ou grupo que pertence, adquirindo, 

também, preferências partidárias, fazendo com que a utopia sirva de resposta em 

direção aos outros partidos políticos, visando sempre uma sociedade melhor em 

comparação a atual. Como apresenta Valente (2010, p.71): 

 

Justamente por lançar um olhar ao que está posto e ao que poderia ou 
deveria ser, a utopia instiga o leitor a observar a realidade presente e 
projetar o mundo de amanhã. Nesse sentido, coloca-se como espaço no 
qual se expressam os pensamentos mais otimistas e mais pessimistas; as 
abordagens mais fantásticas de uma era dourada e as mais sombrias 
projeções de uma vida funesta se não decadente aos homens. 
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 Por as utopias se tratarem de sociedades vistas como perfeitas, o gênero foi 

muito rechaçado por ser chamado de fantasias irrealizáveis, entretanto, 

posteriormente, recebe uma explanação mais direta que não é uma realidade para a 

sociedade de hoje, mas poderá vir a existir no futuro. Partindo do pressuposto que 

toda utopia carrega uma própria ideologia, então, podemos afirmar que ela pode ser 

classificada como uma possível realidade. Temos também um contraste à utopia, 

como é apresentada a seguir. “Do mesmo modo, seu antípoda, a “distopia”, aparece 

como a aniquilação das possibilidades de dias melhores aos homens” (VALENTE, 

2010, p. 71). 

 A distopia age como o inverso do que é pressuposto pela utopia, 

apresentando uma construção de uma sociedade possuidora de bondade em sua 

criação, igualdade, respeito entre humanos, natureza e reino animal. A distopia se 

ergue apresentando os maiores horrores que poderia ocorrer no mundo, assim como 

o modelo contraposto, a distopia é passível de acontecer, pois é amparado, também, 

por ideologias normalmente divergentes das ideologias que conversam com a 

utopia. 

Na medida em que é mostrada aquela sociedade subversiva apresentada 

com o pior que pode existir nos homens, ainda podemos perceber que há certa força 

que busca pela justiça e mostra a esperança de mudança, assim como dito por 

Valente (2010), mesmo com os tempos sombrios, a obra distópica ainda alerta ao 

leitor dos possíveis males que podem acontecer e tem o dever de conscientizar para 

desigualdades ou atos que possam transformar essa obra em realidade. 

 Fazendo uma correlação, a obra “O Conto da Aia” com sua característica 

distópica, podemos ressaltar vários pontos. A história se inicia em uma sociedade 

contemporânea como a de hoje em dia, em que as pessoas vivem sua vida 

normalmente, até que os fanáticos religiosos causam ataques para que possam 

tomar conta de todo os EUA, com exceção de alguns lugares do Canadá, onde não 

conseguiram invadir.  

Após tomarem conta dessa região, foram revogados todos os direitos que até 

então estavam assegurados pela Constituição. Pessoas passam a perder seus 

empregos, mulheres são tiradas de suas casas e obrigadas a servirem de úteros 

ambulantes para os coronéis, as que não quisessem se submeter a isso, 

consequentemente, morreriam, pois eram obrigadas a limpar lixo radioativo, assim 
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como lésbicas e outras pessoas que não seguissem as regras assistidas por 

preceitos religiosos cristãos. 

Podemos nomear essa sociedade fictícia e distópica como totalitária e 

teocrata. Distópica porque embora ela não exista e seja apenas uma história, ela é 

passível de acontecer em um futuro não muito distante, pois na própria história há 

indícios que isso possa ocorrer. Na Alemanha nazista foi vivido um regime totalitário 

assim como na ficção, ambas as sociedades sofreram com um governo autoritário 

que tinha a intenção de apagar as peculiaridades e diversidades das pessoas, 

impondo os seus quereres a toda a sociedade igualmente, e punindo com a morte 

aqueles que não se encaixavam em suas normas, para o nazismo, a ideologia de 

eugenia e a obra de Atwood com o seu regime teocrata. 

Então, podemos comprovar que as obras distópicas têm um respaldo 

ideológico, principalmente, de partidos políticos que servem de explicação para o 

que é escolhido para representar na obra, corroborando ainda mais com a teoria de 

que tanto a utopia, quanto a distopia podem vir a ser um futuro possível de existir e 

tomar forma na sociedade. Como mostra Hilário (2013), a barbárie causada pela 

distopia não é nada mais do que reflexos da sociedade que vivemos hoje, só que de 

maneira mais exagerada e aparente. 

6 ANÁLISE 

 

Para iniciar o capítulo de análise, utilizaremos o método PIM parcialmente, em 

conjunto com o método de leitura introspectiva. Inicialmente, a leitura do livro foi feita 

por completo, já havendo um destaque em trechos que tomamos como enfoque nos 

objetivos. Após a leitura, foram escolhidos 8 (oito) trechos que foram previamente 

separados através do método introspectivo.  

Depois da análise prévia feita com a leitura, utilizamos o PIM, que é um 

método de identificação de metáfora empregado por vários pesquisadores 

renomados da metáfora. O método foi aplicado como verificação da metáfora dos 

trechos escolhidos e separados os léxicos que passaram pela análise, sendo 

escolhidos aqueles com maior potencial metafórico dentro do contexto que está 

inserido. Para verificação do significado básico do léxico escolhido utilizamos 
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dicionários online, o Michaelis e o dicionário Dicio, por serem dicionários atuais que 

contém grandes números de palavras. 

 Os trechos foram retirados do livro “O Conto da Aia”, por ser um romance que 

se passa em um golpe de governo de estado absolutista e teocrático, recebendo 

muito de seus contextos e significados religiosos, logo, os trechos analisados são 

versículos da bíblia ou baseados por ela, assim como conceitos machistas que 

também são pregados pela teologia do Estado de Gilead. Então seguimos com as 

análises: 

 

1. “Ela disse: Pensem em si próprias como sementes, e naquele exato 
momento a voz dela adquiriu um tom adulador [...]” (ATWOOD, 2017, p. 29). 

 

[sementes] 

Significado contextual: Neste contexto, a palavra “semente” se refere às 

próprias aias, que são mulheres que tem o dever de procriar. 

Significado básico: O substantivo feminino “sementes” tem a seguinte 

definição segundo o dicionário Michaelis: 1 [BOT] Grão ou parte do fruto que provém 

do óvulo fecundado, introduzido na terra para que germine e produza uma nova 

planta. 2 [POR EXT.] Tudo aquilo que se lança à terra para germinar e produzir um 

novo organismo. 

Significado contextual versus significado básico: O significado contextual 

se opõe ao significado básico, podemos compreender a explicação de um por o 

outro, podemos compreender que a mulher como portadora do útero é responsável 

da procriação humana assim como as plantas também são geradas por grãos ou 

sementes. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

2. “Também não sou estúpida de dizer Sim. Modéstia e invisibilidade, dizia Tia 
Lydia. Nunca se esqueçam disso. Ser vista – ser vista – é ser – a voz dela 
tremeu – penetrada. O que vocês devem ser, meninas, é impenetráveis. Ela 
nos chamava de meninas.” (ATWOOD, 2017, p. 41) 

[penetrada] 

Significado contextual: Neste contexto, a palavra está relacionada ao fato 

de que a mulher não deve mostrar seu corpo, pois ele é sagrado, logo, ao ser vista 

alguma parte de seu corpo é o equivalente a ser penetrada. 
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Significado básico: Já segundo o dicionário o adjetivo [penetrada] diz: 

Invadir, caminhar para dentro de, passar através de. Compreender, descobrir. 

Convencer-se intimamente, compenetrar-se. 

Significado contextual versus significado básico: Ao compararmos os 

significados contextual e básico podemos ver a diferença de significado, enquanto o 

contexto tem um significado mais atrelado ao lado sexual, o significado básico se 

relaciona ao processo de entrar ou caminhar para algum lugar ou objeto. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

3. “É claro que alguns deles tentarão, dizia Tia Lydia. Toda carne é fraca. Toda 
carne é erva, eu a corrigi em minha cabeça. Eles não conseguem deixar de 
fazê-lo, dizia ela, Deus os fez assim, mas Ele não as fez assim. Ele as fez 
diferentes. Cabe a vocês impor os limites. Mais tarde receberão 

agradecimentos.” (ATWOOD, 2017, p. 57) 

 

[fraca] 

Significado contextual: Neste contexto, a palavra “fraca” se refere à carne e 

quer dizer que o homem não controla o seu desejo, mas que Deus fez as mulheres 

diferente deles e é dever da mulher controlar o desejo do homem. 

Significado básico: Já de acordo com o dicionário: 1. Sem força física ou 

vigor; débil, tíbio. 2. Desprovido de rigidez. 3. Que apresenta debilidade. 

Significado contextual versus significado básico: Notamos que os 

significados divergem do básico para o contextual, o contexto mostra uma relação 

de desejo carnal, sexual incontrolável que é da natureza do homem ao qual o 

adjetivo se relaciona na frase. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

4. “Vocês devem cultivar a pobreza de espírito. Abençoados os mansos. Ela 
não prosseguiu para dizer nada a respeito de herdarem a terra.” (ATWOOD, 
2017, p. 79). 

[cultivar] 

Significado contextual: No contexto do trecho, cultivar está empregado no 

sentido de exercer a pobreza de espírito, não se apegar a bens materiais ou a 

coisas supérfluas que não agrada a Deus. 

Significado básico: De acordo com o dicionário, o termo “cultivar” tem o 

seguinte significado: 1. AGR. Preparar a terra, removendo-a, fertilizando-a e 
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regando-a; amanhar, lavrar. 2. AGR. Fazer o cultivo de determinadas plantas ou 

espécies vegetais. 3 AGR. Desenvolver a agricultura. 

Significado contextual versus significado básico: O significado contextual 

se opõe ao básico, o significado contextual, ao usar o termo cultivar exerce um 

dever de se preparar ou aprender a ter a pobreza de espírito, enquanto o significado 

básico se relaciona ao cuidado de plantas ou plantações.  

Usado metaforicamente? Sim. 

 

5. “É a história habitual, as histórias habituais. Deus para Adão, Deus para 
Noé. Frutificai e multiplicai-vos, enchei abundantemente a terra. Então vem 
aquele negócio velho e bolorento da Raquel e da Lea que nos martelaram 
na cabeça no centro. Dá-me filhos, ou senão eu morro. Estou eu no lugar de 
Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe disse: Eis aqui a minha 
serva Bilha; entra nela para que tenha filhos sobre meus joelhos, e eu, 
assim receba filhos por ela. E assim por diante, interminavelmente.” 
(ATWOOD, 2017, p. 109) 

 

[frutificai] 

Significado contextual: No significado contextual, frutificai está no sentido 

da multiplicação humana, Deus diz para os homens para frutificar, povoar a terra 

abundantemente. 

Significado básico: Segundo o dicionário, o verbo intransitivo “frutificai”, 

significa: 1. Produzir frutos; estar carregado de frutos (a planta); frutescer. 

2. [FIG.] Dar resultados; ser vantajoso, rentável. 

Significado contextual versus significado básico: podemos notar uma 

divergência entre os dois significados, enquanto o significado contextual se refere à 

multiplicação de seres humanos, de povoação terrena, o significado básico se 

relaciona a plantas, a geração de frutos pelas plantas. 

Usado metaforicamente? Sim.  

 

[entra] 

Significado contextual: De acordo com o contexto, a palavra “entra” está 

ligada à relação sexual e à penetração, para que se possa haver a reprodução. 

Significado básico: O significado no dicionário do verbo “entrar”: 1. Ir ou vir 

para dentro; passar de fora para dentro. 2. Deslocar-se para o outro lado (porta, 
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pórtico, umbral etc.); transpor, ultrapassar: “A tropa entrou o pórtico e foi saudada 

pelo povo”. 

Significado contextual versus significado básico: Podemos perceber a 

divergência dos significados, um homem não pode entrar literalmente em uma 

mulher como se ela fosse um local ou ambiente, como é visto no significado 

contextual, logo, podemos atrelar ao ato sexual. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

6. “Começou a chover, uma garoa, e o cheiro grávido de terra e grama enche 
o ar.” (ATWOOD, 2017, p. 135) 

 
[grávido] 

Significado contextual: O contexto da frase se relaciona ao cheiro da grama 

molhada, significando a fertilidade do solo, regada pela chuva.  

Significado básico: Segundo o dicionário, o adjetivo “grávido” significa: 

1. Que se acha em estado de gravidez; assistido. [FIG.] Que está cheio, repleto, 

pesado: “grávido de emoções”. 

Significado contextual versus significado básico: Os significados básicos 

e contextuais divergem, pois, o significado contextual fala de um solo que foi regado 

pela chuva e está grávido como uma mulher que recebeu o material genético, da 

forma descrita no significado básico, podendo compreender uma em termos de 

outra. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

7. “Somos úteros de duas pernas, apenas isso: receptáculos sagrados, cálices 
ambulantes.” (ATWOOD, 2017, p. 165) 

 

[úteros] 

Significado contextual: No significado contextual, as aias são chamadas de 

úteros de duas pernas, pois elas são necessárias apenas para a reprodução, são 

desumanizadas. 

Significado básico: Segundo o dicionário, o substantivo “útero” tem o 

seguinte significado: 1. [ANAT.] Órgão genital feminino, musculoso, oco e elástico, 

que recebe o óvulo fecundado, o conserva durante seu desenvolvimento e o expele 

ao término da gestação; madre, mãe do corpo, matriz. 
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Significado contextual versus significado básico: Podemos compreender 

um termo pelo outro e vemos uma diferença entre os significados, é sabido que toda 

mulher tem um útero, mas ele não poderia ter duas pernas, uma vez que é um órgão 

humano. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

[receptáculos] 

Significado contextual: Na frase, a palavra se relaciona às mulheres que 

devem ser puras e esperar apenas o momento de serem fecundadas para cumprir 

sua missão de povoar o mundo.  

Significado básico: De acordo com o dicionário, o substantivo “receptáculo” 

significa: 1. Lugar onde se recebe e guarda alguma coisa; receptor, recipiente. 

2. Lugar que serve de refúgio; abrigo, esconderijo. 3. Qualquer vaso ou vasilha onde 

se coloca algo. 

Significado contextual versus significado básico: Logo podemos ver que 

os significados contextual e básico divergem, pois o termo “receptáculo” em seu 

significado básico se relaciona a recipientes, vasilha ou local em que se guarda algo, 

então, podemos compreender uma coisa em termos de outra. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

8. “- Talvez ele não possa – diz ela. Não sei a quem está se referindo. Quer 
dizer que o comandante ou Deus? Se for Deus, deveria dizer queira. De 
todo modo é heresia. São só as mulheres que não podem, que 
permanecem teimosamente fechadas, danificadas, defeituosas.” 
(ATWOOD, 2017, p. 243) 

 
[fechadas] 

Significado contextual: De acordo com o significado contextual, as mulheres 

que são defeituosas e não podem ter filhos, nunca os homens, as mulheres que são 

pecadoras e merecedoras deste “castigo”. 

Significado básico: Segundo o dicionário, o adjetivo “fechado” significa: 

1. Que não está aberto; cerrado, ocluso, vedado. 2. Que se encontra em local 

protegido; encerrado, guardado, recolhido. 

Significado contextual versus significado básico: A palavra diverge nos 

diferentes contextos de uso, enquanto o significado contextual atrela a palavra 
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fechada a não produção de filhos, a uma mulher infértil, o significado básico se 

relaciona aos lugares e/ou recipientes, podendo facilmente um ser compreendido 

pelo outro. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

 Na totalidade, foram 8 (oito) trechos escolhidos dos quais resultaram 10 (dez) 

análises e, em todas elas, os termos foram constatados como metafóricos no 

contexto de usos. Os processos de análise foram descritos acima, pois os 

significados contextuais apresentados no corpus, por ser uma proposta subjetiva 

pertencente ao analista, pode haver divergência por parte de leitores. Como 

tentativa de haver o mínimo de divergência e a fim de trazer mais confiabilidade à 

pesquisa, usamos mais de um dicionário para a procura dos contextos básicos das 

metáforas. 

6.1 PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE METÁFORAS 

 

a) Detalhes do texto 

Nome: O Conto da Aia; 

Fonte: ATWOOD, Margaret. O Conto da Aia. Tradução de Ana Deiró. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2017.366 p.; 

Forma: escrito; 

Gênero, estilo: Romance; 

Data de produção (ou publicação ou modificação): 2017; 

Extensão do texto: 366 palavras; 

Extensão do contexto lido pelo pesquisador (além da parte analisada): Série de 

TV, Bíblia. 

 

b) Público-alvo da análise 

Como alvo, buscamos um público atual que se interessem pelo conteúdo. 

 

c) Decisões acerca das unidades lexicais 

O analista, ao fazer o processo de análise, fez uso dos dicionários online 

Michaelis e Dicio, que podem ser encontrados nos respectivos links: 
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https://michaelis.uol.com.br/ e https://www.dicio.com.br/. Diante da leitura prévia dos 

trechos, vimos que seria necessário a aplicação do PIM apenas nos termos que 

foram classificados como possíveis metáforas, pois os passos que compreendem o 

PIM asseguram uma análise mais confiável. 

 

d) Recursos utilizados 

Qual dicionário? Utilizamos os dicionários, Michaelis, por ser um dicionário 

atualizado, com significados atuais e completos e, também, por ser um dicionário 

sólido utilizado em todo o Brasil desde XIX. Utilizamos também o Dicio, por ser um 

dicionário contemporâneo composto por mais de 400 mil palavras, apresentando 

definição, classificação gramatical, etimologia, divisão silábica, plural, sinônimos, 

antônimos, transitividade verbal, conjugação de verbos e rimas. 

 

e) Decisões de análise 

Decisões acerca das palavras gramaticais: verbos modais e auxiliares, 

preposições/partículas, marcas de infinitivo. As decisões sobre a análise foram as 

mesmas, foram descritos os significados contextuais de maneira intuitiva pelo 

analista, de acordo com o contexto da obra, apresentação do contexto básico e 

retirado do dicionário. Pesquisa essa que visava o significado primordial e mais puro 

da palavra e, depois, a relação dos significados a fim de saber se poderíamos 

compreender um termo pelo outro, confirmando a palavra como metafórica. 

Se existe alguma razão para considerar o texto todo como uma metáfora, 

uma Alegoria: Não. 

 

f) Detalhes da análise 

Número de analistas: 1 

Quem foram os analistas (ao menos em linhas gerais):  O analista é estudante 

de licenciatura e pesquisador júnior na área de metáforas. 

Treinamento preparatório para análise: O preparatório vem sendo feito desde a 

lida da obra e todo o processo de escrita, assim como a pesquisa na área da 

metáfora e as reuniões com o orientador da pesquisa. 

Quantas leituras (análises) foram realizadas: Foram feitas duas análises, após o 

analista concluir, foi mandado para o orientador do projeto. 

https://michaelis.uol.com.br/
https://www.dicio.com.br/
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Em que momento houve discussão entre os analistas: Houve discussão entre o 

analista e o orientador em todo o processo de escrita do trabalho acadêmico. 

 

h) Resultados das análises incluindo análises estatísticas quanto à 

concordância entre os analistas 

Dos oito trechos separados, foram analisadas e comprovadas dez metáforas 

confirmadas pelo método PIM. 

 Enfim, iremos alinhas às linhas de pensamento acerca da moralidade 

pertencente a cada trecho aos modelos de Deus Pai que foi proposto por Lakoff, os 

modelos cognitivos de Deus Pai Protetor e Deus Pai Severo. Esses trechos serão 

alinhados conforme a moralidade que exerce se possui um modo mais liberal, 

pautado no amor (Pai Protetor) ou se pertence a um modelo mais rígido com o 

castigo como ponto principal (Pai Severo). 

 Dos 8 (oito) trechos analisados, podemos descrever os seguintes comentários 

sobre o significado contextual das metáforas analisadas, começando pelo trecho 1 

(um) que tem a metáfora “semente” e traz a ideia de “pessoas são plantas”, atrelada 

à ideia de que o único fim da mulher na terra é apenas a procriação humana. 

 O trecho (2), foi identificada a metáfora “penetrar”, usada também em termos 

sexuais. No contexto geral, o trecho constrói um discurso que é bem disseminado 

por instituições e/ou pessoas religiosas, defendendo a ideia de que a mulher deve 

prezar pela modéstia, impossibilitando-a de ter o controle de seu próprio corpo. Essa 

metáfora leva à ideia de que “pessoas são recipientes”, se comparando os domínios 

da palavra penetrar. 

 Trecho (3) faz uso da metáfora “fraca” utilizando a frase tão utilizada, “a carne 

é fraca” com a intenção de justificar a desigualdade entre os gêneros. O homem tem 

uma “desculpa” para justificar seu desejo, diferentemente das mulheres que são 

culpadas por querer ter os mesmos direitos que os homens possuem. Isso nos leva 

a pensar nos domínios de “desejo é intensidade”, onde a intensidade do desejo do 

homem é explicada, mas o da mulher é heresia. 

 Trecho (4), assim como o trecho 1 tem o mesmo domínio, “pessoas são 

plantas”, usando a metáfora “cultivar” na frase “cultivar pobreza de espírito”, pois 

quem dele faz uso, herdará o reino dos céus e, para tal, é necessário ser obediente, 
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e por obediência, entendemos, necessariamente, seguir regras que foram impostas 

sem serem questionadas. 

 No trecho (5) foram identificadas duas metáforas, “frutificar” e “entrar”, ambas 

possuem um teor sexual. O frutificar relaciona-se à reprodução e povoação terrena, 

enquanto o entrar está como metáfora para o ato sexual, “entra nela”, ato esse, que 

no contexto da obra é apresentado como estupro. Podemos observar, mais uma 

vez, o domínio de “pessoas são plantas”, com o uso do frutificar e o domínio 

“pessoas são recipientes/espaços”, com o uso do entrar. 

 Trecho (6), neste recorte, pudemos identificar a metáfora “grávido”. No 

contexto, ele é utilizado como adjetivo para o solo que está recebendo chuva e por 

exalar um cheiro agradável, sendo esse o processo que contribui para a reprodução 

das plantas, fazendo o elo entre a reprodução humana e das plantas. Mais uma vez 

utilizando o domínio “pessoas são plantas” ou “plantas são pessoas”. 

 Trecho (7), neste recorte também foi identificado duas metáforas “útero” e 

“receptáculos”. Mais uma vez, pudemos observar a desumanização da mulher na 

metáfora no trecho “somos úteros de duas pernas”, pois isso tira toda a 

particularidade da mulher e a coloca em um campo de reprodução, que foi criada 

apenas para a reprodução. O termo receptáculo também vem para a por em uma 

“caixa” corroborando com a despersonalização da mulher, fazendo o uso dos 

seguintes domínios, “mulheres são criação” e “pessoas são recipientes”. 

 No trecho (8) foi identificado a metáfora “fechada”, que de acordo com o 

contexto da frase, se relaciona a um acontecimento da obra, em que as mulheres 

possam estarem inférteis, portanto “fechadas”, mas nunca os homens, por mais 

velhos que sejam, porque as regras e Gilead não permitiam sequer mencionar que 

os homens possam ter sido castigados com a infertilidade, apenas as mulheres 

eram merecedoras deste castigo, fazendo uso também do domínio “pessoas são 

recipientes”. 

 Então, mediante os trechos analisados, podemos defini-los como alegorias, 

assim como a maioria, se não todos os textos da bíblia, uma vez que, remetem ou 

citam passagens bíblicas. De acordo com as análises que buscavam compreender a 

moralidade das metáforas por meio dos significados contextuais, pudemos concluir 

que o contexto em que a obra é escrita por si só já nos responde acerca da 

moralidade pertencente à própria obra, assim como a moralidade de Deus, refletida, 

pelo menos no livro do Velho Testamento, em maioria, os trechos que foram 



40 
 

recortados para a utilização do corpus apresentam uma moralidade conservadora 

exacerbada.  

 Logo, dos 8 (oito) trechos analisados podemos os correlacionar aos modelos 

cognitivos de Deus Pai de Lakoff, alinhados ao modelo de Deus como Pai Protetor, 

representando características liberais e fazendo uso, principalmente, do amor e 

respeito mútuo em todos os âmbitos da vida. Dessa forma, não encontramos 

nenhum trecho que tenha esse mesmo ponto de cognição liberal e progressista. 

 Alinhado ao pensamento conservador, temos o modelo de Deus como Pai 

Severo, esse modelo cognitivo está voltado para pessoas conservadoras que 

possuem um pensamento patriarcal e que pautam os direitos e deveres da família 

em punição e recompensa. O símbolo de poder da família está para o marido, 

enquanto a esposa deve obedecê-lo, assim como o filho, tendo a obrigação de 

cuidar da casa e do marido sem questionar. Alinhadas a esse modelo podemos 

identificar sete trechos, os trechos (1), (2), (3), (4), (5), (7) e trecho (8). Por serem 

trechos que são totalmente opressores à imagem da mulher e, por muitas vezes, 

despessoalizá-las, submetendo-as a servidão de seus maridos.  

 Além disso, temos o trecho (6) que não se alinha com nenhum dos dois 

modelos cognitivos por ser uma metáfora descritiva, sem relação muito profunda 

com a criação da moralidade no trecho e na obra.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa teve como objetivo identificar as metáforas conceituais, 

assim como alinhá-las ao modelo cognitivo idealizado de Deus Pai proposto por 

Lakoff no romance “O Conto da Aia” de Margaret Atwood, que é uma distopia que 

narra o processo de um golpe de estado feito por fanatistas religiosos, visando um 

novo modelo de governo com regras baseadas em textos da bíblia.  

 O romance ganha uma série de televisão disponibilizada pela rede de stream 

da Hulu. É uma série bem premiada e uma das mais amadas pelo público desde seu 

lançamento, por tratar de temas relevantes na atualidade como política, religião e 

machismo, recebendo grande realce por apresentar essa verossimilhança com a 

realidade, apesar de ser uma distopia. 

 As seções da pesquisa foram divididas em partes vitais. Inicialmente 

trouxemos os conceitos teóricos que vieram a corroborar com a pesquisa, mais 
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precisamente, explicitando as relações existentes entre a sociedade e a religião, 

bem como o totalitarismo, explicando a formação de um governo totalitário e 

teocrático, como o da obra. Em seguida, foram discutidos os conceitos de metáfora 

e moralidade de Lakoff (2002), acompanhados da teoria dos modelos cognitivos 

idealizados, também de Lakoff. No capítulo metodológico dividimos os métodos de 

pesquisa e os métodos utilizados para a análise. Posteriormente, foram feitas as 

análises com os métodos escolhidos e os processos de conhecimento dos modelos 

cognitivos a fim de constatar a moralidade presente naqueles corpora. 

 Diante dos pressupostos apresentados por Lakoff, pudemos aplicá-los na 

obra como um todo, desde a concepção da criação de uma sociedade totalitarista e 

teocrática que era Gilead, até seus indícios metafóricos, coisa não muito difícil de 

acontecer em qualquer obra, sendo que a metáfora é parte integrando do cognitivo 

da raça humana. Assim, percebemos as representações morais que essas 

metáforas carregam, de maneira especial, a implicação da religiosidade no modo 

como a sociedade vê a imagem da mulher e a ordenação da moralidade dessas 

metáforas, se são conservadoras ou progressistas. 

 A obra analisada, em si já carrega um cunho cristão religioso, o que já norteia 

a moralidade, seguida de modo a nos inclinar para um lado mais conservador, sendo 

que há uma parte destes cristãos, que por menor que sejam, ainda são 

progressistas ou até biconceptuais. Diante das abordagens usadas, foram 

identificadas metáforas de textos bíblicos ou diretamente ligados a eles, e que estão 

atrelados ao símbolo feminino de algum modo.  

 Dentro dos trechos que foram identificados e analisados, notamos as que as 

representações criadas diante do texto apresentam grande interferência de 

conceitos religiosos da bíblia, representações que também são feitas na sociedade 

contemporânea em que vivemos. Maior parte do que é mostrado na obra se 

relaciona aos deveres da mulher, enquanto servos de Deus, pois na qualidade de 

sociedade totalitária não havia espaço para outras religiões ou crenças, muito 

menos, para outras sexualidades, já que, as mulheres eram parte de um sistema 

que comandavam seus corpos e modo de vida. 

 A maioria das representações metafóricas que foram constatadas na análise 

do corpus recebe como domínio metafórico que pessoas são plantas ou cultivo 

delas. Por ser um corpus “quase” religioso e neste tipo de textos fazem uso, 

frequentemente, de metáforas relacionadas ao plantio ou cultivo de plantas, o que 
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pode explicar o porquê dessa utilização. Assim como o uso das plantas, outro 

domínio bastante explorado foi o de pessoas como recipientes, também muito 

utilizado na bíblia.  

 Enfim, as representações exibidas pelos domínios identificados buscam uma 

justificativa do porquê aquelas regras devem ser seguidas, o porquê de aquelas 

mulheres terem que pertencer àquele lugar na sociedade. Nos trechos, as mulheres 

já são impedidas de ter liberdade e direito sobre seus corpos, quando usam as 

metáforas “cálices sagrados”, “receptáculos”, “útero de duas pernas” e entre outras 

metáforas que tira o poder de decisão das mulheres, que não podem tomar decisões 

de suas próprias vidas, em contraposição aos homens, que segundo a bíblia, têm 

maior liberdade e direitos superiores ao direito das mulheres, sendo uma moralidade 

que podemos descrever como conservadora. 

 Tomando o corpus para análise, percebemos que as construções da obra são 

moldadas em contextos totalmente conservadores e patriarcais, ao ponto que no 

contexto da obra, as famílias tendem a ter o mesmo esquema de hierarquia, onde o 

pai exerce poder sobre o restante da família, a mãe poder sobre o filho e Deus tem 

poder sobre todos os seres. Como na família em que Ofred serve, onde todos da 

casa devem obedecer ao comandante e ele tem que seguir as regras da bíblia. Não 

só como se forma esse modelo de família patriarcal, mas os direitos da sociedade 

em comparação a ambos os sexos e seus direitos e deveres na sociedade. Sendo 

assim, o modelo cognitivo que se alinha mais ao corpus é o modelo de Pai Severo, 

pois faz uso de representações misóginas e patriarcais e deixa claras as relações de 

poder entre gênero. 

 Em suma, as análises realizadas respondem aos questionamentos feitos 

inicialmente, pois conseguimos identificar e comprovar os trechos como metafóricos. 

No contexto geral, as metáforas encontradas possuem uma grande quantidade de 

das relacionadas às plantas, em especial, mulheres são plantas e também o uso de 

mulheres são recipientes, metáforas estas, que remetem à reprodução, ao 

povoamento da terra e também se relacionam a um estado de impassibilidade, onde 

são submetidas a lugares ou posições sociais que não lhe cabem ou não lhe 

agradam. Essas metáforas também estão presentes no modelo de família do Pai 

Severo exercendo uma ponte entre família e sociedade, situando-se em um contexto 

religioso e patriarcal. 
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 Durante a análise não houveram problemas de identificação ou definição das 

metáforas, pois o corpus já estava bem estabelecido com os conceitos estudados, 

sendo possível o contraste entre os modelos cognitivos idealizados de Deus Pai. Os 

temas e assuntos trabalhados neste projeto podem encabeçar novos trabalhos, 

focando em uma pesquisa quantitativa, por exemplo, ou dar um enfoque ao corpus 

da realidade, como jornais, revistas ou redes sociais, a fim de um estudo com 

enfoque no real ou até mesmo usando a bíblia como corpus, conduzindo a pesquisa 

para um campo religioso, explorando os modelos de famílias. 
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