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RESUMO 

 

O romance distópico O Conto da Aia (The Handmaid’s Tale), escrito pela canadense 
Margaret Atwood, foi publicado em 1985, no final da segunda onda feminista. 
Abordando a temática de opressão feminina em uma sociedade totalitária, o livro foi 
adaptado para diversos meios. A mais recente adaptação audiovisual se trata da série 
The Handmaid’s Tale, produzida pela plataforma de vídeos sob demanda Hulu. O 
presente trabalho investiga a adaptação da obra para a série televisiva homônima. 
Com ênfase no gótico feminino e alteridade, tivemos por objetivo analisar como o 
papel social da mulher foi representado na literatura e que elementos do gótico 
feminino e recursos do cinema foram utilizados para traduzir os aspectos de 
submissão e opressão feminina, da obra literária para a contemporaneidade. Para 
isso, foram revisados autores dos Estudos da Tradução, como Amorim (2005), Arrojo 
(2016), Ribeiro (2017) e Rodrigues (2000); e de Adaptação Fílmica, entre os quais: 
Hutcheon (2013) e Stam (2008). A teoria de alteridade e mulher enquanto o Outro foi 
utilizada a partir de Beauvoir (2006), Butler (2003) e Scott (2007). Para analisar os 
aspectos góticos utilizamos autores como Botting (1996), Heiland (2004), Punter e 
Byron (2004), Ribeiro (2021), Williams (1995), entre outros. Por fim, analisamos a obra 
televisiva a partir de teóricos do cinema como Martin (2005), Wheatley (2006) e Kallas 
(2016). A análise permitiu observar que os elementos da narrativa são utilizados de 
forma a apresentar a personagem Offred como a heroína gótica, enquanto a 
construção das personagens femininas é feita de modo a gerar estranheza e 
diferença, elementos típicos do monstro gótico, representação da alteridade, 
colocando a mulher em um papel de objetificação, semelhante à situação em que se 
encontra a mulher na sociedade patriarcal. 
 

Palavras-chave: The Handmaid’s Tale. Gótico feminino. Tradução. Adaptação 

fílmica. 

 

 

 

 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The dystopian novel The Handmaid’s Tale, written by canadian author Margaret 
Atwood, was first published in 1986, at the end of the second wave of feminism. 
Approaching the theme of female oppression in a totalitarian society, the book was 
adapted to many medium. The most recent audiovisual adaptation is the television 
series The Handmaid’s Tale, by the Hulu network. The current work investigates the 
adaptation of the novel to the homonym television show. With emphasis on the female 
gothic and Otherness, we aimed at analyzing how the social role of women was 
represented in the literature and which female gothic elements and cinematic 
resources were used to translate the aspects of female submission and opression, 
from the book into the 21st century. In order to do that, we revised authors from the 
Translation Studies, such as Amorim (2005), Arrojo (2016), Ribeiro (2017) and 
Rodrigues (2000); and Film Adaptation: Hutcheon (2013) and Stam (2008). The 
Otherness theory and woman as the Other was brought from Beauvoir (2006), Butler 
(2003) and Scott (2007). To analyze the Gothic aspects, we searched Botting (1996), 
Heiland (2004), Punter and Byron (2004), Ribeiro (2021), Williams (1995), among 
others. Lastly, we analyzed the television show from authors such as Martin (2005), 
Weathley (2006) and Kallas (2016). The analysis showed that the narrative elements 
are used in a way to present the character Offred as the gothic heroine, while the 
construction of the female characters is made in such way to produce weirdness and 
difference, typical elements of the gothic monster, representation of Otherness, putting 
the woman in a role of objectification, similar to the situation in which the women find 
themselves in the patriarchal society. 
 
Keywords: The Handmaid’s Tale. Female gothic. Translation. Film adaptation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o ser humano utiliza a arte para representar e compreender a 

realidade e o mundo ao seu redor. Como ressalta Coli (1995, p. 109), “o objeto artístico 

traz em si, habilmente organizados, os meios de despertar em nós, em nossas 

emoções e razão, reações culturalmente ricas, que aguçam os instrumentos dos quais 

nos servimos para apreender o mundo que nos rodeia”. Assim, é possível observar 

que elementos culturais intrínsecos às relações humanas podem estar representados 

em obras artísticas. 

Contextos sociais são, então, representados no cinema e na televisão, 

reforçando questões de gênero que são então aplicadas à realidade, pois a obra 

artística cria novos mundos a partir do nosso e com diversas semelhanças, ao mesmo 

tempo em que são únicos e característicos, e, dessa forma, possibilita saberes e 

reflexões sobre nosso próprio mundo (COLI, 1995). 

A partir de meados do século XX, alcança-se o que é conhecido na teoria social 

como pós-modernidade. Trata-se de uma perspectiva que embasa o pensamento e 

as abordagens e que passa a questionar as supostas certezas do pensamento 

moderno, que questiona os antagonismos que marcam a sociedade ocidental e a 

desconstrução de essencialismos que imbuem as representações produzidas pelo 

dominante de um caráter supostamente mais legítimo. No início de um novo século 

dominado pela inconstância, as questões acerca da pós-modernidade vão desde a 

tecnologia, questões ambientais, político-econômicas, a globalização, e coincidem 

com a terceira onda do feminismo. 

A partir de movimentos contemporâneos feministas na comunidade artística, 

como o #MeToo, no qual atrizes denunciaram publicamente colegas de trabalho por 

assédio sexual, discursos e protestos por igualdade salarial e maior 

representatividade nas telas, observa-se um movimento midiático de crescimento na 

oferta de filmes e séries com um maior protagonismo feminino. 

As sociedades patriarcais continuamente segregaram a participação da mulher 

nas artes. Assim, por muito tempo a mulher foi representada a partir do olhar 

masculino que objetifica a mulher, chamado de male gaze,1 que comumente 

transforma a mulher em objeto de desejo ao invés de sujeito. 

 
1 Termo cunhado por Laura Mulvey no ensaio Visual Pleasure and Narrative Cinema, publicado pela 
primeira vez em 1975. 
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O privilégio de ser sujeito, de ter voz e representatividade não ocorre ao acaso, 

e sim é um retrato de uma sociedade que constantemente dá poder ao homem. Zolin 

(2010, p. 185) afirma que:  

 
Para ter assegurado o direito de falar, enquanto o outro é silenciado, 
o sujeito que fala se investe de um poder que lhe é doado por 
circunstâncias legitimadas pelo lugar que ocupa na sociedade, 
delimitado em função de sua classe, de sua raça e, entre outros 
referentes, de seu gênero os quais o definem como o centro, a 
referência, o paradigma, enfim, do discurso proferido. Historicamente, 
esse sujeito imbuído do direito de falar - e falar com autoridade – é de 
classe média-alta, branco, e pertencente ao sexo masculino.  
 

O silenciamento das narrativas criadas por e para mulheres perduraram de 

diversas formas: seja através da proibição de mulheres atrizes, no apagamento de 

escritos femininos, a canonização de obras masculinas que perpetuam o male gaze. 

Essas e outras atitudes por muito tempo significaram pouca ou nenhuma 

representatividade da mulher na arte e na mídia. 

Há, na contemporaneidade, um aumento na oferta de filmes e séries em que a 

mulher está em posição de poder. Isso pode ser observado nos filmes Mulher 

Maravilha (2017) e Capitã Marvel (2019), cujas protagonistas são as super-heroínas 

que dão nome às produções; e na série Doctor Who, que apresentou sua primeira 

protagonista feminina em 2017. Tal aspecto também pode ser visto no filme Mad Max: 

estrada da fúria (2015), protagonizado por Charlize Theron, e no remake do filme 

Ghostbusters (2016), com elenco protagonista inteiramente feminino. Um exemplo 

ainda mais representativo da atual demanda por personagens femininas nas 

produções audiovisuais, é a personagem Ulana Khomyuk, interpretada por Emily 

Watson na série Chernobyl. Apesar de a série retratar acontecimentos históricos, não 

havia mulheres envolvidas diretamente na trama de investigação do acidente nuclear. 

Ulana foi, portanto, uma criação de ficção proposta pela minissérie, criada por Craig 

Mazin e dirigida por Johan Renck. 

Destaca-se igualmente, nesse sentido, a crescente demanda por conteúdo 

midiático que aborde diretamente o feminismo, como pode ser observado no filme As 

Sufragistas (2015), dirigido por Sarah Gavron, que conta a história da luta feminina 

pelo direito ao voto; e nos diferentes documentários a respeito da história do 

feminismo, bem como nos livros e séries que tratam dessa temática. 
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Consequentemente, mais mulheres estão nas telas e igualmente nos cargos 

de produção e direção de tais projetos, que, sob direção feminina, estão mais 

propensos a um ponto de vista mais representativo. Tal movimento é alavancado 

pelas questões feministas debatidas no contexto atual, que incluem ainda a maior 

visibilidade de produções independentes ou fora do padrão blockbuster alcançado a 

partir da popularização das plataformas de streaming. Nesse panorama, surge a 

oportunidade de tradução da obra de Margaret Atwood para a televisão, e justificam-

se pesquisas que abordem e discutam tanto as estratégias de tradução dessas obras 

literárias para mídias como a televisão e o cinema quanto as relações dessas obras 

escritas e fílmicas com a temática do feminino e do feminismo na contemporaneidade, 

como a descrita no presente trabalho. 

O romance distópico The Handmaid’s Tale foi escrito por Margaret Atwood em 

1985,2 durante o período da segunda onda do feminismo – pautada nas questões de 

trabalho e direitos sexuais e reprodutivos. A protagonista, Offred,3 narra sua história 

após um golpe de Estado transformar os Estados Unidos da América na República de 

Gilead, uma teocracia militar.  

A série de televisão The Handmaid’s Tale, adaptação da obra literária 

homônima, foi criada por Bruce Miller, e está sendo produzida por Margaret Atwood e 

Elisabeth Moss, esta última também interpreta a personagem protagonista. Lançada 

em abril de 2017, a série é uma produção do serviço de streaming Hulu, e já conta 

com quatro temporadas exibidas, estando a série renovada para sua quinta 

temporada, ainda sem data de estreia. O sucesso da primeira temporada, que traduz 

a narrativa do romance de Atwood, oportunizou a continuação da trama na televisão 

para além do enredo narrado no livro. 

A trama retrata as mulheres em uma situação de divisão e submissão. 

Separadas em castas que determinam seu papel na sociedade em que estão 

inseridas, bem como seu status social e relativo poder em relação às demais castas, 

 
2 Distopia é uma representação imaginária oposta à utopia, comumente representando cenários de 

catástrofe e opressão, que se relaciona de maneira intrínseca ao capitalismo e mudanças surgidas no 
século XX, servindo como crítica social (MOYLAN, 2000). 
3 O nome da personagem carrega simbologia a respeito da trama, pois Offred não é seu nome próprio, 
e sim uma designação dada a ela após ser capturada. No livro seu nome jamais é revelado, enquanto 
na série, por questões práticas foi necessário explicitar seu nome, e a personagem foi nomeada de 
June. No presente trabalho, para facilitar a leitura e entendimento, foi adotado o uso do nome Offred, 
exceto quando necessário conveniente ressaltar acerca do nome ou do período no tempo em que ela 
atendia pelo seu nome próprio, situações em que esse foi utilizado sozinho ou ao lado no nome Offred 
separado por barra: Offred/June. 
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as mulheres não têm escolha sobre seus corpos e são designadas de acordo com a 

capacidade reprodutiva. As “Aias” são as mulheres férteis que sofrem estupros 

institucionais e são forçadas a procriar para as famílias de maior status no sistema. 

As demais são designadas ao trabalho doméstico ou trabalhos forçados em locais 

contaminados, onde acabam morrendo. As mulheres que ainda detêm um pouco de 

poder são as Esposas do alto escalão de Gilead, e as chamadas “Tias”, mulheres 

responsáveis pelo ensino, cuidado e disciplina das Aias. 

Na introdução da obra, Atwood (2017) explica que apesar de se tratar de uma 

obra ficcional, ela optou por não incluir na trama nenhum evento ou situação que já 

não tivesse ocorrido ao longo da História. Ou seja, a autora utilizou-se de eventos já 

ocorridos para criar o cenário de sua distopia. Ainda, a adaptação da obra para a 

televisão estreou em um período marcado pela ascensão de governos conservadores, 

tanto nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump à presidência, quanto em 

diversos outros países, entre eles o Brasil. Dessa forma, o enredo comunica, na 

contemporaneidade, o receio de que tais governos conservadores reflitam ideais 

políticos e religiosos como retratado na obra, ameaçando a liberdade e os direitos 

adquiridos pelas mulheres ao longo do tempo. 

A autora do livro, Margaret Atwood, é veterana na literatura de ficção 

especulativa e distópica. A escritora canadense já publicou romances, contos, poesia, 

livros infantis e não-ficção, sendo amplamente premiada. A temática do feminismo e 

opressão da mulher é recorrente em sua obra. Entre seus textos mais aclamados, se 

destacam, além de The Handmaid’s Tale, os romances Alias Grace (1996), que foi 

adaptado para a televisão em 2017 pela Netflix, e The Testaments (2019), romance 

que propõe continuação aos eventos narrados em The Handmaid’s Tale. 

Torna-se importante refletir sobre as motivações sociais e econômicas que 

envolvem a tradução da obra literária de Atwood para o século XXI, observando a 

mídia escolhida, e a relevância de tal mídia – no caso, série de TV em plataforma de 

streaming – no século XXI, pois tais análises podem nos auxiliar a compreender não 

só a História, como nossa contemporaneidade. Justifica-se, assim, um estudo acerca 

da adaptação fílmica no contexto contemporâneo. 

O cenário político atual, perpassado por questões de saúde pública diante da 

pandemia da COVID-19, e levando em consideração a dominância de governos de 

alinhamentos políticos conservadores, acende um alerta na população para as 

questões dos direitos das mulheres, liberdades individuais, e de minorias, temas 
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abordados na obra de Atwood. Ainda mais urgente, a retomada do Talibã ao poder no 

Afeganistão, após 20 anos, é representativa da justificativa em pesquisar a obra 

literária The Handmaid’s Tale e sua adaptação, considerando-se as semelhanças de 

Gilead, governo totalitário ficcional descrito no livro, com as premissas do Talibã. 

É possível observar, a partir do que foi disposto, que as temáticas que envolvem 

o feminino e o feminismo são de relevância na teoria social contemporânea, 

compreendendo um elemento que permeia a cultura da nossa sociedade. A pesquisa 

se justifica, então por analisar e colocar em destaque a escrita de autoria feminina, 

bem como a representação da mulher na ficção.  

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar a tradução do gótico 

feminino e do papel social da mulher do livro The Handmaid’s Tale, de Margaret 

Atwood para a série televisiva, e como objetivos específicos, investigar como a série 

The Handmaid’s Tale (2017) traduz a figura da mulher da obra de Atwood, e analisar 

como a referida adaptação fílmica se relaciona ao contexto contemporâneo no que diz 

respeito ao papel social da mulher e à alteridade. 

O corpus da pesquisa é constituído pelo livro The Handmaid’s Tale de Margaret 

Atwood (2017),4 publicado pela primeira vez em 1985, e três episódios da primeira 

temporada da série The Handmaid’s Tale, a saber: episódio 1 – Offred (dirigido por 

Reed Morano), episódio 6 – A woman’s place (dirigido por Floria Sigismondi) e 

episódio 10 – Night (dirigido por Kari Skogland). Os episódios foram selecionados 

seguindo o critério de que deveriam apresentar elementos importantes do 

funcionamento da sociedade de Gilead, bem como situações que representassem os 

papéis desempenhados pelas mulheres, e como são tratadas as mulheres de 

diferentes castas nessa sociedade. 

A pesquisa é de natureza qualitativa, de caráter analítico-descritivo. Acerca dos 

procedimentos, foi realizada pesquisa bibliográfica, tendo em conta autores referência 

nas linhas teóricas caras à pesquisa em questão. Primeiramente, foram revisadas 

obras que tratam dos estudos de tradução, com ênfase em uma perspectiva pós-

moderna, como forma de embasar as discussões posteriores sobre adaptação fílmica. 

No primeiro capítulo teórico, embasamos as teorias dos estudos da tradução, 

revisando autores como Amorim (2005), Arrojo (2003), Lefevere (2007), Ribeiro (2007, 

2017), Rodrigues (2000), realizando primeiramente um resgate histórico das teorias, 

 
4 Utilizamos edição Movie Tie-in de 2017, em língua inglesa, com introdução pela autora. 
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para em seguida aprofundar os estudos nas teorias pós-estruturalistas e pós-

modernas de tradução. Sobre a adaptação fílmica, foram revisados teóricos como 

Cartmell (2006), Hutcheon (2006), Stam (2006), McFarlane (1996), tendo a adaptação 

fílmica (e televisiva) enquanto tradução. 

No segundo capítulo teórico, o trabalho aborda o gótico na literatura e no 

cinema, e em particular o gótico feminino. Para tanto utilizamos autores como Moers 

(1976), Botting (1996), Carroll (1990), Heiland (2004), Williams (1995), Punter e Byron 

(2004) entre outros. As questões de gênero, especialmente representação do feminino 

fundamentam-se em autoras como Butler (2003), Mulvey (1988) e El Saadawi (2015), 

enquanto a perspectiva de alteridade e gênero como construção social baseiam-se 

em Beauvoir (2006) e Scott (1999). 

Por fim, no capítulo intitulado O gótico feminino e a alteridade na adaptação de 

The Handmaid’s Tale, o trabalho descreve a análise dos papéis sociais exercidos 

pelas mulheres na obra literária e os elementos cinematográficos utilizados para 

traduzir a obra para a televisão. 
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2 ADAPTAÇÃO FÍLMICA E TRADUÇÃO 

2.1 Estudos da Tradução 

 

O conceito de tradução sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. No 

passado, uma das mais relevantes funções da tradução era a de trazer os textos 

sacros, em especial a Bíblia, para as línguas ocidentais. Essa tarefa era realizada pelo 

clero, e não havia um pensar científico a respeito dessas traduções, que tinham um 

objetivo mais funcional e de manutenção dos dogmas da Igreja (LEFEVERE, 2007). 

A ideia de pensar acerca do fazer tradutório só teve início efetivamente a partir 

do século XVI, quando tem início a tradição de comentários teóricos sobre as 

traduções por escritores, principalmente poetas.  No século XVIII, Alexander Pope 

realiza a tradução de Ilíada, de Homero, dedicando o prefácio do livro às reflexões 

acerca do trabalho desenvolvido durante a tradução da obra. Outros escritores tinham 

atitudes semelhantes nesse período, fortemente marcado pela ideia de uma tradução 

fiel palavra por palavra. 

Na tradição francesa, no século XVII, destaca-se Nicolas Perrot d’Ablancourt, 

que na contramão de autores que defendiam uma tradução mais literal, traduzia os 

textos com o objetivo de manter sua beleza. Para d’Ablancourt e outros autores do 

período, “a tradução tinha de proporcionar ao leitor a impressão semelhante à que o 

original teria suscitado, e a pior maneira de fazê-lo seria através de tradução literal” 

(MILTON, 1998, p. 57). Foi em crítica a esses escritores que surgiu o termo les belles 

infidèles (as belas infiéis), o qual abordaremos posteriormente. 

Linhas teóricas da tradução surgiriam mais definidas no período dos anos 1960, 

seguindo a linha de pensamento da época e buscando referência no estudo da 

linguística. John Catford e Eugene Nida tomaram um viés estruturalista, 

compreendendo a tradução como um processo de substituição e equivalência. Essa 

visão sistêmica da tradução entende que o sentido do texto está contido nele mesmo, 

ignorando a possibilidade de múltiplas interpretações. Segundo Ribeiro (2007, p. 22), 

“ao pensarmos dessa forma, estamos nos baseando na univocidade, na possibilidade 

de uma leitura definitiva que encerra o jogo da intertextualidade e existe enquanto 

verdadeira e única”. 

No que diz respeito à valorização do trabalho do tradutor, os primeiros 

estudiosos enxergavam o papel do tradutor como inferior ao do autor, com uma 

supervalorização da suposta obra original em detrimento da versão traduzida. A ideia 
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de uma tradução que compete com o suposto original gera uma dicotomia a partir da 

qual tradutor e tradução estão no polo negativo. Ribeiro (2017) ressalta que tais 

dicotomias são estabelecidas na modernidade pelos grupos dominantes, e 

determinam opostos que são estabelecidos como inferiores. 

O surgimento das correntes funcionalista e ideológica problematizou os ideais 

de fidelidade e equivalência dos teóricos anteriores, assim como questionou a 

desvalorização do trabalho do tradutor. De acordo com Lages (2007, p. 73), ambas as 

linhas teóricas veem “na tradução uma atividade não meramente reprodutora, 

secundária, derivada – enfim, inferior à do escritor – mas uma atividade independente, 

com características, finalidades e normas próprias”. 

A preocupação dos teóricos da tradução com a equivalência e fidelidade advém 

da ideia de que a suposta obra original seria a fonte dos sentidos idealizados pelo 

autor, e, portanto, nessa concepção, o tradutor deveria ser invisível, de forma que não 

interferisse no texto. No entanto, essa ideia logocêntrica é refutada por Lefevere 

(2007, p. 13): “o que usualmente é chamado de ‘valor intrínseco’ de uma obra literária 

possui um papel muito menor nesse processo do que normalmente se supõe”. 

Lefevere concentra-se na ideia de tradução como forma de reescrita de um texto, e 

relaciona estruturas de poder que exercem influência sobre essas reescrituras. 

Conforme relata Vieira (1996, p. 138), “ele enfatiza o papel dos agentes de 

continuidade cultural, do contexto receptor na transformação de textos e criação de 

imagens de autores e culturas estrangeiras”. 

Vieira (1996) reforça ainda que Lefevere defende a ideia de intertextualidade, 

pois segundo ele os textos chamados originais trazem elementos e referências de 

outros textos originais. Lefevere denominou primeiramente esse fenômeno de 

refração, termo que ele utilizou para se referir a traduções e adaptações de uma obra 

a outro público. Posteriormente, Lefevere passou a designar a tradução de reescritura.  

Reforçando o que Lefevere defendia, Bassnet (1999, p. 2) afirma que “uma 

tradução não acontece em um vácuo, mas em um continuum; não é um ato isolado, e 

sim parte de um processo constante de transferência intercultural”. Ou seja, em 

contrapartida aos teóricos estruturalistas, Lefevere e Bassnet defendem que há de se 

levar em conta o contexto social em que uma obra é traduzida, visto que o processo 

de traduzir envolve aspectos culturais e sociais da língua e local alvo da tradução. 

Por muito tempo a tradução foi compreendida somente como a interpretação 

de determinado texto para outro idioma. Jakobson foi o responsável por teorizar 
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acerca de outros fazeres tradutórios. Em sua teoria, surge o conceito de tradução 

intersemiótica, conectando o conceito de signo da semiótica ao estudo tradutório. A 

tradução intersemiótica então observa a intertextualidade presente nas obras, 

correlacionando a forma como os signos se traduzem quando apresentados em 

sistemas verbais ou não-verbais. 

Jakobson (2003),5 classificou a tradução em três diferentes tipos: a tradução 

intralingual, que seria a substituição de signos verbais por outros da mesma língua 

para transmitir a mensagem, a tradução interlingual, que seria a interpretação dos 

signos verbais através de outra língua, e por fim, a tradução intersemiótica, 

compreendida como a interpretação de signos verbais utilizando signos não-verbais. 

A teoria de Jakobson, no entanto, limitava-se a descrever a tradução 

intersemiótica somente considerando a tradução de signos verbais para signos não-

verbais. Tais termos tornam-se limitantes à medida que novas tecnologias e formas 

de produzir conteúdo surgem, e que obras são adaptadas em diferentes plataformas. 

Ou seja, diferentes mídias são compreendidas como diferentes sistemas de signos, 

que possuem suas regras individuais de funcionamento, podendo ser prioritariamente 

verbais, como a literatura, ou visuais, como as artes plásticas, ou ainda, como a 

televisão e o cinema, manifestações artísticas que contemplam concomitantemente 

signos de naturezas diferentes, meios híbridos. 

Tendo como ponto de partida a teoria de Jakobson, Plaza (2018, p. 14) utiliza 

uma perspectiva histórica para compreender a tradução e vai adiante, ao explicitar os 

aspectos analíticos da tradução intersemiótica: 

  

Nessa medida colocamos a tradução intersemiótica como [...] prática 
crítico-criativa na historicidade dos meios de produção e reprodução, 
como leitura, como metacriação, como ação sobre estruturas e 
eventos, como diálogo de signos, como síntese e reescritura da 
história. Quer dizer: como pensamento em signos, como trânsito dos 
sentidos, como transcriação de formas na historicidade. 

 

Plaza utiliza o termo reescritura em sua definição da tradução intersemiótica. 

Antes de ser usado por Plaza, o termo “reescrita” foi usado por Basnnett-McGuire e 

Lefevere (1990, p. 10 apud AMORIM, 2005, p. 27) que o definiram como “algo que 

contribui para a construção da imagem de um escritor e/ou de uma obra literária”, 

 
5 Essa definição data de 1959, no entanto, utilizamos a publicação de 2003. 
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portanto uma abordagem positiva da ideia da tradução percebida enquanto processo 

de reescrita. Amorim (2005, p. 28) aponta ainda que “as reescrituras contribuem, 

decisivamente, para a formação de imagens, conhecimentos e valores que não se 

reduzem tão simplesmente ao conceito de imagem como representação de uma 

realidade não mediada”, ressaltando ainda o valor do tradutor enquanto responsável 

pela sobrevivência das obras, em uma relação de adaptação para diferentes públicos. 

Observa-se também que as escolhas do tradutor não ocorrem ao acaso. Desde 

a escolha da obra a ser traduzida, até as decisões durante a tradução, na escolha de 

palavras, e formas de manter ou adaptar sentidos, são escolhas ideológicas que, 

conforme Amorim (2005), inserem a tradução em um novo contexto, em uma nova 

realidade.  

Ainda segundo Amorim (2005), o tradutor está sujeito às convenções e crenças 

sociais da cultura na qual a obra traduzida está inserida. A partir daí o tradutor irá lidar 

com essas questões em referência aos costumes locais de onde a tradução será 

publicada, estando ainda sujeito à opinião do público-alvo e sua capacidade de 

compreender e aceitar determinado texto. 

Rodrigues (2000) cita a ideia de “significado transcendental” atrelada à 

equivalência e questiona a ideia do sentido único palpável no texto, que eliminaria a 

possibilidade da intertextualidade, visto que o leitor não extrai um único significado 

intentado pelo autor da obra, mas antes faz uma própria reescrita, baseada em seu 

repertório cultural, existindo não uma única leitura das intenções do autor, mas 

inúmeras leituras e interpretações de cada leitor. 

Rodrigues (2000, p. 201) ressalta ainda que 

 
a tradução encarada como um processo de reprodução de sentidos 
equivalentes aos dados pelo texto original pressupõe, portanto, que 
seja possível, em um primeiro momento, a recuperação, pela leitura, 
de um valor dado pelo sistema, pelo texto, ou pelo escritor; e, em um 
segundo momento, em sua reprodução em outra língua, em outro 
sistema. 

 

A defesa desse suposto significado transcendental é refutada ao observar que 

não apenas traduzir é um trabalho de ressignificação, mas mesmo o ato de ler um 

texto já traz à tona novas possibilidades de significado: “ler não é buscar um ponto 

fixo, recuperar a intenção dada pelo autor ou desvelar o sentido oculto que estaria 
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presente no texto. Ao ler, estamos escrevendo nosso próprio texto” (RODRIGUES, 

2000, p. 202). 

Se o leitor produz seu próprio texto, suas próprias relações de sentido ao ler 

uma obra, não seria possível determinar que todo leitor interpretaria uma obra da 

mesma maneira. Cada leitor possui seu próprio repertório semiótico, a partir do qual 

será capaz de interpretar a obra. Com isso, Rodrigues (2000, p. 202) conclui então na 

“impossibilidade de uma leitura protetora, isenta de qualquer interferência”. 

Em uma perspectiva pós-estruturalista, busca-se compreender a tradução 

isenta de juízo de valor em comparação com a obra traduzida. A versão é percebida 

como obra completa em si mesma, respondendo somente às regras da mídia em que 

está inserida. Vieira (1996, p. 147) aponta que a dimensão política nos estudos de 

Lefevere abre espaço para esse debate na pós-modernidade:  

 
A literatura se expande, ele argumenta, e é o conhecimento 
acumulado e aumentado que vai atingir o leitor comum, apenas 
tangencialmente exposto às obras de arte. Os indivíduos e as 
instituições criam refrações e é essa a realidade de uma era dominada 
pela reprodutibilidade técnica das imagens. Dentro dessa dialética de 
produção e percepção, as perguntas a serem formuladas são como e 
porque um determinado refrator em uma determinada época 
transformou um texto e quais são os efeitos dessa transformação. 

 

 Estudos da tradução passaram então a questionar a ideia de originalidade e os 

ultrapassados conceitos de valorização da obra dita original somente por antecederem 

a tradução. Bassnet (1999) já discorria sobre a problemática da canonização literária, 

relembrando um período no qual a tradução era vista como mera cópia. As obras 

podem e irão ser julgadas e avaliadas, mas há de se deixar o viés que exalta somente 

a obra literária ou apenas o texto chamado original: “sistemas de avaliação variam no 

tempo e de uma cultura a outra, e não são consistentes.” (BASSNET, 1999, p. 2). 

Venuti (1998 apud AMORIM, 2005, p. 110) afirma que “mesmo tradutores que 

teriam produzido traduções supostamente ‘literais’ ou ‘muito próximas’ do original não 

deixaram de inscrever, nas traduções, efeitos que as relacionam com o momento 

cultural em que foram produzidas”. Ou seja: conforme já citamos, é impossível 

produzir uma tradução livre de interferências, totalmente fiel ao texto traduzido. 

Nas teorias de tradução pós-modernas, defende-se uma compreensão da pós-

modernidade como crítica às concepções da modernidade, aos ideais concebidos no 

iluminismo (ARROJO, 1996; BANDIA, 2006). Tais teóricos levam em consideração 
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aspectos sociais pertinentes ao século XXI, como feminismo, questões raciais e de 

gênero: “os aspectos políticos da tradução foram trazidos à tona já que a pesquisa se 

centrou em questões de identidade e ideologia” (BANDIA, 2006, p. 56). 

Portanto, deixando de lado uma perspectiva focada na estrutura e na fidelidade, 

a teoria à luz da pós-modernidade observa os contextos sociais que incentivaram e 

possibilitaram a tradução de determinada obra, levando em consideração aspectos 

feministas, decoloniais, antes apagados pela tradição canônica. 

 

2.2 A tradução na perspectiva do feminino 

 

Estudar a tradução em uma perspectiva feminina é dar voz a um grupo 

silenciado na literatura. Os movimentos feministas reverberam nas teorias sociais, 

incentivando mudanças no estado da arte: 

 
Para Hutcheon, a perspectiva feminista, em suas diversas tendências, 
tem instaurado uma mudança importante em nossas formas de pensar 
sobre a cultura, o conhecimento e a arte, e também sobre a forma pela 
qual tudo aquilo que poderíamos chamar de política se impõe e 
influencia todo nosso pensamento e nossas ações, tanto na esfera 
pública como privada (1989 apud ARROJO 1996, p. 59). 
 

A mulher sempre teve sua capacidade criativa cerceada. Ao longo do tempo, 

foi silenciada ou impedida de produzir arte, e há inúmeros exemplos de artistas 

mulheres que tiveram suas obras publicadas sem nome ou sob pseudônimo 

masculino, e também as que tiveram de abdicar de privilégios ou abandonar a família 

para que pudessem exercer a profissão artística. Na literatura, podemos citar os 

exemplos das irmãs Brontë, que publicaram seus primeiros livros assinando com 

nomes masculinos e o sobrenome Bell, e a obra Frankenstein, de Mary Shelley, cuja 

primeira edição só foi lançada após a escritora abrir mão de ter seu nome na obra. 

Ainda hoje observamos a realização de artifícios como suprimir o primeiro nome 

e abreviá-lo, como foi o caso da autora de Harry Potter, que assina a obra como J. K. 

Rowling por sugestão de seu editor, sob o pretexto de que o público masculino não 

gostaria de ler um livro escrito por uma mulher (MARASCIULO, 2018). Afirmamos que 

se trata de uma problemática de gênero, visto que o oposto não ocorre: “autores 

homens não costumam esconder seu gênero atrás da máscara de um pseudônimo 

feminino” (WILLIAMS, 1995, p. 102). 
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É possível observar, então, que a seara literária exclui a mulher, que precisa 

forçar seu espaço. Esse fenômeno é ainda mais expressivo quando se trata de uma 

obra que fala sobre e para mulheres. Conforme Zolin (2003, p. 253) expõe: 

 
Historicamente, o cânone literário, tido como um perene e exemplar 
conjunto de obras-primas representativas de determinada cultura 
local, sempre foi constituído pelo homem ocidental, branco, de classe 
média/alta; portanto regulado por uma ideologia que exclui os escritos 
das mulheres. 

 

O escritor homem, na tentativa de manutenção do seu poder, por muito tempo 

teorizou acerca do gênero na escrita, defendendo que a habilidade literária seria inata 

somente ao homem, e não à mulher. Sendo o escritor homem a regra na tradição 

literária, e estando inscrito em sociedades patriarcais, a mulher permaneceu por muito 

tempo sendo representada somente por homens. O escritor homem era a regra, e a 

escritora mulher a exceção: “a sexualidade masculina, em outras palavras, é não só 

analogicamente, mas realmente a essência do poder literário” (GILBERT; GUBAR, 

2000, p. 4). 

Vemos que a dicotomia de masculino e feminino mais uma vez se apresenta 

com a mulher no polo negativo da dualidade, ocupando uma posição que, de forma 

análoga, se associa àquela ocupada pela tradução em relação ao suposto original. 

Lori Chamberlain teoriza a respeito da combinação desses dois elementos, gênero e 

tradução, demonstrando que o feminino, como polo subjugado, é utilizado em 

comparação com o fazer tradutório: “a sexualização da tradução aparece talvez, mais 

comumente, sob o rótulo les belles infidèles – como as mulheres, diria o provérbio, as 

traduções ou são belas, ou são fiéis” (CHAMBERLAIN, 2005, p. 39). 

A tradução, substantivo feminino, tanto no francês quanto no português (assim 

como nas demais línguas latinas), é comparada então à mulher, esposa, que deve ser 

fiel ou bela, nunca podendo ser ambos, pois essa capacidade seria restrita ao original, 

representando o masculino. O modelo de casamento na tradição patriarcal então 

determina que “a esposa/tradução ‘infiel’ é publicamente julgada por crimes que o 

marido/original é isento de cometer” (CHAMBERLAIN, 2005, p. 39). Desse modo, 

enquanto a tradução sofre a cobrança de fidelidade ao suposto original, a obra original 

não tem a obrigação de ser fiel a nenhuma obra anterior. 
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Essa comparação demonstra, além da problemática da tradução, o sexismo 

presente na nossa linguagem, e como a rotulação em dicotomias a partir das quais o 

polo dominante exerce poder sobre o Outro é problemática. 

A partir de tais dificuldades, a escrita feminina torna-se ativista por natureza, 

sendo o próprio ato de ser mulher e escrever, revolucionário, e a única possibilidade 

de dar voz à perspectiva feminina. Zolin (2003) defende a importância de resgatar o 

trabalho de autoria feminina, e ressalta que, quando existe esse trabalho de resgate 

através da tradução, ocorre uma desconstrução da suposta neutralidade, e é possível 

analisar aspectos que a convenção imposta, de olhar masculino, não conseguiu 

observar.  

 A tradução pode funcionar então como forma de resgate, ao trazer à tona obras 

por vezes esquecidas ou excluídas do cânone, e Chamberlain (2005) ressalta ainda a 

importância e dilema envolvidos na escolha da obra a ser traduzida, bem como as 

escolhas ideológicas envolvidas no ato de traduzir. 

 Portanto, o olhar feminino na tradução de uma obra pode afetar a forma com 

que a mesma será traduzida, bem como a própria escolha em traduzir determinada 

obra. Observando-se a necessidade em dar voz à perspectiva feminina, a tradutora 

mulher terá uma tendência em traduzir obras que atendam a esse aspecto. 

Também no cinema e na TV podemos observar uma limitação em representar 

a mulher de maneira dinâmica. Com a demanda de uma audiência cada vez mais 

consciente acerca das questões de justiça social, os estúdios buscam trazer mais 

mulheres em papéis de destaque, desse modo sente-se a necessidade de trazer mais 

mulheres para a produção da obra audiovisual. 

Sobre a presença feminina nos bastidores das produções de TV, Kallas (2016, 

p. 214) afirma: “este ainda é um mundo masculino [...]. A TV americana é escrita em 

sua maior parte por homens brancos.”. Com uma ausência de perspectiva feminina 

nos bastidores e roteiros das séries, o resultado é uma abundância de narrativas nas 

quais a mulher é imaginada majoritariamente do ponto de vista masculino, e 

consequente escassez de narrativas a partir do olhar feminino. 

 A diversidade de narrativas e personagens que aos poucos vem sendo 

conquistada é justificada visto que a produção televisiva e cinematográfica busca 

representar o mundo como o vemos, e não é possível haver reconhecimento por parte 

dos espectadores quando apenas uma parcela (o homem branco) da população está 

sendo retratada. Graças à pressão exercida pelos movimentos dentro e fora da 
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indústria cinematográfica, as mulheres têm conquistado mais espaço nos bastidores 

e à frente das câmeras. 

 

Em outras palavras, a diversidade permite à TV explorar mais panos 
de fundo, mais pontos de vista e mais conclusões. Mas é também uma 
questão de honestidade: se o realismo sempre foi um dos grandes 
objetivos da era de ouro, então fica fácil enxergar que o homem jovem 
heterossexual branco, aquele herói arquetípico da TV de outrora, 
abusou da paciência de cidadãos de todas as origens ao ignorar as 
muitas narrativas que constroem o mundo. (SEABRA, 2016, p. 308-
309) 

 

 É de se esperar, portanto, que o público engaje com o movimento de diversificar 

as narrativas, trazendo à tona histórias escritas por mulheres, sobre mulheres, com 

mulheres. E mulheres de variadas etnias, idades e corpos. 

 

2.3 Adaptação fílmica enquanto tradução 

 

O cinema tornou-se objeto de análises tradutórias ao longo do tempo. 

Observando-se a quantidade de obras traduzidas da literatura para o cinema, é 

possível compreender que, apesar de não ser a única forma de tradução entre mídias, 

é uma das mais populares. McFarlane (1996, p. 6) relata que “desde que o cinema 

começou a se ver como uma narrativa de entretenimento, a ideia de saquear a 

literatura – que já estava estabelecida como repositório de narrativa ficcional – teve 

início”. 

Da mesma forma que nas teorias de tradução, os estudos acerca da adaptação 

também sofreram mudanças epistemológicas ao longo do tempo. Além disso, os 

ideais de originalidade e fidelidade também exercem forças sobre as obras de 

adaptação. McFarlane (1996) credita a cobrança de fidelidade na adaptação em parte 

ao fato de que o livro veio antes, e, em parte, ao prestígio que a literatura já conquistou. 

No entanto, tendo em mente a intertextualidade, e compreendendo que não há 

essência intrínseca à obra, apenas leituras distintas, torna-se mais importante 

questionar os motivos de determinada obra ter sido escolhida, e como adaptar essa 

obra em relação ao tempo e público (MCFARLANE, 1996). 

Hutcheon, (2006, p. XVI), em uma perspectiva pós-moderna, também ressalta 

tais questões, ao afirmar que “nem o produto nem o processo de adaptação existem 

em um vácuo: eles têm um contexto, um tempo, um espaço, uma sociedade e uma 
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cultura”. Isso reforça a ideia de que a tradução deve buscar mais adequar-se ao 

contexto local onde a versão será consumida, do que aos conceitos de fidelidade e 

equivalência defendidos pelos teóricos de base linguística. 

Stam (2006) e Hutcheon (2006) questionam a percepção valorativa associada 

à dupla “original” versus “adaptação”, devido ao fato de muitos teóricos valorizarem o 

suposto original em detrimento da adaptação. Atrelada a tal conceito, encontra-se a 

expectativa de fidelidade, e, segundo Stam (2006), ocorrem preconceitos de ordem 

cultural, como a ideia de que as artes antigas são melhores que as mais 

contemporâneas, caso do cinema. 

A concepção de que o texto escrito possui mais valor que adaptações para 

outras mídias é cultural. Em abril de 2021, a Receita Federal anunciou possível 

taxação em Reforma Tributária alegando que os brasileiros mais pobres não leem 

livros (BARBOSA, 2021). O hábito de ler livros é considerado privilégio das classes 

mais altas, sendo assim, compreendido como forma de arte destinada a poucos. 

A propósito, para ler, é necessário ser alfabetizado, condição que não 

corresponde à totalidade dos brasileiros. Enquanto que para assistir a uma obra 

audiovisual (desconsiderando a disponibilidade desse programa) não é necessário 

possuir nenhuma habilidade escolar adquirida. 

Sobre a ideia de valorização do suposto original como sendo a origem de 

significados, Stam (2006, p. 22) afirma que “o ‘original’ sempre se revela parcialmente 

‘copiado’ de algo anterior”, ou seja, mesmo a obra tida como original surge a partir do 

repertório cultural, interesses e ideais do autor. Assim, a ideia de um original 

imaculado e livre de julgamentos se dispersa, diminuindo a expectativa de fidelidade 

da obra de adaptação. 

Para Hutcheon (2006), a adaptação é algo presente em nossa vida cotidiana, 

e pode ser realizada entre inúmeras mídias e de diversas formas. Segundo ela, para 

uma obra ser interpretada como tal, precisa ser proposital e informar ao público que é 

uma adaptação, e qual obra ela adaptou. 

Independendo do desejo do autor, ao ser adaptada, a obra sofre as limitações 

da mídia em que está sendo produzida. Brady (1994, p. 6) explica que “de uma forma 

ou de outra, somente uma pequena parte do romance será utilizável em uma tradução 

para roteiro”. Isso porque um simples parágrafo de texto pode comportar cenas e 

parágrafos que tomariam muito tempo em uma dramatização. 
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Tomando por base as teorias da tradução, e relembrando o conceito de 

tradução intersemiótica de Jakobson, podemos compreender que a adaptação fílmica 

pode ser interpretada como tradução de uma obra, visto que estamos traduzindo uma 

obra de um meio verbal para um meio que hoje compreendemos como audiovisual. 

Observa-se então que a adaptação de uma obra depende de inúmeros fatores, 

sejam eles de ordem ideológica ou técnica. A adaptação de uma obra para mídias 

audiovisuais requer ainda a compreensão do estilo adotado em determinada mídia, e 

dos fatores mercadológicos a que a referida mídia depende. No caso da televisão, 

existem as particularidades acerca do canal, horário, e formato de programação 

comumente exibidos. 

 

2.4 Adaptação fílmica e o caso das séries de TV 
 

Diferenciando-se do cinema em alguns aspectos, mas tendo em comum a 

mídia audiovisual, a série de TV ainda é algo relativamente novo para o público 

brasileiro: somente após a popularização dos canais de TV por assinatura e das 

plataformas de streaming, consolidou-se o hábito de acompanhar as séries episódio 

a episódio, visto que os canais de TV aberta, além de mudarem a estrutura narrativa 

realizando cortes e dublagens que não respeitavam o fluxo narrativo, não costumavam 

exibir os episódios em ordem. 

Assim, cabe compreender o que é exatamente uma série de TV, que Seabra 

(2016, p. 20) define como: “série roteirizada que conta a história de um grupo 

relativamente pequeno de personagens e não carrega em si uma previsão de 

encerramento”. Ele ressalta ainda o formato de divisão em episódios, que podem ou 

não seguir uma história contínua. 

Partindo do sucesso do cinema em adaptar obras para a tela, muitos roteiros 

de série também foram adaptados a partir de mídias distintas. Conforme aponta 

Seabra (2016, p. 51):  

 
Além da eventual concepção original, não custa lembrar que séries 
podem ter outras origens interessantes e inusitadas, partindo dos mais 
tradicionais livros, filmes, outras séries preexistentes ou mesmo 
programas de rádio e chegando, no século XXI, às tramas televisivas 
derivadas de quadrinhos, curtas de animação, comerciais de TV, perfis 
do Twitter, podcasts e canais do YouTube. 
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 A adaptação de obras para séries televisivas ocorre, portanto, desde o princípio 

da TV, permanece e se reinventa nos dias atuais, buscando inspiração até mesmo 

nas redes sociais. Um exemplo de adaptação de série, ainda na televisão em preto e 

branco, é Addams Family (1964-1966). A produção foi adaptada a partir das charges 

de Charles Addams que eram publicadas na revista The New Yorker, e apresentava 

a interpretação gótica de uma família tipicamente estadunidense. 

Observando uma nova tendência na produção televisiva, Kallas (2016) propõe 

a nomenclatura de formato narrativo longo para algumas séries de TV, pois aponta 

para as diferenças de produção, narrativa e distribuição de séries da atualidade em 

comparação com séries mais antigas. O modelo clássico de seriados, no qual um 

episódio era lançado por semana está sendo substituído por séries produzidas pelos 

canais de streaming, nos quais a temporada completa é lançada de uma só vez. 

Além da narrativa se tornar diferente, pois não há a necessidade do resumo 

narrativo no início de cada episódio, ou a ausência de intervalos comerciais que 

quebrem a estrutura narrativa, o próprio espectador consome essa mídia de forma 

distinta: o verbo ‘maratonar’, se tornou comum para designar o ato de assistir uma 

temporada inteira. Em inglês, o termo binge-watch corresponde ao maratonar, e já 

consta como verbete em dicionários de prestígio. 

Observa-se que esse fenômeno tornou-se possível graças às plataformas de 

streaming, sendo um costume consideravelmente novo. Desse modo, as séries 

precisam se adaptar, e sofrem modificações no formato clássico, muitas vezes 

podendo ser lançada uma temporada inteira, possibilitando ao espectador assisti-la 

na velocidade que melhor lhe convém (SEABRA, 2016). É o caso de séries como 

Stranger Things (2016), e You (2018), produções da Netflix, e Homecoming (2018) e 

The Boys (2019), ambos produzidos pelo Prime Video. 

A ideia de compreender a série de TV como um filme em narrativa longa, desde 

que a trama se desenvolva dessa forma, permite que o tradutor se aprofunde no 

personagem e na história de uma forma que o cinema não pode. Conforme Kallas 

(2016, p. 15) ressalta, “é importante reconhecer que filmes não podem reproduzir esse 

tipo de intimidade e compreensão agregadas entre personagens e público”, ou seja, 

não só a trama ganha profundidade, pelo tempo disponível para contar a história, 

como a relação entre personagens e espectador ganha uma dimensão diferente, mais 

próxima. 
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Hutcheon (2006, p. 47) também corrobora esse pensamento acerca do tempo 

nas séries de TV:  

 
a televisão compartilha com o cinema muitas das convenções e 
portanto os mesmos problemas de transcodificação quando se trata 
de adaptar. No entanto, em uma série de televisão, há mais tempo 
disponível e, portanto menos compressão do texto adaptado é exigida. 

 

Observa-se então uma concordância entre os teóricos, acerca das 

similaridades e diferenças entre adaptar para o cinema e para a televisão, sendo o 

tempo disponível de tela o maior deles. Os autores citam também a dispersão de 

atenção que pode ocorrer na televisão em comparação com o cinema, porém, 

atualmente, cinema não é compreendido apenas como a experiência da sala escura, 

visto que o mesmo filme que é exibido na sala de cinema pode ser simultaneamente 

exibido em canais pagos, e as plataformas de streaming têm investido em cinema de 

qualidade com filmes premiados e que foram lançados quase exclusivamente em suas 

plataformas digitais, como é o caso de História de um Casamento (2019) e Dois Papas 

(2019). 

Seabra (2016, p. 281) afirma que “a ausência das restrições habituais de tempo 

da TV aberta também vem alterando a forma como os episódios são pensados e 

estruturados”, mas não só a forma e o conteúdo dos episódios e temporadas sofrem 

modificações com o advento de uma nova maneira de assistir à séries de TV. O tempo 

na TV aberta, que é limitado por uma grade de programação e interrompido por 

comerciais padroniza os episódios das séries de comédia em 20 minutos, e as séries 

dramáticas em 50 minutos. Sem essa restrição, a série tem liberdade em contar a 

história da melhor forma possível. No entanto, é comum que se mantenha um padrão. 

The Handmaid’s Tale, sendo uma série dramática, possui uma variação de 47 minutos 

a 1 hora por episódio, na primeira temporada. 

Além dos elementos citados, na produção televisiva a criação das personagens 

tem uma importância ainda maior do que no cinema. Como as séries possuem uma 

narrativa mais longa e muitas vezes se estendem por anos, isso resulta em mais 

tempo de contato entre o programa e o espectador. Para que o espectador tome a 

decisão constante de permanecer acompanhando a série, e retorne para a próxima 

temporada após o hiato, é necessário que as personagens sejam cativantes. 

Para alcançar as personagens cativantes o suficiente, e possibilitar o 

desenvolvimento das mesmas diante dos conflitos propostos pela trama, é importante 
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que exista um bom roteiro. Sem um roteiro de qualidade e consistente, séries perdem 

o envolvimento do público e podem até mesmo ser canceladas sem um enredo 

finalizado. 

Seabra (2016) cita ainda a chamada “suspensão da descrença”, que ele explica 

como um voto de confiança do espectador em acreditar nas regras estabelecidas em 

determinada série de ficção, para aceitar as disparidades em relação ao mundo real. 

Tendo em consideração os elementos citados, trabalham a favor do sucesso da série 

o fato de The Handmaid’s Tale apresentar uma protagonista identificável em uma 

trama que apesar de ficcional é extremamente plausível, especialmente considerando 

o cenário político-econômico da nossa atualidade.  

Assim como ocorreu no cinema, a representação da mulher na televisão sofreu 

a influência dos momentos históricos. Seriados de grande impacto na cultura pop 

norte-americana como I Love Lucy (1951-1957), I Dream of Jeannie (1965-1970) e 

Bewitched (1964-1972) apresentam a mulher em conformação com as expectativas 

sociais das épocas em que foram transmitidas. A maioria das séries e programas de 

TV das décadas de 50 a 70 retratavam a mulher nos papéis esperados de esposa, 

mãe e dona de casa. 

Nos anos 90, a série Sex and the City (1998-2004), adaptada de livro homônimo 

de Candace Bushnell, narrava a vida de quatro amigas e suas relações amorosas. 

Acompanhando um período marcado pela libertação sexual das mulheres, a série 

trazia tópicos relacionados a isso. No entanto, essa suposta libertação é 

heteronormativa e ainda muito limitada ao prazer sexual dentro de uma relação com 

um homem. 

Somente a partir dos anos 2000 observa-se uma maior produção de séries de 

TV com maior representatividade feminina e pluralidade de narrativas, embora a 

narrativa tradicional (a personagem feminina que serve apenas como interesse 

amoroso do protagonista) ainda persista. 

Séries como The L World (2004-2009) e Orange is the New Black (2013-2019), 

apresentam as mulheres em sua pluralidade de sonhos, desejos e orientações 

sexuais. O protagonismo narrativo, que esteve presente desde I Love Lucy, porém 

muito limitado, ganha força com a série Girls (2012-2017) da HBO, criada, escrita, 

dirigida e protagonizada por Lena Dunham. Fleabag (2016-2019) original Prime Video, 

segue o mesmo padrão, tendo a atriz e escritora Phoebe Waller-Bridge à frente do 
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projeto. Ambas as séries retratam mulheres em suas pluralidades, com personagens 

que possuem defeitos, e que fogem do padrão narrativo.  

Com relação à similaridade, tanto filmes quanto séries de TV são exemplos de 

mídia audiovisual, por isso a televisão se utiliza de muitas técnicas do cinema. 

Levando em consideração a adaptação, ambos terão desafios semelhantes. 
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3 LITERATURA E CINEMA GÓTICOS 

3.1 O gótico na literatura e no cinema 

3.1.1 O estilo gótico 

 

Gótico é um termo muito amplo, capaz de evocar diversos significados. O termo 

está historicamente relacionado aos Godos,6 e é usado para referir-se ao estilo 

arquitetônico, e à uma subcultura de arte e moda contemporânea (ZANINI, 2017). 

Representando supostamente uma estética que se relaciona às construções e cultura 

das tribos góticas, o estilo gótico se opõe à estética clássica. 

 Em seu livro Gothic and Gender, Donna Heiland introduz a temática do gótico, 

relacionando o estilo artístico ao povo de quem foi herdado o nome: os Godos. 

Segundo Heiland (2004), apesar de o estilo não representar narrativas a respeito dos 

Godos, a transgressão é uma temática em comum. Ela afirma ainda: “A ficção gótica, 

em seu cerne, se trata de transgressões de todo tipo: através de fronteiras nacionais, 

sociais, sexuais, os limites de identidade.” (HEILAND, 2004, p. 3) 

 O uso do termo para designar o que hoje conhecemos como arte gótica foi 

inicialmente usado pelo artista e historiador da arte Giorgio Vasari (CHAPUIS, 2002, 

RIBEIRO, 2021) para definir, de maneira pejorativa, o estilo arquitetônico. O que hoje 

compreendemos por arte gótica, principalmente na ficção, vai muito além da forma, e 

compreende muitos formatos. Conforme explica Bloom (1998, p. 01-02): 

 
Apesar de o termo ‘gênero gótico’ ser singular, suas encarnações são 
diversas e muitas vezes retêm apenas uma leve inclinação em direção 
a um cerne original ou conjunto formal de propriedades genéricas. 
Além disso, a natureza do gótico é tão diversa que pode incluir (por 
semelhanças formais) obras de ficção que não contêm elementos 
sobrenaturais ou elementos do horror, mas que possuem atitudes 
similares de ambientação, atmosfera ou estilo. 

 

 Desse modo, apesar de o termo ‘gótico’ derivar do nome das tribos germânicas, 

o estilo artístico que o termo designa não necessariamente se relaciona de forma 

direta à produção cultural e artística desse povo, mas carrega principalmente a ideia 

de transgressão à norma, de rebeldia. Tendo sido a arte gótica nomeada dessa forma 

de modo pejorativo, relacionando-se às concepções de que os Godos seriam bárbaros 

 
6 Povo germânico que habitou a região da Escandinávia, considerado bárbaro pelo império Romano. 
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de habilidades artísticas inferiores, ela carrega ainda questões de alteridade em 

relação ao estilo clássico dominante. 

A arte gótica tradicionalmente compreende um estilo arquitetônico europeu que 

se difundiu durante a Idade Média, tendo reverberado em outras expressões artísticas. 

Na literatura, compreende-se que teve início no século XVIII com o romance O Castelo 

de Otranto (1764), de Horace Walpole. 

Somente 30 anos depois haveria outra obra considerada pertencente ao estilo 

gótico: em 1794 Ann Radcliffe publicou o romance Os mistérios de Udolpho, obra que 

disputa o título de inaugural do estilo gótico. Não há consenso entre os teóricos acerca 

do tema. Visto que Walpole representa as bases do gótico literário, e talvez por 

disputar o título com uma escritora mulher, a crítica literária o considera, senão o 

fundador do estilo, ao menos precursor. 

Smith (2007, p. 03) afirma que “o gótico é também uma forma produzida em 

diferentes gêneros bem como contextos sociais e nacionais”. Ou seja, o estilo gótico 

se apresenta em diferentes formatos, e que possibilita discutir temáticas relacionadas 

ao medo e poder em diferentes contextos sociais. 

Dois termos intrinsecamente relacionados ao gótico, terror e horror são 

comumente tratados como sinônimos. No entanto, nos estudos do gótico suas 

diferenças são delineadas: escritores e teóricos do gótico, com uma tradição crítica 

que pode ser observada desde o século XVIII, distinguem horror de terror pela origem 

do sentimento de medo, se físico ou psicológico (FRANÇA, 2008). 

Botting (1996, p. 48) explica que, enquanto o terror se relaciona ao imaginário, 

o horror estaria ligado a sensações físicas geralmente instigadas por “um encontro 

direto com a mortalidade física, o contato com um defunto frio, a visão de um corpo 

decadente. A morte é apresentada como o limite absoluto”. Ou seja, terror e horror 

associam-se a medos abstratos e físicos, respectivamente. 

O horror pode ser caracterizado em uma obra gótica utilizando elementos 

naturais ou sobrenaturais, psicológicos ou físicos, políticos, sociais, religiosos, 

sexuais. Além disso, apesar de o gótico estar mais comumente relacionado com os 

gêneros de suspense e terror, existem obras de comédia gótica, como é o caso de A 

Família Addams (1991), Sombras da Noite (2012), e até mesmo obras góticas 

direcionadas ao público infantil, como A Noiva Cadáver (2005) e Coraline (2009). 

Apesar das inúmeras possibilidades de criação de uma estética gótica na 

ficção, existem alguns elementos que são recorrentes, o que Smith (2007, p. 04) 
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chama de recursos persistentes: “representações de ruínas, castelos, monastérios, 

formas de monstruosidade, imagens de insanidade, transgressão, o sobrenatural, e 

excessos”. Compreende-se que a literatura gótica está em sua origem associada a 

textos que utilizavam prédios da arquitetura gótica como cenário de tramas 

dramáticas. Já obras góticas contemporâneas, mesmo que não possuam esse 

elemento, ainda apresentam “imagens recorrentes de aprisionamento e 

confinamento” (KLEE, 2008, p. 19). 

Tais elementos são comuns à ficção gótica, embora não seja necessário que 

uma obra apresente todos os elementos para ser considerada gótica. Conforme 

aponta Ribeiro (2021 p. 25)  

 
O gótico literário apresenta, como mola propulsora dos seus 
enredos, como inspiração para a construção das tramas, ou 
apenas como pano de fundo para a sua criação, transgressões de 
limites territoriais, identitários e sexuais, assim como violações de 
valores culturais, sociais, e religiosos. (grifo nosso) 
 

Assim, compreende-se que a estética do estilo gótico apresenta uma atmosfera 

em que medos e tabus são escancarados, através de temáticas que podem variar de 

acordo com o contexto social no qual a obra está inserida. “Ao mesmo tempo 

escapista e conformista, o gótico conversa com o lado sombrio da ficção doméstica: 

erótico, violento, perverso, bizarro e obsessivamente conectado com os medos 

contemporâneos” (BLOOM, 1998, p. 02). O gótico se transforma junto com a 

sociedade, para continuamente persistir na representação humana de maneira crua e 

genuína. 

O gótico está interligado a alguns conceitos da Estética, dentre eles 

destacamos a teoria do sublime, concebida pelo filósofo Edmund Burke. Para ele, a 

beleza e o sublime na arte causam sensações e instigam sentimentos de dor e de 

prazer (FRANÇA, 2008). O sublime se conecta a poderosas sensações de medo e 

espanto. De acordo com Botting (1996, p. 2) “o sublime estaria associado à 

grandiosidade e magnificência”. Essa grandiosidade era trazida por cenários de 

paisagens monumentais, que por sua vastidão e possíveis perigos, causam 

sentimentos de medo e fascinação. 

O sublime se conecta ao gótico também por sua característica de excessos: as 

paisagens associadas ao sublime são vastas, gigantescas, e seus efeitos no leitor são 

poderosos ao sobrepujar o racional: “esse excesso, que confronta o sujeito individual 
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com a ideia de sua própria extinção, deriva de emoções que, argumenta Burke, se 

relaciona a autopreservação e produz um frisson de deleite e horror, tranquilidade e 

terror” (BOTTING, 1996, p. 26). 

O conceito de uncanny foi desenvolvido por Freud,7 como um elemento da 

psique que foi familiar e já não o é. Conforme explica Botting (1996, p. 7) “o uncanny 

perturba o senso de realidade e normalidade que é familiar, caseiro e seguro”. Em 

Punter e Byron (2004) vemos que o uncanny está intrinsecamente relacionado ao 

gótico, já que as temáticas de estranhamento, de distorção do familiar são temas 

clássicos da literatura gótica e criam uma atmosfera de assombro. 

Embora inicialmente compreendido como um estilo nacional inglês, o gótico 

ganhou espaço nas literaturas de inúmeros países, alguns deles apresentando 

considerável tradição literária gótica, adaptando-se às temáticas pertinentes aos 

diferentes locais e períodos. Margaret Atwood, canadense, é responsável por parte 

da produção literária gótica do país. 

 

3.1.2 O gótico literário e cinematográfico 

 

O estilo gótico na ficção se apresenta de forma a questionar a humanidade e 

moralidade do ser humano através do medo. Terror, medo do desconhecido e o 

monstruoso são elementos que integram a literatura gótica. Utilizando elementos 

como os citados, a narrativa gótica questiona o monstruoso existente na sociedade. 

Segundo Zanini, (2017, p. 11),  

 

a percepção do outro é também questão crucial nos estudos do gótico, 
sobretudo no que diz respeito à figura do monstro: em vertentes ditas 
clássicas, o monstro gótico é fisicamente diferente do ser humano, e 
se caracteriza por seu aspecto abjeto – ao mesmo tempo em que nos 
repele, ele nos fascina; em narrativas contemporâneas, por outro lado, 
a monstruosidade é mais perceptível em comportamentos e na psique 
dos personagens, tornando cada vez mais tênue a linha que separa 
“eles” de “nós”.  

 

Para Delumeau (2009), o medo humano, apesar de parecer-se ao medo 

sentido por outros animais como instinto de sobrevivência, diferencia-se, pois apenas 

 
7 Termo popularizado na psicanálise por Freud em ensaio intitulado Das Unheimilich, publicado em 
1919, em português, é comumente traduzido como insólito ou inquietante. 
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os humanos têm a capacidade de abstração do pensamento, portanto somente nós 

somos capazes de ter ciência de nossa morte, e de imaginá-la. 

 É importante ressaltar, que ao longo do tempo, com as mudanças que ocorrem 

na sociedade, os objetos de medo das pessoas se modificam. Em uma perspectiva 

pós-moderna, o que causava assombro a uma geração, pode não ser assustador para 

a seguinte, bem como novos medos surgem. Ribeiro (2021, p. 20) explica que: 

 
Ao longo de mais de dois séculos de existência, o gótico deixa de ser 
caracterizado como o caótico, o obscuro, o escondido e o irracional, e 
passa, em uma perspectiva contemporânea, a representar 
profundidade ideológica e criticidade política. 

 
Um exemplo do retrato de medos contemporâneos, a série de ficção científica 

Black Mirror (2011 -) tem episódios independentes que, através da ficção científica, 

questionam o futuro da humanidade diante das novas tecnologias digitais. Tais medos 

são representativos da nossa geração. Por outro lado, podemos resgatar medos 

folclóricos como os changelings, crianças trocadas, lenda medieval que assombrava 

mães e pais com a possibilidade de terem seus bebês roubados por criaturas mágicas. 

O mito surgia possivelmente da falta de compreensão acerca de doenças ou 

deficiências congênitas. 

Diversos são os elementos utilizados na literatura e no cinema góticos com o 

intuito de despertar o medo no leitor ou espectador. Entre esses elementos está a 

figura do monstro. Tradicionalmente retratado como um ser desfigurado, de 

características animalescas ou míticas, o monstro representa a alteridade: “através da 

diferença, seja em aparência ou comportamento, monstros funcionam para definir e 

construir a política do ‘normal’” (PUNTER; BYRON, 2004, p. 263). 

Observa-se, portanto, que o monstro é o Outro, que surge para confrontar a 

normalidade, os padrões sociais da normatividade e nem sempre no aspecto visual. 

Segundo Ribeiro (2021, p. 62) 

 
Em muitas perspectivas de análise do gótico, o que parece evidente é 
o papel do monstro enquanto figura que revela aspectos que são 
chave para o entendimento e reflexão acerca do momento histórico, 
político e social em que se insere. Cabe aos estudiosos, analistas e 
críticos investigar o vilão apresentado pelo horror contemporâneo [...] 
considerando as relações entre o monstro e os anseios e apreensões 
que envolvem o convívio com a outridade. 
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 Assim, cabe analisar a figura do monstro para além das características de 

abjeção e medo que esse monstro causa ou pretende causar, mas sim compreender 

os motivos pelos quais aquele indivíduo foi desumanizado e transformado em 

monstro, a quem esse monstro assombra, e por que. 

 Ainda pensando a formação do monstro, Moers (1976, p. 101) reflete “o que 

são monstros? Criaturas que assustam porque elas parecem diferentes, erradas, 

não-humanas.” (grifo nosso). Se Beauvoir (2006, p.9) afirma que o homem 

representa “a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos ‘os homens’, para 

designar os seres humanos”, então podemos afirmar que para os homens, a mulher 

seria o diferente, o errado, até mesmo não-humano. 

A partir da obra que deu início ao gótico na literatura – o romance de Walpole 

– diversos textos marcaram o estilo literário. Ainda no século XVIII Ann Radcliffe 

inaugurou a escrita gótica feminina. A autora firmou o estilo gótico na literatura e abriu 

caminho para outras escritoras mulheres no gênero, iniciando um movimento que 

futuramente seria denominado de gótico feminino. “Já na década de 1790, Ann 

Radcliffe definiu firmemente o gótico em uma das formas que teria dali em diante: um 

romance no qual a figura central é uma jovem mulher que é ao mesmo tempo vítima 

perseguida e heroína corajosa.” (MOERS, 1976, p. 91). 

Inicialmente, a literatura gótica se desenvolveu como uma arte nacional inglesa, 

mas ainda durante o século XVIII a arte se desenvolveu em outros países da Europa, 

assim como nos Estados Unidos da América, sendo um dos destaques 

estadunidenses o escritor Charles Brockden Brown. 

O início do século XIX ficaria marcado pela publicação de Frankenstein ou o 

Prometeu Moderno, de Mary Shelley. O romance é representativo para o gótico por 

incentivar a ascensão do elemento do monstro na literatura gótica. O monstro criado 

por Victor Frankenstein na obra traz diversos elementos que se tornaram 

característicos no estilo gótico: o Outro monstruoso, o medo em torno do 

desenvolvimento científico, são alguns exemplos. 

Muitas obras com personagens monstruosos marcantes surgiram após a 

publicação do romance de Mary Shelley: O médico e o monstro, publicado em 1886 

por Robert Louis Stevenson, e Drácula, escrito pelo irlandês Bram Stoker e publicado 

em 1897. Algumas dessas obras apresentaram os elementos da experimentação 

científica como em Frankenstein, enquanto outras obras evocam contos e lendas 

populares. É o caso do conto The Sandman, de E. T. A. Hoffman, escrito em 1817 e 
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cujo personagem monstruoso é inspirado na lenda do sandman (homem areia) que 

coloca areia nos olhos das crianças para que durmam. 

Saindo da Europa rumo à América do Norte, no século XIX se destacam Edgar 

Allan Poe e seus contos que marcam uma releitura da paisagem gótica para o 

ambiente dos Estados Unidos da América, e Hawthorne, cuja obra se utiliza das 

questões de religião e simbolismo. 

No século XX, Lovecraft inaugura o que ficou conhecido como horror cósmico: 

“seria difícil confundir uma obra de Lovecraft: seu estilo é prolixo, profuso, e ainda 

assim capaz de entregar um rápido choque afiado” (PUNTER; BYRON, 2004, p. 144). 

Outros autores se destacam, especialmente com obras adaptadas ao cinema, como 

Stephen King e Robert Bloch. 

No que compete à ambientação, a literatura gótica está em sua origem 

associada a textos que utilizavam prédios da arquitetura gótica como cenário de 

tramas dramáticas. Já obras góticas contemporâneas, mesmo que não possuam esse 

elemento, ainda apresentam “imagens recorrentes de aprisionamento e 

confinamento” (KLEE, 2008, p. 19). 

 Como já ressaltamos, o gótico se apresenta na ficção não como um gênero, 

mas como um estilo recorrente em diversos gêneros. “O cinema gótico traz um 

conjunto de elementos reconhecíveis baseados em códigos visuais distintos. Tais 

códigos constituem a linguagem, ou o sistema de signos do cinema gótico” (KAVKA, 

2002, p. 210). A afirmação de Kavka inclui ainda exemplos de elementos recorrentes 

na estética gótica, como prédios antigos em ruínas, paisagens insólitas, elementos 

religiosos. Desse modo, é fácil compreender porque o gótico adapta-se tão bem ao 

cinema, uma arte voltada ao visual. 

No cinema, de acordo com Punter e Byron (2004), podemos definir ondas na 

produção de obras góticas: a primeira teria acontecido nos anos 1930 com o 

expressionismo alemão, e é responsável pela popularização de personagens hoje 

considerados clássicos, como Drácula e Frankenstein. A segunda onda, nos anos 

1950, foi marcada pela ficção científica, e filmes sobre invasões alienígenas: 

“projetados para codificar argumentos acerca da Guerra Fria, sobre medo da invasão 

vinda do Leste” (PUNTER, BYRON, 2004, p. 66). 

Assim como o cinema gótico, os programas de TV góticos ganham espaço a 

partir de adaptações dos clássicos da literatura gótica. Séries como Penny Dreadful 

(2014), Drácula (2020), Sleepy Hollow (2013), The Frankenstein Chronicles (2015) 
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adaptam textos da literatura gótica dos séculos XVIII e XIX. Obras góticas dos séculos 

XX e XXI, inclusive em diferentes formatos, como HQs, foram adaptadas para séries 

como The Haunting of Hill House (2018), Chilling adventures of Sabrina (2018), Locke 

& Key (2020) e Sandman (2022). 

Importante salientar que muitas das produções supracitadas foram ou são 

produzidas por plataformas de streaming, o que sugere que essa descentralização na 

produção de programas de TV democratizou as temáticas selecionadas para 

produção de séries. 

Os títulos citados são apenas uma ínfima parte do que representa o gótico na 

televisão. Apesar disso, o gótico enquanto gênero televisivo ainda não foi 

extensivamente analisado. Parte disso se dá em função da dificuldade em definir o 

gótico, quando ainda há discordância entre os teóricos até mesmo em se o gótico 

seria um gênero, um subgênero, ou um estilo, por exemplo. 

Em seu livro Gothic Television, Wheatley (2006, p. 2) apresenta outro problema 

para essa ausência de estudos acerca do gótico na televisão: “diferente da literatura 

gótica, a televisão gótica não é uma categoria utilizada pelos profissionais da indústria 

televisiva para definir seus programas, nem tampouco existe como uma linguagem 

cotidiana”. Ou seja, enquanto o gótico literário já é reconhecido e até mesmo o cinema 

gótico já possui extensa literatura a seu respeito, o termo televisão gótica ainda não é 

nem mesmo popular na indústria. 

Wheatley (2006) apresenta uma relação entre gótico e televisão que relaciona 

o componente doméstico da TV com a temática recorrente da domesticidade no 

gótico. Ao listar elementos comuns ao gótico televisivo, ele destaca: 

 
um clima de horror e/ou terror que evoca medo ou aversão no 
espectador; a presença de personagens e enredos estereotipados, 
geralmente derivados da ficção literária gótica (por exemplo o herói ou 
heroína preso em uma situação doméstica ameaçadora por um vilão 
maligno, ou uma família tentando acobertar segredos do passado) [...] 
e talvez mais importante, lares e famílias que são assombrados, 
torturados ou perturbados de alguma forma. (WHEATLEY, 2006, p. 3) 

 
Podemos observar então a presença das questões domésticas nos elementos 

mais comuns aos programas de TV góticos, especialmente no gótico feminino 

televisivo: “a televisão gótica dos anos 60 discutivelmente primeiro parodiou e em 

seguida reescreveu convenções domésticas, que foram então captadas por séries 

realistas” (WRIGHT, 2016, p. 133). A afirmação aponta não só para a relevância do 
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elemento doméstico no gótico, mas seu poder de influência sobre outros gêneros 

televisivos. 

Kaye (2012) aponta para a importância do monstro na tradução do gótico da 

literatura para o cinema, pois segundo ela, a figura do monstro é o que permite adaptar 

os textos para os medos de cada geração, modificando mesmo os monstros clássicos 

para adequá-los aos medos contemporâneos, enquanto que os primeiros romances 

góticos, centrados em questões de classe específicas do período da Revolução 

Industrial, tornam-se marcados pelo período em que foram escritos. 

Sendo o gótico literário um estilo amplo e que nele cabem muitas temáticas, 

coube categorizá-lo em temas distintos. Os assuntos que concernem ao universo da 

mulher, como observaremos adiante, atendem ao gótico feminino. Conforme aponta 

Ribeiro (2021, p. 31) “em geral, a literatura gótica apresenta a aflição de suas vítimas 

diante de um inimigo, alguém que possui algum poder sobrenatural ou que dispõe de 

algum mecanismo que lhe concede vantagem sobre as vítimas.” Devemos então 

buscar quem é a vítima, o inimigo e quais os mecanismos de vantagem deste sobre a 

primeira no gótico feminino.  

 

3.2 O gótico feminino 

3.2.1 O papel social da mulher e alteridade 

 

Em termos sociais, as pessoas se identificam e se diferenciam entre si, visto 

que vivemos em um mundo heterogêneo. Tais identificações e diferenciações tendem 

a ser percebidas como fatos naturais. No entanto, de acordo com Silva (2012, p. 76), 

identidade e diferença são “o resultado de atos de criação linguística”, ou seja, são 

rótulos criados dentro da sociedade, e não elementos da natureza que seriam 

imutáveis. 

Silva (2012) explica que identidade e diferença são conceitos interdependentes, 

isto é, um depende do outro para existir, pois somente podemos tecer os limites da 

nossa identidade, ao identificar a diferença entre nós e os outros. Desse modo, para 

definir a identidade de si mesmo, nos deparamos com o conceito de alteridade, os 

elementos que formam o Outro e que nos diferenciam desse Outro. 

As pessoas representam papéis na sociedade, seja enquanto indivíduos, ou 

representando um grupo ou casta social. Os rótulos com os quais nos identificamos e 
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identificamos o Outro servem como guia para os papéis que a sociedade espera que 

determinados indivíduos desempenhem. 

Associado à ideia dos papéis sociais, Silva (2012) observa que identidade e 

diferença são relações sociais, sujeitas às relações de poder exercidas na sociedade. 

Ele diz ainda que “a afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o 

desejo dos diferentes grupos sociais [...] de garantir o acesso privilegiado aos bens 

sociais” (SILVA, 2012, p. 81). Portanto, o Mesmo e o Outro são definidos por quem 

detém as relações de poder. Sendo assim, o Mesmo, o normal, é sempre determinado 

pelos grupos dominantes, que, por conseguinte, determinam que seus opostos sejam 

vistos como diferente, o Outro, anormal. 

Dessa forma, é possível identificar, entre alguns rótulos, o de homem e mulher, 

e papéis sociais relacionados a esses. Beauvoir (2016) identifica e questiona essas 

expectativas, refletindo acerca da justificativa de que as limitações associadas ao 

papel da mulher teriam origem biológica, pois, 

 
sendo o corpo o instrumento de nosso domínio do mundo, este se 
apresenta de modo inteiramente diferente segundo seja apreendido 
de uma maneira ou de outra. [...] Mas o que recusamos é a ideia de 
que constituem um destino imutável para ela. Não bastam para definir 
uma hierarquia dos sexos. (BEAUVOIR, 2016, p. 60) 

 
Através de uma análise da mulher do ponto de vista biológico, Beauvoir (2016) 

demonstra que a mulher possui sim diferenças físicas, algumas inclusive passíveis de 

incapacitá-la temporariamente, como a menstruação, a gestação, o parto. No entanto, 

tais distinções não são justificativas para a sujeição da mulher em nossa sociedade. 

É necessário observar os demais aspectos da vida em sociedade, questões 

econômicas, sociais, psicológicas, para compreender as influências sobre o corpo e a 

compreensão dos lugares que este corpo pode ocupar. 

É analisando o texto de Beauvoir que Butler (2003, p. 27) afirma que “não há 

como recorrer a um corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de 

significados culturais”. Assim, os corpos são condicionados a significados que 

representam os valores e ideais de determinada cultura, e não podemos evitar que 

essa leitura ideológica seja feita. 

Silva (2012) destaca que a diferenciação masculino/feminino, assim como 

outras, enquadra-se na oposição binária, que consiste em classes polarizadas. Assim 
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como observado por Beauvoir, Derrida também analisou esse processo de 

diferenciação binária. Segundo Silva (2012, p.83) 

 

para ele [Derrida], as oposições binárias não expressam uma simples 
divisão do mundo em duas classes simétricas: em uma oposição 
binária, um dos termos é sempre privilegiado, recebendo um valor 
positivo, enquanto o outro recebe uma carga negativa. 

  

 Em sua análise, Beauvoir também reconhece a dualidade entre feminino e 

masculino dentro da perspectiva de polaridades, e revela sentidos de desigualdade 

nas relações sociais do cotidiano, como por exemplo no uso da linguagem, pois  

 
a relação dos dois sexos não é a das duas eletricidades, de dois polos. 
O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de 
dizermos “os homens” para designar os seres humanos [...]. A mulher 
aparece como o negativo, de modo que toda determinação lhe é 
imputada como limitação, sem reciprocidade. (BEAUVOIR, 2016, p. 
11)  

 

Tanto de uma perspectiva linguística quanto de gênero, observam-se as 

relações de polaridades associadas ao poder que o mesmo e o Outro exercem no 

contexto social. Essas polaridades são observadas em outras identidades binárias, 

como branco e negro, nativo e estrangeiro.  

O Outro é visto como ameaça por sua diferença (RIBEIRO, 2021) e é essa 

diferença que será explorada para justificar a repulsa conferida contra qualquer 

indivíduo que se encaixe nesse lugar de outridade. Esse estranhamento é fortalecido 

pelas características de diferença, sejam elas ideológicas, religiosas, geográficas ou 

físicas. Tudo será usado para distanciar e “monstrualizar” o Outro. 

Conforme Ribeiro (2021, p. 55) ressalta “observa-se que o olhar monstruoso 

advém, muitas vezes, da não aceitação de padrões sociais, políticos e/ou religiosos”. 

Dessa forma, é criada uma aversão aos indivíduos, mas também ao seu modo de 

vida, estabelecendo os valores do indivíduo mesmo como corretos e exemplos a 

serem seguidos, em contraponto com costumes considerados não somente errados, 

como não-humanos, não civilizados. 

A partir dos estudos de Hegel, Beauvoir (2016) observa que a relação 

estabelecida socialmente por homens e mulheres é de alteridade, ou seja, o homem 

enxerga a si como o Um (ou mesmo), e à mulher como o Outro. No entanto, 

diferentemente das demais relações de alteridade, a mulher também enxerga a si 
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como o Outro, justificando esse resultado no fato de mulher e homem não 

desempenharem os mesmos papéis na sociedade. 

A mulher, ao adotar a identidade designada pelo homem, reconhecendo a si 

mesma como o Outro, legitima na sociedade a ideia de que homem é sinônimo de 

humanidade: “a teórica [Beauvoir] demonstra em seu percurso filosófico sobre a 

categoria de gênero que, a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao 

homem e através do olhar do homem” (SANTOS, D., 2015, p. 21).  

A teoria que Beauvoir desenvolve defende que em nossa sociedade a mulher 

é vista como “o Outro” em relação ao masculino. A partir do advento das sociedades 

patriarcais, a mulher foi designada de forma inferiorizada. Denominada como o “sexo 

frágil”, vista como inferior em comparação ao homem, a mulher foi hostilizada por suas 

diferenças físicas, biológicas e socioemocionais. 

 No cinema e na TV, as relações de poder entre homem e mulher são realçadas 

pela forma como a mulher é representada. No artigo Visual Pleasure and Narrative 

Cinema, publicado em 1975, Laura Mulvey utilizou o conceito do male gaze para 

referir-se ao olhar masculino que recai sobre a mulher de maneira a objetificá-la. 

Segundo Mulvey (1988, p. 62), “o olhar masculino determinante projeta sua fantasia 

na figura feminina estilizada de acordo. No seu papel tradicional exibicionista, as 

mulheres são simultaneamente olhadas e exibidas”. 

Analisando o texto de Mulvey, em comparação com uma observação das 

mulheres que tradicionalmente possuem espaço no cinema, observamos que a 

estética é fator determinante para conseguir manter uma carreira de atriz, e que a 

mulher é continuamente exposta de maneira a agradar o olhar masculino. Nos filmes 

de ação, por exemplo, as personagens femininas estão sempre vestindo roupas 

inapropriadas para a atividade que realizam, roupas provocativas que privilegiam o 

expectador da ação. 

Levando em conta a representação simbólica, a mulher é compreendida como 

diferença, sendo o feminino compreendido como objeto e nunca sujeito, de modo que 

a mulher é passiva em suas relações com o homem, e este o sujeito que controla as 

relações (BUTLER, 2003; MULVEY, 1988). 

Essa passividade influencia no acesso da mulher aos espaços sociais, ao 

mesmo tempo aceitando e confirmando a suposta superioridade masculina ao 

performar de acordo com os papéis definidos:  
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Feminilidade significa fraqueza, inocência, negatividade e resignação 
no que compete a meninas e mulheres. Todas essas são qualidades 
que se encaixam bem no papel imposto pela sociedade às mulheres, 
o papel de esposa devota a servir seu marido e seus filhos (EL 
SAADAWI, 2015, p. 159-160). 

 
Assim, se perpetuam as crenças dicotômicas em relação aos papéis sociais a 

serem exercidos por homens e mulheres na sociedade, e se mantém a crença de que 

esses papéis não foram criados, mas sim que transcenderiam à sociedade e seriam 

inatos e necessários à subsistência humana. 

 

3.2.2 Panorama histórico da mulher e suas representações nas expressões artísticas 

    

A presença da mulher na arte foi por muito tempo reduzida, quando muito, ao 

papel de representada. Muitos escritores e pensadores defendiam que a escrita, e até 

mesmo a leitura, seriam ocupações naturalmente masculinas (GILBERT; GUBAR, 

2000), sendo assim inapropriado que a mulher se aventurasse na literatura. 

Vista através do olhar masculino, o male gaze, a mulher representada na arte 

servia ao desejo e expectativas do homem. Mulvey (1988) afirma que no cinema o 

homem controla o olhar e expõe a mulher da maneira que mais lhe convém. Podemos 

estender essa compreensão para as demais artes visuais, como a pintura, escultura 

e fotografia. 

 Para o homem, a partir de seu lugar de privilégio, é interessante manter-se 

como sujeito ativo da relação observador-observado que se estabelece entre homem 

e mulher na representação artística. E desse modo, são perpetuadas as imagens 

corporais e de comportamento que são mais desejáveis nas mulheres. 

 A historiadora da arte Linda Nochlin escreveu em 1971 um ensaio chamado 

Por que não houve grandes mulheres artistas?, no qual ela questiona a ausência de 

mulheres no cânone das artes visuais.8 Ao rejeitar a ideia do gênio artista, que em si 

carrega a interpretação de que a ausência de mulheres no cânone seria resultado 

apenas da falta de talento destas, Nochlin (2016) aponta para o contexto social e 

econômico  que envolve o trabalho artístico. 

 
8 O ensaio foi originalmente publicado na revista estadunidense ARTNews. O texto foi traduzido para o 
português pela primeira vez somente em 2016, tendo uma equipe de tradução feminina à frente do 
projeto. 
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 A autora ressalta a ausência das mulheres no cânone das artes plásticas, mas 

é possível fazer o comparativo com o audiovisual e a literatura. Mesmo que existam 

mulheres atuando nessas áreas, e cada vez mais o mercado artístico percebe a 

necessidade de uma representatividade feminina de fato, ainda assim, os grandes 

nomes da arte clássica são homens: 

 
Não existem mulheres equivalentes a Michelangelo, Rembrandt, 
Delacroix, Cézanne, Picasso ou Matisse, ou mesmo nos tempos 
recentes, a Kooning ou Warhol, assim como não há afroamericanos 
equivalentes dos mesmos. [...] Se as mulheres de fato tivessem 
alcançado o mesmo status que os homens na arte, então o status quo 
estaria bem. (NOCHLIN, 2016, p. 8) 

 

 A autora observa que o cânone da arte é composto por artistas homens, 

brancos, de classe média-alta. Essa é a classe dominante na arte e na mídia. Portanto, 

a mulher que vemos representada nas pinturas, na fotografia, no cinema e na 

televisão, é a mulher vista pelos olhos desse homem, criada em sua mente, de acordo 

com seus desejos e necessidades.  

El Saadawi afirma 

 
Mulheres são objetos, meros instrumentos. São objetos usados para 
publicidade comercial, ou para o trabalho não remunerado em casa e 
no campo, ou para trabalho remunerado fora de casa adicionado do 
trabalho não remunerado dentro dela, ou são usadas para parir 
crianças atendendo aos propósitos reprodutivos da sociedade, ou são 
objetos sexuais usados para satisfazer as vontades e desejos do 
homem. (EL SAADAWI, 2015, p. 178) 

 
A partir do apontado pela autora, observamos que não é do interesse masculino 

permitir ou auxiliar um movimento artístico feminino, pois isso seria disruptivo ao modo 

de representação atual, no qual o homem é sujeito e a mulher objeto. 

Uma representação feminina pela perspectiva da mulher altera o discurso, 

trazendo à tona pautas relevantes à mulher. No entanto, para escrever livremente, é 

preciso desconstruir os estereótipos construídos à imagem da mulher. Segundo 

Gilbert e Gubar (2000, p. 17) “a mulher precisa matar o ideal estético através do qual 

ela tem sido morta na arte”. Ou seja, para que a mulher possa ser representada de 

maneira mais condizente à realidade através de personagens multidimensionais, é 

necessário transcender as imagens de vilã e mocinha criadas pela escrita masculina, 

e derivadas da psicanálise de Freud e de ideais religiosos. 
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Tais estereótipos são limitantes e rasos demais para representar a mulher em 

sua pluralidade na arte, e advém de análises masculinas que buscam modular um 

comportamento desejado de feminilidade. Assim, os mitos e narrativas masculinas 

apresentam a mulher ideal como pura e intangível, como a Virgem Maria, que em sua 

pureza torna-se mãe mesmo sem relacionar-se sexualmente. No extremo oposto está 

a mulher monstruosa, a que renega os papéis da família e maternidade: seja em Maria 

Madalena que foi transformada pelo senso comum em prostituta mesmo sem que haja 

menção a isso na Bíblia, seja em personagens da literatura infantil como a bruxa que 

come crianças, elas são monstruosas por não se sujeitarem aos papéis limitantes 

impostos sobre elas. 

A relação da mulher com a literatura, sua representação pela ótica feminina e 

sua relação com a figura do monstro são elementos explorados no gótico feminino. 

 

3.2.2 A literatura de autoria feminina e a tradução da mulher: o gótico feminino 

  

Reconhecida como a autora a cunhar o termo “gótico feminino”, Moers (1976) 

o explica como a designação para obras de escritoras mulheres que se enquadrariam 

no estilo gótico. A autora esclarece então que determinar o que seria o Gótico já seria 

um pouco mais confuso, mas ressalta a relação do gótico com o medo, afirmando que 

na literatura gótica, assustar o leitor faria parte da intenção do autor. Sendo 

atravessada pelas questões sociais, a mulher escreve de seu lugar na sociedade, 

colocando em pauta temáticas pertinentes à sua condição de mulher. 

Desse modo, uma obra do gótico feminino geralmente irá abordar temáticas 

em comum aos anseios e medos da mulher. A tradição do gótico feminino surge ainda 

no século XVIII, apesar do silenciamento da mulher ser ainda mais recorrente do que 

na atualidade. Moers (1976) aponta para o fato de que a maioria das escritoras 

mulheres até o século XIX eram solteiras e virgens, sendo raras as que tinham filhos, 

limitando assim a descrição de temas como casamento e maternidade nas obras 

escritas por mulheres. Tal limitação restringe o debate de temas relevantes à mulher, 

bem como a possibilidade de retratar a mulher em tais papéis de forma mais verossímil 

e menos romantizada.  

Independente de possíveis limitações, algumas temáticas são universais à 

experiência de ser mulher, e acerca da tradição de personagens. Moers (1976, p. 91) 

aponta que 



47 
 

 
[...] Ainda nos anos 1790, Ann Radcliffe estabeleceu o gótico em um 
dos formatos no qual permaneceria sempre: um romance no qual a 
figura central é uma jovem mulher que é simultaneamente vítima 
perseguida e heroína corajosa. 

 
De acordo com Santos (2017, p. 36) “no Gótico feminino, as convenções 

góticas são utilizadas como um mecanismo para explorar, na ficção, as insatisfações, 

ansiedades e conflitos vivenciados pela mulher em um mundo dominado por valores 

patriarcais”. Portanto, a narrativa do gótico feminino estabelece relações de sentido 

com os problemas vivenciados pela mulher no sistema patriarcal. 

Relativo aos elementos da narrativa que caracterizam uma obra como gótico 

feminino, Santos (2017, p. 36) identifica:  

 
i) a adoção de uma perspectiva feminina; ii) uma protagonista mulher; 
iii) um ambiente doméstico como principal espaço narrativo; iv) o 
homem como elemento transgressor; v) um enredo que revela 
segredos do passado e vi) uma trama que destaca a violência e a 
opressão da qual as mulheres são vítimas. 

  

Levando em consideração as características acima citadas, observamos que 

obras escritas por mulheres mesmo antes de uma definição de gótico feminino, se 

enquadram nessa perspectiva única. Referindo-se ao gótico feminino, mais 

especificamente à obra de Ann Radcliffe, Ribeiro (2021, p. 30) aborda um elemento 

importante, e “que viria a ser preponderante em várias obras góticas, um vilão dotado 

de grande poder”. 

Da mesma forma que na literatura, o ingresso da mulher no cinema apresentou 

– e continua apresentando na atualidade – muitos obstáculos. As narrativas 

associadas à mulher e ao público feminino permanecem introspectivas e 

concernentes ao ambiente doméstico e à maternidade. A literatura continua presente 

no cinema e na televisão góticos, visto que muitas obras são adaptadas até mesmo 

mais de uma vez: é o caso do romance Rebecca, de Daphne Du Maurier (1938), que 

foi adaptado para o cinema em 1940 e em 2020, diversas vezes para a televisão, além 

de adaptações para o rádio e teatro. 

 Apesar de a mulher ser representada no cinema gótico, nem sempre essa 

representação ocorre pelo ponto de vista da mulher. Williams (1994, p. 102) explica 

que “o gótico masculino difere da fórmula feminina em técnica narrativa, premissas 

acerca do sobrenatural e no enredo”. Ou seja, a perspectiva masculina se reflete na 
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maneira como a história é contada. Podemos tomar como exemplo os filmes O Bebê 

de Rosemary (1968) e Carrie (1976), que mesmo tendo protagonistas femininas, são 

dirigidos por homens, e ambos foram adaptados de livros de autores homens. A obras 

citadas portanto não pertencem ao gótico feminino. 

 Outra obra do cinema que apresenta uma mulher como heroína gótica, apesar 

da autoria masculina, é o filme Alien, de 1979. A temática da maternidade subvertida 

entra em perspectiva no filme através de alguns elementos, como o computador da 

nave humana, que se chama Mother, e cenas que se associam ao parto (HOLTZ, 

2019). O feminino monstruoso entra em pauta em um filme que, diferente da maioria 

das produções de ficção científica da época, tem uma protagonista feminina. 

 As representações da mulher no gótico tecem diferentes perspectivas quando 

feitas por uma mulher, que pode retratar temáticas que são alheias ao olhar masculino 

a partir de seu lugar de dominante, em cujas narrativas o Outro monstruoso remete 

muitas vezes ao arquétipo da mãe maligna. 

 A escrita de Margaret Atwood, conhecidamente uma mulher que escreve para 

mulheres, apresenta elementos do gótico feminino. Todos os romances da escritora, 

com exceção de Oryx and Crake (2003) possuem protagonistas femininas, e, apesar 

de distintas temáticas, os desafios da vivência de ser mulher são uma constante em 

sua literatura. 

 O romance Alias Grace, publicado por Atwood em 1996, por exemplo, assim 

como The Handmaid’s Tale, utiliza elementos históricos para compor uma narrativa 

na qual expõe a condição feminina na sociedade. O livro foi adaptado em 2017 em 

minissérie pela Netflix. 

 A compreensão de que o monstro pode servir para “expor e denunciar papéis 

sociais despojados de seus direitos” (RIBEIRO, 2021, p. 61) possibilita observar que, 

na contramão de uma perspectiva tradicional na qual o monstro da narrativa gótica 

feminina seria o homem que a oprime, uma abordagem contemporânea coloca a 

mulher no papel de monstro sob uma ótica diferente. 

Na obra The Handmaid’s Tale o monstro é a própria mulher, já que segundo 

Beauvoir a mulher é o Outro até mesmo para si. A mulher torna-se inimiga uma da 

outra, ao mesmo tempo monstro e vítima. Nesse caso, a divisão de castas de Gilead 

funciona como um mantenedor dessa monstruosidade da mulher, deixando-a sempre 

à margem de uma sociedade que privilegia sempre o homem. 
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4 O GÓTICO FEMININO E A ALTERIDADE NA ADAPTAÇÃO DE THE 

HANDMAID’S TALE 

4.1 O papel da mulher narrado do lugar de opressão 
 

O romance The Handmaid’s Tale conta a história dos Estados Unidos da 

América em determinado momento do futuro no qual as mudanças climáticas, aliadas 

ao uso indiscriminado de agrotóxicos e alimentos ultraprocessados, afetaram não só 

a produção de comida como também a saúde das pessoas, causando graves taxas 

de infertilidade, deformações fetais e mortalidade infantil. A partir desse conflito, um 

grupo extremista religioso, denominado Gilead, realiza um golpe de Estado, 

transformando o país em uma teocracia. 

No romance de Atwood, a história é contada pela perspectiva de Offred, uma 

mulher condicionada à casta das Aias, mulheres forçadas a gerar filhos para o Estado. 

Devido ao seu status na sociedade de Gilead, Offred tem pouco conhecimento de 

questões político-econômicas e do que ocorre fora do país. A adaptação em formato 

de série de TV The Handmaid’s Tale (lançada em 2017, por Bruce Miller) optou por 

agregar à história tais elementos. Portanto, apesar de a série realizar a narração de 

Offred em voiceover, há elementos da narrativa, inclusive flashbacks, de memórias de 

outras personagens. 

A discussão que se segue descreve uma investigação acerca do papel da 

mulher e sua relação com o gótico, especificamente no que diz respeito à alteridade. 

Analisamos a série televisiva The Handmaid’s Tale enquanto tradução da obra 

literária, e a tradução da submissão e opressão feminina em um cenário distópico.  

Como o próprio nome da obra literária dá a entender, Offred narra sua história 

em uma espécie de conto, como um diário, porém sem registro escrito. Em muitos 

momentos, é como se o leitor acompanhasse o fluxo de pensamento da personagem, 

visto que ela mistura seus relatos junto a memórias. O fim da narrativa é inconclusivo, 

com a personagem Offred sendo levada de carro por oficiais do governo sem saber 

para onde, e, após o fim da trama, há uma espécie de epílogo, denominado “Notas 

Históricas”, representando uma transcrição de evento acadêmico ocorrido no ano de 

2195, segundo o texto, cerca de 150 anos após os acontecimentos relatados por 

Offred. No evento, estudiosos explicam ter encontrado os relatos de Offred em fitas 

cassete escondidas em uma casa. 
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As mulheres são personagens centrais na trama, e, embora Offred seja a 

protagonista, há muitas outras personagens femininas importantes para o 

desenvolvimento da história, especialmente pela divisão das mulheres em castas. 

 Como sabemos, a divisão social em castas não é exclusividade da ficção. 

Muitas sociedades utilizaram ou utilizam ainda hoje esse sistema de estratificação 

social, e que está intrinsecamente relacionado à hierarquização e, consequentes 

relações de poder entre as diferentes castas. Podemos citar como exemplos dessa 

divisão o Apartheid na África do Sul, a segregação racial nos Estados Unidos na 

Chamada Era Jim Crow,9 e especialmente o sistema de castas indiano, que ao modo 

do romance, constitui a hierarquia social de acordo com a função desempenhada pela 

pessoa.  

 Na República de Gilead, as mulheres são divididas em castas. Esposas são as 

mulheres dos comandantes de alto escalão do governo, são responsáveis pela casa, 

família e mulheres de castas inferiores que vivem com elas, usam a cor azul. As 

empregadas domésticas são denominadas Marthas, e devem usar verde. As 

chamadas Tias são responsáveis pelo treinamento e disciplina das Aias, e vestem 

marrom, enquanto as Aias são mulheres férteis que não podem se casar (por serem 

criminosas perante a lei de Gilead) e são treinadas para servirem como espécies de 

barrigas de aluguel para as famílias do alto escalão, através de estupros 

constitucionalizados. 

 Há ainda as Econoesposas, mulheres de classes sociais mais baixas que têm 

permissão para manter-se casadas com seus esposos do período anterior ao golpe 

de Estado, e as Não-mulheres, que são as que não tem nenhuma serventia à 

República. Por serem dissidentes e inférteis, são designadas ao trabalho forçado em 

campos de lixo tóxico. As duas últimas castas citadas são menos vigiadas em relação 

às demais, principalmente por sua relação de proximidade com os grandes centros e 

com os homens de alto escalão da República. Essas últimas são apenas mencionadas 

no livro, não sendo apresentadas personagens das castas supracitadas. 

Essa divisão social tem dois objetivos: um deles é causar estranhamento e 

distanciamento entre as mulheres, especialmente de castas diferentes. O outro 

objetivo é de supervisão, as relações de relativo poder instauradas entre castas 

possibilitam a vigilância das mulheres pelas próprias mulheres. 

 
9 Leis estaduais e locais nos Estados Unidos, aplicadas de 1977 a 1964, que segregavam o acesso de 
pessoas negras em locais públicos, apelidada de Jim Crow em referência a uma caricatura dos negros. 
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A própria Atwood, na introdução da obra, (2017, p. XVI) reforça que as atitudes 

de mulheres se virarem umas contra as outras é algo muito conhecido no cotidiano: 

“Sim, mulheres irão conspirar contra outras mulheres. [...] Sim, elas terão prazer em 

aceitar posições de poder sobre outras mulheres”. 

Offred relata sua vida como Aia do Comandante Fred e de sua Esposa Serena, 

utilizando o tempo presente. Seu relato é entrecortado por lembranças de sua vida 

antes de Gilead, bem como de quando foi capturada, no início do novo regime. Após 

ser separada de seu marido e filha, Offred foi levada a um local chamado Centro 

Vermelho, onde foi instruída a respeito de sua nova função. 

Em seu relato, Offred detalha sua relação com os moradores da casa em que 

se encontra. O Comandante passa a encontrar-se secretamente com ela em seu 

escritório, onde permite que ela leia, algo proibido às mulheres, e a leva a um 

prostíbulo. Enquanto isso, Serena, que deseja muito ter um filho, faz com que Offred 

tenha relações sexuais com Nick, o motorista. Offred passa a também se relacionar 

com Nick em segredo. O livro se encerra com a chegada de oficiais do governo 

chamados de Olhos, que levam Offred para um fim misterioso. 

Em termos gerais, o texto retrata a mulher de forma submissa e oprimida, 

forçada a cumprir um suposto imperativo biológico, algo que a crítica feminista chama 

de maternidade compulsória – a ideia de que a mulher deve servir à sociedade com 

seu corpo através da procriação. 

Os elementos de controle sobre a mulher são os mais diversos, e podemos 

perceber alguns deles no texto. No segundo capítulo do livro, Offred apresenta seu 

quarto, enquanto reflete sobre si e sua situação, na manhã do dia da chamada 

Cerimônia:10 

 
Uma cadeira, uma mesa, um abajur. Acima, no teto branco, um 
ornamento no formato de uma guirlanda, e no centro dele um espaço 
em branco, remendado com gesso, como o lugar em um rosto onde o 
olho foi removido. Deve ter havido um lustre lá, um dia. Eles 
removeram qualquer coisa que poderia ser usada para amarrar uma 
corda. (ATWOOD, 2017, p, 7) 
 

 
10 A Cerimônia é o ato da tentativa de fecundação, ritualizado por Gilead de forma a não envolver 
inseminação artificial ou qualquer intervenção médica. Portanto, uma vez ao mês, no provável dia fértil 
da Aia, todos os moradores da casa se reúnem, e o Comandante lê a passagem que inspirou o ritual 
(Gênesis 30:1-3). Em seguida, Comandante, esposa e Aia vão ao quarto, e o Comandante tem relações 
sexuais com a Aia enquanto esta se posiciona sobre as pernas da Esposa do comandante. 
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 Offred utiliza a descrição do espaço em que se encontra, um quarto na casa do 

Comandante a quem serve, para expor sua limitação de liberdade. Ao falar da 

ausência de um lustre, ou de qualquer outro objeto afiado ao seu alcance, ela finaliza: 

“eles não temem que a gente fuja. Nós não chegaríamos longe. São outros escapes, 

aqueles que você pode abrir em si mesma, se tiver ao seu dispor uma ponta afiada” 

(ATWOOD, 2017, p. 8). 

 Na literatura gótica, a casa enquanto ambiente de aprisionamento é um tema 

recorrente. O conto gótico The Yellow Wallpaper, de Charlotte Perkins Gilman, por 

exemplo, relata a crescente obsessão de uma mulher com o papel de parede do 

quarto onde foi confinada por seu marido/médico. A solidão da mulher confinada no 

espaço doméstico acaba por transformar esse espaço em ameaçador. 

 À medida que sai do quarto, ela passa a descrever os demais cômodos, e a 

própria casa, que ela diz se tratar de arquitetura vitoriana. O ambiente da casa, aqui, 

pode ser comparado à ideia do castelo na literatura gótica: “O castelo é um labirinto, 

um lugar de segredos. É também, paradoxalmente, um local de domesticidade, onde 

a vida cotidiana continua” (PUNTER, BYRON, 2004, p. 261). A casa do Comandante 

é cheia de segredos, e espaços que não podem ser explorados por Offred. Acerca da 

domesticidade, o livro nos apresenta duas personagens da casta das Marthas: Cora 

e Rita. Ambas são responsáveis pelos cuidados com o lar, e as refeições, de modo 

mais artesanal possível, algo que Offred chama de “retorno aos valores tradicionais” 

(ATWOOD, 2017, p. 07). 

 Essa relação de saudosismo com o passado é frequente em regimes 

totalitários. A partir desse ideal, as tradições perante os dogmas da religião são 

estabelecidas. De modo geral, isso resulta em ônus somente às mulheres, como o 

aumento da carga de trabalho das Marthas, e as atividades manuais recomendadas 

às esposas. No que concerne as Aias, esse ônus se dá principalmente na gestação, 

com um pré-natal pouco monitorado. Pelo relato de Offred, observamos que a 

monitoração fetal foi banida em Gilead, pois independente da viabilidade fetal, as 

gestações deveriam de qualquer maneira ser levadas à termo (ATWOOD, 2017). 

El Saadawi (2015) argumenta que a sociedade patriarcal utiliza diferentes 

armas para manter o status quo, a depender da época e do país. A autora exemplifica 

a dominação masculina através da ferramenta da religião, utilizando, em países 

árabes, o apelo ao retorno dos costumes islâmicos como subterfúgio para a 

manutenção da exploração feminina.  
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 A partir dessas limitações e obrigações, a mulher tem seu corpo cerceado e 

limitado pelo sistema, e posto em uso de acordo com as necessidades da sociedade 

em que se encontra.  De acordo com Beauvoir (2016), nos humanos as condições 

sociais exigem da mulher uma relativa escravização dela, um dever para com a 

manutenção da espécie: ou seja, a depender da necessidade imposta pela sociedade, 

a mulher é necessária e escrava da obrigação de gestar e parir. 

 A narrativa de Offred é entrecortada, variando entre os acontecimentos que 

ocorrem em Gilead, suas memórias do início da implantação do Golpe de Estado que 

resultou na República, e memórias anteriores, de sua vida enquanto mãe e esposa, e 

até mesmo lembranças de sua infância com a mãe feminista. Esse formato de 

narrativa se dá no tempo psicológico, que segundo Gancho (2006, p. 25) ocorre 

quando a narrativa “transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela 

imaginação do narrador ou das personagens, isto é, altera a ordem natural dos 

acontecimentos”. 

Na série, a adaptação desse tempo psicológico ocorre através da edição que 

mistura passado, presente e futuro. De acordo com Wheatley (2006) a narrativa em 

tempo psicológico representa uma subjetividade marcante na televisão gótica 

feminina. Para Wheatley (2006, p. 113): 

 
Essas sequências de ponto de vista psíquico, que ocorrem em 
momentos de crise para a heroína, constroem uma impressão da 
narrativa em ordem não linear ou não cronológica, sugerindo o 
significado de certas imagens, sons e eventos sem elucidar totalmente 
o enigma central do drama. Nessas sequências, sons e imagens de 
outros momentos do drama (e, ocasionalmente, sons e imagens da 
história de fundo que não são mostradas em outro lugar na adaptação) 
são editados juntos, a fim de representar a incapacidade da 
protagonista de dar sentido à sua situação. 

 

 A não linearidade na narrativa da série serve, portanto, a um propósito 

comparativo, ressaltando para o espectador as mudanças que ocorreram na 

sociedade, principalmente na vida das personagens mulheres. A ferramenta em 

alguns momentos explica o que ocorreu antes para que se chegasse a determinado 

ponto da trama, enquanto que outros momentos servem apenas para demonstrar o 

estado de confusão e desestabilidade mental na qual a personagem principal se 

encontra. 

Outro elemento constante no texto do romance é o formato descritivo do 

espaço. Gancho (2006) explica que a partir do momento em que os espaços físicos 
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passam a trazer características morais e psicológicas, chamamos de ambiente. A 

descrição detalhada parece expor o tempo que Offred dispõe presa nesses 

ambientes, ou seja, sua capacidade de observar os detalhes dos cômodos da casa, 

especialmente o quarto designado a ela, representa seu confinamento nesses 

espaços. O quarto de Offred é propositadamente limpo de quaisquer objetos que 

possam transformar-se em armas. Esse espaço assemelha-se a um manicômio, outra 

forma de prisão, conforme apontado por Foucault (1999) em seu livro Vigiar e Punir, 

no qual discorre sobre a arquitetura feita para permitir a vigilância dos que habitam 

determinado espaço. 

 

4.2 O apagamento da mulher através da alteridade 

 

A primeira temporada da série The Handmaid’s Tale adapta o enredo do 

romance, iniciando com a captura de Offred por Gilead, e terminando com ela 

entrando no carro dos Olhos, que a buscam na casa do Comandante, que na série 

recebe o sobrenome Waterford. A série traduz a alteridade e a opressão feminina 

através das personagens, ambientação e recursos técnicos visuais. Enquanto o livro 

utiliza uma narradora não-confiável – pela posição desfavorecida de Offred – que 

confere suspense, a série optou por uma narrativa mais onisciente, algo que Wheatley 

(2006, p. 113) chama de perspectiva compartilhada, sendo “crucial à estrutura 

narrativa do gótico feminino, na qual a posição compartilhada da heroína com o 

espectador significa que ambiguidade e incerteza se mantêm ao longo do drama”.  

Desse modo, o próprio posicionamento da personagem narradora já comunica 

ao espectador. Enquanto o romance evoca o suspense através do que não é revelado 

a ambos personagem narradora e leitor, a série proporciona o suspense a partir da 

conexão que o espectador cria com a personagem, aquele sendo mais informado do 

que esta, gerando assim uma expectativa por parte de quem assiste. 

O primeiro episódio da série televisiva, denominado Offred, apresenta ao 

espectador a personagem homônima, assim como apresenta diversos aspectos 

importantes do universo da série. Conhecemos o quarto de Offred enquanto ela está 

sentada à janela. Na segunda cena do episódio, o espectador vê a personagem Offred 

em seu quarto, a câmera em contra-plongée se aproxima lentamente da personagem 

(figura 1). Essa primeira cena já nos explica algo sobre a condição da mulher na 

sociedade de Gilead. Offred fala (figura 1, C) que seu nome é proibido. Observamos 
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então que nessa nova sociedade que se formou, as mulheres perderam total controle 

sobre si mesmas, e não possuem garantias a direitos humanos.  

Nos aspectos visuais, podemos observar a iluminação do quarto (figura 1, A), 

vindo em maior parte do lado de fora. Colin Watksinson, diretor de fotografia da série 

(MOGUL, 2020), afirma que essa cena tem o objetivo de comunicar sobre a sociedade 

de Gilead em poucas palavras. Observamos na cena a apresentação da personagem 

central, bem como podemos definir quem é a narradora, a partir dessa cena. A 

iluminação da cena no interior da casa é escura graças ao efeito de luz entrando do 

exterior iluminado. Além de trazer um espectro de sonho às cenas, com a casa escura, 

seus habitantes tornam-se contornos na sombra, sempre deixando algo não revelado 

nas cenas. 

  
Figura 1 - Meu nome é Offred 

 

Fonte: OFFRED (temporada 1, ep. 1). The Handmaid’s Tale. 

 

Vemos que o quarto está pouco iluminado, e contém poucos móveis, enquanto 

Offred mantém uma postura rígida. Ela fala em voiceover, estratégia aqui utilizada 

para traduzir a narração em primeira pessoa apresentada no livro (MCFARLANE, 

1996). Através de uma narração feminina, cria-se uma conexão da espectadora 

mulher com o enredo, que assim se apresenta como uma história que dá voz ao polo 

oprimido. 

Watkinson (MOGUL, 2020) afirma que a iluminação e filmagem das cenas 

foram realizadas com o objetivo de traçar o perfil emocional das situações. Ele 

observa, por exemplo, que as cenas que ocorrem no passado, antes da distopia ser 
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instaurada, foram feitas com movimentos de câmera mais livres, em um formato mais 

de documentário, enquanto que as cenas do presente da série, imitando a situação 

restrita das mulheres, são gravadas com movimentos de câmera mais controlados. 

Da mesma forma as cores das cenas se diferenciam, os flashbacks possuem uma 

coloração mais jornalística, documental, enquanto as cenas em Gilead possuem uma 

coloração mais artística. 

A casa está sempre escura, com raios de sol iluminando parcialmente alguns 

locais, dando à cena um aspecto quase de sonho, e evidenciando a escuridão do 

interior da casa. De acordo com Wheatley (2006, p. 3), 

 
Essas narrativas tendem a ser organizadas de maneira complexa, 
estruturadas em torno de sequências de flashbacks, montagens de 
memória e outras interpolações narrativas. A televisão gótica é 
visualmente sombria, com uma mise-en-scène dominada por cores 
monótonas e lúgubres, sombras e espaços fechados. Programas do 
gênero são também inclinados a apresentar trabalho de câmera e 
gravação de som que apresentam uma perspectiva subjetiva. 

  

Podemos observar que a série apresenta os elementos visuais acima citados, 

em especial do que se trata da ambientação visual. Os ambientes internos pouco 

iluminados em contraste com a luz natural que entra na casa cria uma atmosfera 

escura e cheia de sombras. A casa é grande e cheia de espaços inexplorados por 

Offred. Em uma casa onde os habitantes não possuem os mesmos direitos, portas 

fechadas e cômodos proibidos são frequentes  

Ao final do episódio, temos um retorno ao ambiente dessa cena inicial. Como 

um déjà vu, Offred está sentada novamente à janela, e a cena é quase idêntica à 

inicial (figura 1A, figura 2A). No entanto, no decorrer da cena podemos observar uma 

mudança em sua postura. A câmera repete os movimentos da cena inicial, nos 

mostrando que tudo permanece igual (iluminação do quarto, móveis, figurino da 

personagem). A única diferença está na postura dela, em posição mais contraída. Ao 

fim da cena (figura 2D), a câmera está em primeiro plano no rosto de Offred, enquanto 

a narração em voice over revela seu nome verdadeiro, June. 
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Figura 2 – Meu nome não é Offred 

 

Fonte: OFFRED (temporada 1, ep. 1). The Handmaid’s Tale. 

 

A posição de Offred reflete seu estado de espírito. Na cena do início do primeiro 

episódio, em que o espectador vê a personagem Offred em seu quarto (figura 1), ela 

se encontrava resignada, entregue a seu destino, relaxada, concentrada. Enquanto 

isso, na última cena do episódio (figura 2), ela muda de opinião, quer resistir ao 

sistema imposto, a começar com a imposição do nome. Ao ousar relembrar seu nome, 

ela resgata sua identidade e recusa a identidade imposta por Gilead. 

 Esses elementos se unem na tradução da obra literária na construção de uma 

heroína gótica, protagonista oprimida e vítima do monstro masculino, que decide 

rebelar-se e lutar contra sua condição. Desse modo, na primeira cena, vemos uma 

personagem resignada em seu papel de vítima, e os elementos visuais nos 

comunicam isso, enquanto na cena final, que se repete de modo que podemos 

contrastar as sutis mudanças ocorridas, vemos uma personagem obstinada em lutar 

contra seu opressor. 

Na obra literária, o nome verdadeiro de Offred nunca é revelado. No epílogo, 

até mesmo a veracidade dos nomes de outras pessoas presentes em seu relato é 

questionada, visto que os pesquisadores da narrativa que se debruçaram a conferir a 

veracidade do relato não encontraram evidências das pessoas citadas por ela. Na 

série, na cena final do primeiro episódio (figura 2D), Offred revela “meu nome é June”. 

O nome não foi escolhido ao acaso: o nome June é citado no primeiro capítulo do 

livro: “Dessa forma, nós falamos nossos nomes, de cama em cama: Alma. Janine. 

Dolores. Moira. June.” (ATWOOD, 2017, p. 4). Posteriormente, na obra, conhecemos 
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as personagens Alma, Janine, Dolores e Moira. Somente June não aparece 

novamente, o que pode sugerir que seria o nome de Offred. Além disso, June 

representa a deusa romana Juno, deusa do casamento e do parto, se relacionando 

assim à personagem, pois o papel que se espera que ela desempenhe nessa 

sociedade é o de procriadora. 

A perda do direito ao nome acontece enquanto processo de alteridade, causa 

uma homogeneização e distanciamento: os judeus foram numerados nos campos de 

concentração, detentos recebem identificação numérica. Ao perder seu nome, Offred 

é apagada pelo sistema patriarcal onde vive. Receber um nome patronímico, ou seja, 

pertencente a outra pessoa, em relação a um homem, a coloca como objeto, posse 

de alguém. Esse patronímico é formado pela junção da preposição off (em inglês “de” 

ou “pertencente a” adicionado do sobrenome do Comandante a qual a Aia foi 

designada. 

Essa dominação masculina visa principalmente obter controle sobre a geração 

da vida, especialmente na situação peculiar na qual as personagens se encontram de 

queda alarmante de natalidade. De acordo com El Saadawi (2015, p. 128): 

 
O problema da mulher reside no fato de que seu corpo, ou mais 
precisamente seu útero, é o único receptáculo no qual a vida humana 
pode ser reproduzida. O estado, a fim de ter o controle dos meios de 
reprodução de seres humanos, e para submetê-los aos interesses do 
sistema econômico vigente na época, se viu obrigado a estender seu 
controle e domínio ao corpo das mulheres. 

 

O homem se utiliza então de todas as ferramentas a seu alcance para dominar 

a mulher: legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenharam-se em 

demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e proveitosa 

à terra (BEAUVOIR, 2016, p. 19). Através das instituições que controla, o homem 

impõe a servidão da mulher como necessária à subsistência da sociedade. 

Retomando a cena na qual Offred revela seu verdadeiro nome (figura 2), e os 

elementos visuais que a compõem, observamos além da caracterização de Offred e 

a iluminação que será representativa das cenas em Gilead, parte do cenário de seu 

quarto, e a mobília, que comunica ao espectador a relação de Offred com o ambiente. 

Como mais um lembrete ao lema de retorno aos valores e costumes, as casas 

em estilo vitoriano são mobiliadas em estilo clássico: móveis imponentes, cores 

sóbrias, lustres, e quadros remetem os ambientes à um período histórico, uma 

rejeição à modernidade, presente também em diversas atitudes. 
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Entre os elementos da mobília, um item se destaca: o espelho, que para Martin 

(2005, p. 82) é um tema recorrente em cinema e funciona como uma “janela aberta 

sobre um mundo misterioso e angustiante”. No livro, a narradora menciona que 

espelhos são proibidos por poderem tornar-se objetos cortantes com os quais as Aias 

poderiam ferir a si mesmas, e na ocasião em que vê seu reflexo no espelho, revela 

estranhamento com a sua própria imagem e com a situação em que seu corpo se 

encontra nessa nova realidade: como uma sombra distorcida, uma paródia de algo, 

uma figura de conto de fadas em um manto vermelho (ATWOOD, 2016, p. 6). É como 

se o espelho a situasse em uma realidade que ela não gostasse de ser lembrada que 

se encontra. 

Na série, o espelho serve a um propósito mais comunicativo. Enquanto as Aias 

são invisibilizadas através da vestimenta uniforme, e tem sua visão de si e de outros 

limitada através das abas que devem usar na cabeça, o espelho permite ampliar a 

visão, de si e do ambiente. É usando uma vitrine como espelho que Offfred e Ofglen 

se comunicam honestamente pela primeira vez (figura 3). Olhando nos olhos, acabam 

revelando não serem devotas de Gilead. A partir desse momento em que conseguem 

ver uma à outra, as duas Aias passam a ter uma relação de confiança. 

 

Figura 3 – Sempre achei que você fosse devota 

 

Fonte: OFFRED (temporada 1, ep. 1). The Handmaid’s Tale. 

 

Artifícios como esse buscam burlar um sistema bem organizado de 

silenciamento e segregação, através do medo. Como o diálogo de Offred e Ofglen na 

cena revela, Gilead as faz desconfiar umas das outras, desde o treinamento das Aias, 

e quanto mais desconfiadas, maior a desunião das mulheres dessa casta. 

Uma das razões para esse medo é a sensação de vigilância na qual as Aias se 

encontram. Sendo elas a casta menos privilegiada entre as mulheres, temem ser 

denunciadas por qualquer comportamento minimamente suspeito, tanto por homens, 

quanto por mulheres, inclusive pelas Aias que são suas companhias. Além disso, a 
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polícia espiã da República de Gilead, nomeada Olhos de Deus (também chamados 

apenas “Olhos”), age como Foucault (1999, p. 166, 167) teorizou o panóptico:  

Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um 
estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o 
funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja 
permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação. 
[...] que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de 
que eles mesmos são os portadores. [...] o detento nunca deve saber 
se está sendo observado; mas deve ter certeza de que sempre pode 
sê-lo. 

 

 Podemos estabelecer um paralelo não só com os Olhos – as viaturas e os 

policiais uniformizados na rua – mas como é um serviço composto por espiões em 

diversos escalões da sociedade, qualquer homem pode ser um desses espiões. 

Ainda, qualquer mulher, mesmo que o testemunho de uma tenha menor valor que o 

de um homem, pode denunciar outra, seja por ter realmente se convertido à fé 

proposta por Gilead, seja por algum interesse secundário ou por desejar obter algum 

valor através da negociação de informação (mesmo que isso signifique trair à outras 

mulheres). 

Na casa do Comandante Waterford, os espelhos também servem ao propósito 

comunicativo. Na cena em que Offred é chamada pela Esposa do comandante ao 

quarto do casal (figura 4), ela está em frente ao guarda-roupa, que possui um espelho 

na porta, e diz para Offred se retirar. Esta, que foi disciplinada a não levantar o olhar, 

utilizando-se de suposta proteção do espelho, mantém o olhar em Serena. É possível 

que Offred estivesse buscando observar melhor a si mesma e a Serena, sob o pretexto 

de que não estaria olhando diretamente para ela. 
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Figura 4 – Olhares no espelho 

 

Fonte: A WOMAN’S PLACE (temporada 1, ep. 6). The Handmaid’s Tale. 

 

Assim, os espelhos agem como outros olhos, uma forma de subverter a 

vigilância a qual Offred está sujeita a todo momento. Em raros momentos ela se 

depara com a oportunidade de enxergar livremente, mesmo que através do espelho. 

Além da descrição dos ambientes, outro elemento frequente no romance é a 

narrativa não cronológica, com o texto seguindo o fluxo de pensamento da narradora, 

algo confere suspense à leitura. Desde o segundo capítulo, o relato em tempo 

presente trata do dia da cerimônia. Somente a partir do capítulo 14 a cerimônia em si 

é relatada. No início, a Aia deve ajoelhar-se na sala, enquanto a Esposa senta-se e 

os criados permanecem de pé. Todos devem aguardar dessa forma o Comandante:  

 

A porta da sala de estar está aberta. Eu entro: até agora ninguém mais 
está aqui. Eu não sento, mas tomo meu lugar, ajoelhada, próxima à 
cadeira com banquinho onde Serena em breve irá entronizar-se. 
Possivelmente ela vai colocar uma mão no meu ombro, pra se 
equilibrar, como se eu fosse uma peça de mobília. Ela já fez isso 
antes. (ATWOOD, 2017, p. 79, grifo nosso) 
 

No trecho, podemos observar um comentário de como a Esposa do 

Comandante trata sua Aia. De acordo com a simbologia criada por Gilead, a posição 

de Aia é de prestígio, por serem as mulheres responsáveis por gerar vidas para sua 

nação. No entanto, a realidade é o tratamento com desprezo, por parte das Esposas.  

No entanto, ao descrever a entrada de Serena, esse momento não se repete. 

Ela desce as escadas, e todos reconhecem que está vindo pelo som de sua bengala. 

Passa pelos criados e senta-se à sua cadeira. No livro, Serena é uma senhora de 
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idade, tendo tido notoriedade na televisão, como personalidade religiosa, desde 

quando Offred era criança. Ela usa bengala por motivos de saúde, e Offred observa 

que ela já possui cabelos brancos. 

Enquanto isso, na adaptação, Serena não tem problemas de saúde aparentes, 

e está na mesma faixa etária que Offred. Apesar de a adaptação televisiva buscar 

quebrar paradigmas da indústria audiovisual, parece ainda ceder às demandas 

estéticas que sofrem as mulheres desse mercado, visto que foi escolhida uma mulher 

jovem e atraente para o papel de Serena Joy. Na cena do início da cerimônia, Serena 

entra na sala, senta-se e passa a olhar para Offred, enquanto o Comandante não faz 

sua entrada. 

O capítulo 16 do livro descreve o ato sexual que deve ocorrer ao final da 

cerimônia. Offred descreve a cena como uma memória, ou concepção sensorial, pois 

relata que está de olhos fechados. Descreve que está deitada sobre as pernas de 

Serena, e que esta segura suas mãos: “isso deveria significar que nós somos uma 

carne, um ser. O que realmente significa é que ela está no controle, do processo e 

portanto do produto” (ATWOOD, 2017, p. 94). Com isso, a relação de poder da Esposa 

sobre a Aia é novamente reforçada, sobretudo a relação de poder que se estabelece 

sobre qualquer bebê advindo das relações realizadas durante a Cerimônia. 

Ainda durante o ato, ela reflete sobre a situação, sobre um termo que melhor a 

descreva: 

 

Abaixo do meu vestido o Comandante está fodendo. O que ele está 
fodendo é a parte inferior do meu corpo. Eu não digo fazendo amor, 
porque não é isso que ele está fazendo. Copulando não seria correto, 
porque implica em duas pessoas, e só uma está envolvida. Nem 
mesmo estupro explica: não há nada que esteja acontecendo aqui que 
eu não tenha aceitado. Não existia muita escolha, mas existia alguma, 
e isso foi o que escolhi. (ATWOOD, 2017, P. 94) 
 

Em sua reflexão, ela observa que não é sujeito na ação que ocorre, e sim 

objeto, apesar de ter sido uma escolha que tenha realizado, a situação em que se 

encontrava a coagiu para isso. A outra opção que se dispunha para ela seria ir para 

os campos de trabalho forçado. Ao falar da posição feminina durante o sexo, Beauvoir 

(2016, p. 49) destaca que a mulher “sofre o coito que a aliena de si mesma” enquanto 

que o homem possui papel ativo “em penetrando, o macho realiza-se como atividade”. 

Na série, a ferramenta de voiceover não é utilizada somente com o intuito de 

traduzir narrativa ou fluxo de pensamento. Ainda no primeiro episódio, na cena da 
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chamada cerimônia, estupro ritualizado perante as normas de Gilead, o ato sexual 

ocorre enquanto o comandante recita, em voiceover, o versículo da Bíblia que deu 

origem ao ritual: 

 

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. (GÊNESIS, 2002, 30:1-4) 

  

 Aqui, o elemento de voiceover atua como uma espécie de narração, o ato 

sexual segue a orientação do trecho bíblico, no qual Raquel oferece sua serva ao seu 

esposo para que tenha relações com ela entre as pernas da esposa. Desse mesmo 

modo, o Comandante tem relações com Offred, que está deitada sobre as pernas de 

Serena. Na adaptação, diferente do livro, Offred permanece de olhos abertos (figura 

5D), no entanto, mantém seu olhar distante, não vemos câmera subjetiva focando o 

teto, para onde seu olhar está direcionado. A tensão em seu olhar nos comunica mais 

do que se estivesse de olhos fechados. 

É representativo que não é Serena que lê ou recita o trecho, apesar do 

versículo ser uma representação da fala da esposa (Raquel): na República de Gilead 

as mulheres não tem direito a ler. Também, da mesma forma que compete a ele o 

papel ativo de ler o versículo, também é o homem o sujeito ativo no sexo, segundo as 

normas de Gilead. As mulheres, Offred e Serena, apenas sofrem a ação. 

Figura 5 – Cerimônia 

 

Fonte: OFFRED (temporada 1, ep. 1). The Handmaid’s Tale. 
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No livro, somos confrontados com uma personagem narradora que até certo 

ponto está resignada à seu novo destino, mas em alguns momentos é possível 

observar a luta interna de Offred em não se habituar à sua nova realidade, não se 

conformar. Um desses momentos é quando ela encontra estrangeiros. Offred está em 

uma de suas caminhadas com sua companheira Ofglen quando as duas se deparam 

com um grupo de estrangeiros: “Turistas, do Japão, parece, talvez uma delegação 

comercial, em um tour por marcos históricos” (ATWOOD, 2017, p. 27). Ela prossegue: 

“Nós estamos fascinadas, mas também sentimos repulsa. Eles parecem despidos. Foi 

preciso tão pouco tempo para mudar nossas mentes, sobre coisas assim” (ATWOOD, 

2017, p. 28). 

 O grupo de turistas aborda as Aias, fascinados por sua situação exótica, e as 

questionam se são felizes, ao que Offred responde que sim, afirmando que não 

poderia responder nada diferente. Enquanto os turistas as vêem com estranheza, com 

o olhar de diferença, elas também observam as vestimentas e atitudes dos turistas da 

mesma forma, algo que era comum para elas há pouco tempo, e já foram 

condicionadas ao sentimento de alteridade. 

 Na adaptação, a personagem possui uma postura mais desafiadora e 

inconformada. A passagem do encontro com os turistas foi traduzida de modo que 

passamos a conhecer o motivo da presença dos visitantes. O Comandante Waterford 

recebe uma comitiva mexicana em sua casa, por razões comerciais, que 

posteriormente se revelam se tratar da negociação de exportar Aias para o México. 

Offred é apresentada à comitiva, e seu olhar de estranheza é traduzido não na 

vestimenta, mas na posição social ocupada pela mulher. Ao ser apresentada à 

embaixadora Castillo, (no inglês ambassador, não possui gênero e é usada para 

homens e mulheres), Offred se volta para o homem (figura 6C). Quando é corrigida 

por Fred, ela pede desculpas e demonstra embaraço por não ter concebido que a 

mulher poderia ocupar tal cargo, tão acostumada que está à uma realidade na qual 

mulheres não ocupam posições políticas. 
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Figura 6 – Embaixador(a) Castillo 

 

Fonte: A WOMAN’S PLACE (temporada 1, ep. 6). The Handmaid’s Tale. 

 

 Retomando as questões de alteridade expostas no capítulo anterior, na série, 

a tradução da mulher enquanto o Outro ocorre nas interações entre as personagens 

femininas. No exemplo da cena acima citada (figura 6), observamos como Offred já 

atua em conformidade com o apagamento da figura da mulher. A embaixadora Castillo 

veste amarelo em torno de homens vestidos de preto em um ambiente escuro. Ou 

seja, sua roupa a contrasta do ambiente. A única outra cor de contraste na cena é da 

roupa da própria Offred. Mesmo assim, Offred não a enxerga. De fato, a própria 

câmera subjetiva, representando o olhar de Offred nos mostra através do foco no 

assistente, enquanto a embaixadora está desfocada (figura 6C), que Offred direcionou 

seu olhar primeiro ao homem. 

 Essa atitude é um exemplo de um tema recorrente na série, a forma como o 

olhar masculino dominante é embutido nas próprias mulheres, que deixam de 

enxergar umas às outras como sujeitos, passando a replicar o pensamento masculino 

dominante de opressão e apagamento da mulher. Esse movimento serve à 

manutenção de Gilead, visto que enquanto os homens apresentam uma frente unida, 

as mulheres não reconhecem umas às outras como semelhantes. Essa falta de 

identificação e união entre as mulheres em nossa sociedade foi observada por 

Beauvoir (2016) no livro O Segundo Sexo. 

 



66 
 

4.3 Relações de poder e a mulher enquanto O Outro monstruoso 

 

Considerada por Foucault (1999) como um ambiente de disciplina, a escola 

sofre uma mudança de contexto na trama do livro. No entanto, permanece com o 

mesmo princípio: disciplinar corpos. É em uma escola desativada que implantam o 

Centro Vermelho, com o objetivo de treinar as futuras Aias para a função que devem 

desempenhar. Mas esse treino prático não é o único objetivo do Centro. 

Com as mulheres confinadas nesse ambiente de suposto aprendizado, as Tias 

também devem condicionar as mulheres às novas condutas, condicioná-las à 

vigilância, à hostilidade, aos dogmas, e especialmente, ao medo: “no suplício corporal, 

o terror era o suporte do exemplo: medo físico, pavor coletivo, imagens que devem 

ser gravadas na memória dos espectadores, como a marca na face ou no ombro do 

condenado” (FOUCAULT, 1999, p. 91). 

Estabelecendo a hierarquia através da violência física, as Tias instauram o 

medo individual assim como o pavor coletivo nas Aias em treinamento. 

O episódio Night, último episódio da temporada, se inicia com uma cena em 

flashback de quando Offred/June foi levada ao Centro Vermelho. Na cena, ela observa 

as Aias que já estão em treinamento, o que irrita Tia Lydia, que utiliza o momento para 

disciplinar Offred quanto ao que ela chama de “mostrar humildade”. A cena é filmada 

em primeiro plano apresentando a Aia em seu uniforme (figura 7A), intercalada por 

plano detalhe da arma de choque sendo utilizada (figura 7B), e da troca de olhares 

entre Tia Lydia e Offred durante o diálogo. 
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Figura 7 - Olhar de terror 

 

Fonte: NIGHT (temporada 1, ep. 10). The Handmaid’s Tale. 

 

Offred em voiceover: Havia um jeito com que nos olhávamos no Centro Vermelho. 

Por muito tempo, eu não consegui desvendar o que era exatamente. Aquela 

expressão nos olhos delas. Em meus olhos. Porque antes, na vida real, você nunca 

veria, não mais do que um vislumbre. Nunca era algo que poderia durar dias. Nunca 

poderia durar anos.  

[...] 

Tia Lydia: Dê um passo à frente. 

Mostrem-se humildes aos olhos do Senhor e Ele vos erguerá. 

Como nos mostramos humildes? 

Eu acredito que um pedido de desculpas também seria respeitoso. 

[...] 

Tia Lydia: Isso será doloroso, sinto dizer. 

Mas você é tão preciosa, que não queremos perdê-la.  

Offred em voiceover: Aquele olhar era de terror. Absoluto e indescritível. Tem gosto 

de metal. Como a ponta de um prego. 

 

Os enquadramentos de câmera buscam orientar o olhar do espectador para a 

ação, e os planos nos quais a câmera está bem próxima dos objetos filmados são 

comumente chamados de subjetivos, por orientarem o olhar de forma incompatível 

com o que o olho humano veria, e enfatizando detalhes da cena, significando 
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geralmente algo importante. O primeiro e primeiríssimo plano (e por conseguinte o 

plano detalhe, que possui semelhança com o primeiríssimo plano, mas geralmente 

apresenta objetos ou partes do corpo ao invés do rosto inteiro das personagens) se 

enquadram nessa perspectiva de plano subjetivo, e podemos associar seu uso ao 

estilo gótico pois segundo Aumont e Marie (2003, p. 241) “tendo o aumento extremo 

sempre um caráter monstruoso, ele produz uma espécie de excesso no discurso 

fílmico” (grifo nosso). 

Na cena descrita (figura 7), observamos uma escolha pelo excesso, os planos 

aproximados são utilizados com bastante frequência, sendo os planos abertos usados 

apenas na apresentação do espaço. Dessa forma, vemos com detalhes as 

expressões das personagens, os olhares de medo, os instrumentos causadores do 

terror: a mão de Tia Lydia e o bastão de choque, instrumentos disciplinadores. 

Essa sequência é seguida pela cena em que Offred é registrada como Aia, 

sendo utilizada uma etiqueta auricular com GPS, semelhante às utilizadas atualmente 

no registro e identificação de gado. No livro, a identificação ocorre através de 

tatuagens numéricas no tornozelo, fazendo uma associação às pessoas presas em 

campos de concentração alemães. 

 

Figura 8 - Preciosa demais, é preciso marcá-la e numerá-la 

 

Fonte: NIGHT (temporada 1, ep. 10). The Handmaid’s Tale. 

Na série, esse momento foi utilizado de modo a evocar medo e terror diante da 

perspectiva de dor e violência. A cena (na figura 8) apresenta Offred sendo enviada a 
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uma sala escura na qual três Tias a seguram para aplicar a etiqueta em sua orelha 

com o auxílio de uma máquina. 

A cena é uma das mais sombrias da temporada, com um ambiente muito 

escuro, um silêncio de suspense que contrasta com o barulho do motor da máquina. 

A ambientação de terror cria uma atmosfera de suspense que se encaixa no 

sentimento da personagem, que no momento da cena se encontra em um território de 

desconhecido. 

As personagens das Tias detêm relativo poder físico de subjugar as Aias, e 

possuem ferramentas de tortura usadas contra as Aias. Na cena descrita acima, 

podemos observar a relação estabelecida de monstro-vítima entre as Tias e as Aias. 

O Outro monstruoso, desconhecido, torna-se corporificado na personagem de Tia 

Lydia, que prepara Offred para receber a etiqueta explicando que será um 

procedimento doloroso. No entanto, suas palavras não oferecem consolo, sua 

entonação demonstra inclusive certo prazer no terror que ela causa em Offred. 

Enquanto isso, o rosto de Tia Lydia encontra-se obscurecido pelas sombras, de modo 

que não podemos ver seus olhos ou suas expressões, de modo desumanizante. 

Conforme Offred narra, o olhar de terror estampado no rosto da Aias foi uma 

expressão difícil de identificar a princípio. Em situações rotineiras, essa expressão 

perpassa o nosso rosto raríssimas vezes. Enquanto isso, na nova realidade de Offred, 

a expressão de terror parece estar impregnada em seu rosto e de suas colegas. Desde 

o momento em que foram capturadas, durante essa sessão inicial de tortura, e na 

situação de terror em que permanecem, sofrendo abusos físicos e psicológicos 

constantes. 

Em uma das memórias do Centro Raquel e Lia (chamado pelas Aias de Centro 

Vermelho em alusão às suas vestimentas), onde Offred recebeu o treinamento para 

ser uma Aia, ela relata um ritual chamado Testemunho, no qual as Aias relatam 

problemas pelos quais passaram na vida pré-Gilead, problemas de gênero, violações 

e violências ocorridas. Segundo Tia Lydia, o intuito desse momento é que elas reflitam 

a liberdade que supostamente ganharam ao servirem Gilead, pois no sistema atual 

elas são obrigadas a utilizar roupas modestas, e os homens não devem desejá-las. 

Gilead acredita ter extinguido os desejos sexuais. 

 Na verdade, o objetivo é que seja mais um momento de tortura psicológica e 

antagonismo entre as mulheres. No testemunho relatado no romance, a personagem 

Janine conta sobre um estupro coletivo que sofreu aos 14 anos. Offred questiona a 
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veracidade do relato: “Ela contou essa mesma história semana passada. [...] Pode 

nem ser verdade.” (ATWOOD, 2017, p. 71). Após o testemunho, as Aias entoam 

frases de culpabilização, afirmando ser culpa de Janine, que ela teria provocado seus 

estupradores, e que Deus teria permitido isso com o intuito de ensiná-la uma lição. 

Offred confessa: “Nós queríamos dizer isso, o que é a pior parte. Eu costumava pensar 

bem de mim mesma. Mas não naquele momento.” (ATWOOD, 2017, p. 72). 

 Enquanto essa passagem dá a entender que Offred já estava bem familiarizada 

com os rituais de Gilead, na adaptação o ritual ocorre no início do treinamento dela, e 

ela tem dificuldade em conformar com o ritual. 

  

Figura 9 – A culpa é dela 

 

Fonte: OFFRED (temporada 1, ep. 1). The Handmaid’s Tale. 

 

Na cena do testemunho, um círculo é feito, com Janine ao centro (figura 9A). 

Após seu testemunho, Tia Lydia guia as Aias, realizando as perguntas sobre quem 

seria culpada pelo estupro, ao que elas respondem, apontando para Janine de modo 

acusador. Offred, que se surpreende com o ato, sofre um tapa de uma das Tias (figura 

9C), e então passa a repetir o que as demais Aias fazem. 

Essa agressão é mínima, comparada às demais que as Aias sofrem ao longo 

de sua preparação no que elas chamam de Centro Vermelho. Janine apresenta um 

tapa olho (figura 9A), representando a mutilação que sofreu anteriormente após uma 

insubordinação. Seus corpos não as pertencem, e, mesmo possuindo grande valor 

ofertando algo em escassez (fertilidade), isso ainda não é o bastante para conferir-

lhes mais dignidade. 
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As Aias são confrontadas com essa realidade muito cedo em seu treinamento 

e se tornam cientes de que sua segurança é apenas relativa, sendo necessário 

apenas que sua capacidade reprodutiva se mantenha. Beauvoir (2016, p. 97) explica 

que 

 

[...] mesmo nas épocas em que a maternidade foi mais venerada, não 
permitiu ela que as mulheres conquistassem o primeiro lugar. A razão 
está em que a humanidade não é uma simples espécie natural: ela 
não procura manter-se enquanto espécie; seu projeto não é a 
estagnação: ela tende a superar-se. 
  

Ou seja, para a sociedade patriarcal, o trabalho do homem possui mais valor, 

pois ele transcende a existência humana ao criar ferramentas que superam seu tempo 

de vida, enquanto que a mulher, por mais fascinante que seja a capacidade de gerar 

outro ser, está apenas transmitindo sua biologia. 

 Além da rivalidade e desconfiança femininas, os homens são vistos na trama 

como confiáveis, reforçando a ideia de que a mulher seria o monstro. Em mais de um 

momento na série, Offred recorre a homens para pedir ajuda: o membro da comitiva 

Mexicana se dispõe a ajudá-la, mencionando o nome de seu marido, e ela 

prontamente confia nele. Offred deposita confiança em Nick e inicia um 

relacionamento com ele, apesar da desconfiança das Aias de que ele seja um Olho. 

Ainda mais significativo, ela pede ajuda ao próprio Comandante em uma disputa que 

ela inicia com Serena. 

 Esse paradoxo é apresentado no livro, quando em uma de suas memórias do 

período anterior a Gilead, Offred recordou ter assistido ainda na infância a um 

documentário de Guerra, no qual uma mulher era entrevistada sobre um homem de 

quem era amante, que havia sido responsável por um campo de concentração. Na 

entrevista, a mulher, mesmo quarenta anos depois da Guerra, ainda falava do homem 

de forma a defendê-lo: “Ele não era um monstro, ela disse. As pessoas dizem que ele 

era um monstro, mas ele não era” (ATWOOD, p. 145). Offred reflete então acerca da 

posição que a mulher defende, dizendo “Quão fácil é inventar uma humanidade, para 

qualquer um. Que tentação disponível.” (ATWOOD, p. 146). 

 Offred se identifica com essa mulher, pois consegue perceber a ironia em ver 

um lado bom e afetuoso no Comandante, mesmo quando este é um dos responsáveis 

diretos pela situação na qual ela se encontra. 
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 Beauvoir (2016, p. 196) explica as motivações por trás dessa relação de 

dependência da mulher diante do homem: 

 
O privilégio econômico detido pelos homens, seu valor social, o 
prestígio do casamento, a utilidade de um apoio masculino, tudo 
impele as mulheres a desejarem ardorosamente agradar aos homens. 
Em conjunto, elas ainda se encontram em situação de vassalas. Disso 
decorre que a mulher se conhece e se escolhe, não tal como existe 
para si, mas tal qual o homem a define. 

 
 Diante do exposto percebemos que essa dependência se dá em razão quase 

que instintiva de sobrevivência. Os homens são os únicos com poder legítimo na 

sociedade de Gilead. Recorrer a eles é possuir uma aliança poderosa, enquanto aliar-

se a outras mulheres garante nenhum ou quase nenhum benefício real. 

 

4.4 The Handmaid’s Tale e a contemporaneidade 

 

A adaptação da obra de Atwood para a série televisiva The Handmaid’s Tale 

traz à tona questões que eram urgentes no movimento feminista à época em que foi 

escrito, em 1985, mas que são ainda pertinentes na contemporaneidade. A série 

adapta o romance de modo a permitir reflexões sobre questões atuais, e utilizando-se 

do horror da narrativa gótica, nos assombra com a ideia de um possível futuro no qual 

as mulheres serão ainda mais exploradas do que no contexto atual. 

Enquanto no livro conhecemos uma personagem vítima de condições que a 

subjugam além de sua capacidade de lutar, na série, a personagem Offred/June se 

transforma em uma heroína para a resistência. Diferente do enredo do livro, cujo 

desfecho encerra o nosso acompanhamento do relato de Offred, a primeira temporada 

da série encontra em seu último capítulo o desenvolvimento do conflito que irá 

impulsionar as temporadas seguintes: o despertar de consciência das personagens 

mulheres, e sua busca por justiça. 

Vislumbramos esse despertar de consciência aos poucos ao longo da 

temporada, situações que cada vez mais tiram as mulheres de seu estado de 

obediência. Um desses momentos é na cena em que Offred se vê por alguns instantes 

sozinha no quarto do Comandante e Serena. Na cena vemos Offred observar a cama 

do casal, onde ocorre a cerimônia, e colocar-se no lugar onde o Comandante se 

posiciona. A Aia segura o dossel da cama (figura 10D) assim como o Comandante o 

fez no dia da cerimônia (figura 5B), e a vemos em contra-plongée, o que “dá uma 
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impressão de superioridade, de exaltação e de triunfo, porque engrandece os 

indivíduos e tende a magnificá-los” (MARTIN, 2005, p. 51). 

 

Figura 10 - Tomando o lugar de poder 

 

Fonte: A WOMAN’S PLACE (temporada 1, ep. 6). The Handmaid’s Tale. 

 

Finalmente, nesse momento sozinha, vislumbramos em primeiro plano a Aia 

levantar a cabeça. Em contraste com a cena na qual Tia Lydia ensina Offred a colocar-

se humilde (figura 7C), podemos compreender esse gesto como uma posição 

orgulhosa, e de enfrentamento ao invés de resiliência. 

Apesar de performarem de acordo com a conduta que Gilead demanda, as 

mulheres formam uma rede de apoio chamada May Day. Enquanto Atwood optou por 

apenas sugerir a existência dessa rede de apoio, algo que no epílogo do livro é 

inclusive questionado (ATWOOD, 2017), a obra televisiva, em concordância com a 

noção de militância feminista que presenciamos nos últimos anos, escolheu por tornar 

real a existência do grupo May Day e do envolvimento de Offred com o grupo. 

A existência do grupo na trama da série representa a perspectiva do poder de 

mudança causado pela união das mulheres. Em uma narrativa na qual as mulheres 
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são colocadas sob vigilância extrema, têm seus direitos cerceados e em 

circunstâncias de antagonizar umas às outras, um grupo formado por mulheres com 

o intuito de ajudar outras é o lampejo de esperança que permite a continuidade da 

trama, e que não está presente no livro. Isso, no entanto, é condizente com o texto 

distópico. 

 O último episódio é marcado pela descoberta de Offred acerca das cartas que 

muitas das mulheres escreveram como pedidos de socorro, representativo de que as 

mulheres não estão apenas aceitando seu destino, e se arriscaram para escrever uma 

mensagem de denúncia dos horrores vividos por elas. 

Para El Saadawi (2015, p. 156) “a experiência e inteligência da mulher são 

ameaças a essa estrutura de classe patriarcal, e em retorno, uma ameaça à falsa 

posição na qual o homem se colocou, a posição de rei ou semideus em suas relações 

com a mulher”. Em outras palavras, a mulher possui ferramentas capazes de enfrentar 

o sistema patriarcal, no entanto o homem ainda consegue suprimir a força da mulher, 

justamente ao suplantar os movimentos coletivos pela libertação feminina. 

 O sentimento de esperança, no entanto, é momentâneo. Da mesma forma que 

no livro Offred é capturada pelos Olhos e colocada em um carro preto, sem 

explicações posteriores de seu destino, a primeira temporada da série se encerra. Se 

o epílogo do livro serve de indicativo para a adaptação, o futuro trará sim o fim da 

República de Gilead, mas não no tempo de Offred e de todas as demais mulheres que 

lá se encontram. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mulher não é um ser condicionado unicamente pelo imperativo biológico da 

espécie: para além de um organismo sexuado, ela é produto do meio social, histórico, 

político e econômico. Assim afirma Butler (2003, p. 27) “não há como recorrer a um 

corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de significados culturais”. 

Ou seja, não é possível um corpo feminino que não tenha sido sujeitado a 

interpretações de gênero, interpretações estas que ocorrem muitas vezes antes do 

nascimento, ainda na fase fetal. 

Observamos que a posição da mulher na sociedade é condicionada a 

determinados fatores, que resultam em uma vivência única: “em geral a experiência e 

a situação da mulher na sociedade – e logo, a da artista – é diferente da do homem” 

(NOCHLIN, 2016 p. 5). Isso resulta em diferentes expressões artísticas, de acordo 

com o gênero do autor. 

 Diante do corpus analisado, é possível observar que uma tradução do ponto de 

vista da mulher ganha possibilidades de novas interpretações e significações. A 

tradução do romance de Atwood para a contemporaneidade impulsiona na obra 

significações que se relacionam aos movimentos feministas. Enquanto a obra escrita 

relaciona-se à segunda onda feminista, a série de televisão traz o debate para as 

atuais questões propostas nessa terceira onda, como a interseccionalidade do 

movimento feminista. 

 Com o aporte teórico de estudiosas feministas de diferentes épocas, foi 

possível analisar o processo de adaptação da obra da perspectiva feminina, 

comumente silenciada no cânone artístico, literário e midiático. Perspectiva essa que 

permite relacionar a mulher representada na mídia com a vivência cotidiana da mulher 

na sociedade patriarcal em que vivemos. 

 No romance, a personagem Offred, assim como as demais personagens 

femininas da trama estão sob um regime que as aprisiona, mas as relações de poder 

entre homens e mulheres, e a relação de alteridade entre mulheres sempre existiu, e 

isso alimenta o status quo do sistema criado em Gilead. 

 A alteridade é um elemento que se relaciona intimamente com o gótico, 

especialmente na figura do monstro. Enquanto tradicionalmente o gótico feminino 

apresenta a figura masculina no papel de monstro, observando a narrativa a partir da 
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teoria de Beauvoir em O segundo sexo, podemos comparar a relação de alteridade e 

monstruosidade da obra gótica à própria mulher. 

 Em The Handmaid’s Tale as mulheres, separadas em castas, antagonizam 

umas às outras, utilizando o limitado poder que possuem para violentar física e 

psicologicamente às outras mulheres, ao invés de enxergar nos homens um rival 

comum, e mantendo na figura da mulher o estranhamento e segregação presentes na 

figura do monstro. 

 Ainda, ao aceitar colocar-se no lugar de Outro, as mulheres passam a enxergar 

a sociedade através do olhar masculino, apagando a mulher como sujeito. A obra de 

Atwood nos obriga a observar que qualquer ação dentro do patriarcado será utilizada 

para a manutenção do sistema patriarcal, e que mesmo os elementos do feminino 

podem ser deturpados a servir o propósito masculino. 

 Recursos narrativos como o tempo não cronológico – nesse caso aliado à 

fotografia que destaca os diferentes períodos de tempo – ressaltam a opressão sofrida 

pelas mulheres na República de Gilead. Outro recurso técnico observado nesta 

pesquisa foi o voiceover, usado na série para traduzir a narração em primeira pessoa 

da personagem Offred. 

 Através da exploração de ângulos de câmera e enquadramentos subjetivos, a 

série se comunica com o espectador de maneira a traduzir a condição vivenciada 

pelas personagens femininas da série, de tortura física e psicológica. 

O livro retrata o período em que foi publicado. A adaptação, por sua vez, 

realizada mais de 30 anos depois do ano de publicação do livro, consegue trazer para 

a contemporaneidade questões fundamentais acerca do feminismo que a obra literária 

evoca. Ao trazer problemáticas comuns à mulher contemporânea e adaptar a obra de 

modo a representar a mulher do século XXI, é possível visualizar as relações de 

sentido entre o mundo real e a distopia imaginada por Atwood. 

Considerando a abordagem utilizada na presente pesquisa, a obra literária 

pode produzir diferentes significados em outras leituras, e há a possibilidade de 

distintas abordagens de pesquisa utilizando-se do mesmo corpus. 

Além da adaptação atual, a série The Handmaid’s Tale expandiu o universo 

ficcional para além da narrativa do romance, e inspirou a autora a lançar um segundo 

livro, Os Testamentos (2019). 

 Analisar a obra de Atwood a partir do contexto da literatura gótica nos permite 

observar de que forma a autora utilizou-se do estilo gótico para trazer à tona questões 
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intrínsecas do ser mulher, que transcendem mesmo a crítica feminista – esta atrelada 

aos movimentos de cada período. Conforme determinou Heiland (2004, p. 158), 

“habitar um corpo de mulher é ser uma heroína gótica. Fim da história. A não ser que 

mudemos a história”. Uma análise posterior das temporadas seguintes da série pode 

nos trazer novas compreensões da contemporaneidade, e da postura da mulher 

diante dos contínuos desafios de ser mulher na sociedade patriarcal.  
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