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LITERATURA DISTÓPICA – O CONTO DA AIA COMO MECANISMO DE 

ANÁLISE DE REFLEXÃO SOCIAL:  A organização social na República de Gilead na 

obra de Atwood 

 

Anderson Oliveira de Souza 

 

Resumo 

 Este artigo primeiramente possui como objetivo principal, analisar a sociedade aqui tratada 

nesta obra de distopia, bem como as possíveis reflexões e considerações no campo social do 

séc. XXI. Dessa forma, será realizada uma apreciação e consideração deste gênero literário a 

partir das definições de espaço utópico e funcionalidade distópica. Em vista disso, o romance 

literário apresentado em O conto da aia de Margaret Atwood, possibilitará refletir sobre as 

considerações em torno de questões pertinentes como religião, política, direitos humanos e 

objetificação da mulher. Portanto, em resumo, pode-se caracterizar este gênero de literatura 

sendo um mecanismo com o qual torna-se possível trabalhar em torno de críticas sociais atuais, 

evidenciando que as distopias presentes na literatura são um meio de oposição e alerta evidentes 

direcionadas para certas camadas da sociedade. Assim sendo, neste artigo, investiga-se, como 

esta distopia tratada em O conta da aia de Margaret Atwood constitui-se como um modelo para 

a análise da sociedade moderna.  

Palavras-chave: Distopia. Literatura. Sociedade. Política.  

 

Resumen 

Este artículo tiene como principal objetivo analizar la sociedad aquí tratada en este género 

literario, así como las posibles reflexiones y consideraciones en el campo social del siglo XXI. 

De esta forma, se realizará una apreciación y consideración de este género literario a partir de 

las definiciones de espacio utópico y funcionalidad distópica. Ante esto, la novela literaria 

presentada en El cuento de la criada de Margaret Atwood permitirá reflexionar sobre 

consideraciones en torno a temas pertinentes como la religión, la política, los derechos humanos 

y la cosificación de la mujer. Por tanto, en resumen, este género de literatura se puede 

caracterizar como un mecanismo con el que se puede trabajar en torno a las críticas sociales 

actuales, mostrando que las distopías presentes en la literatura son un medio evidente de 

oposición y alerta dirigida a ciertos estratos de la sociedad. Por tanto, en este artículo investigo 

cómo esta distopía tratada en el relato de la enfermera de Margaret Atwood constituye un 

modelo para el análisis de la sociedad moderna. 

Palabras-clave: Distopía. Literatura. Sociedad. Política. 

 

 

 

 



 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

Antes de mais nada, é necessário compreender que na utopia sempre existe um elemento 

distópico, seja ele de forma expressa ou velada. Já na distopia, encontra-se de forma mais 

explícita o medo, sofrimento e a angústia ocasionada pelas diversas formas de opressão 

aplicadas por um sistema totalitário, sendo assim entendida como o oposto da própria utopia. 

Dessa forma, pode-se resumir, que a noção ou estrutura daquilo a que vem a ser interpretado 

como o sonho e/ou ideal por algum grupo especial, acaba-se tornando direta ou indiretamente 

o pesadelo de outro(s) grupo(s) presente na sociedade que essas obras retratam. 

Conforme afirma Bronislaw Baczco:  

Uma vez instalado como um regime de imaginário social, o paradigma utópico 

adquire inércia e dinamismo. Por imitação, as histórias utópicas se multiplicam e já 

formam uma série bastante longa. Todavia, o discurso utópico não se encerra no 

modelo narrativo inventado por More. A utopia, como representação da alteridade 

social, da Nova Cidade situada em outro lugar imaginário, se torna, rapidamente, 

multiforme no plano discursivo. Em certos momentos, as utopias representam apenas 

um fenômeno marginal e isolado. Em outros, a criatividade utópica se intensifica. À 

medida que o número de textos utópicos aumenta, uma afinidade singular liga as 

utopias às estruturas mentais e às ideias principais do período (Baczko, 1984:91). 

 

Assim, considera-se que toda utopia transmite uma propensão da realidade, produtiva e 

convicta, mas que não se permanece enquanto regime, pois na utopia, observa-se que o padrão 

idealizado inicialmente se sobrepõe à realidade, unindo o que o real com o que é ilusório, onde 

com o passar do tempo as compreensões do que é certo e/ou errado vão se chocando e, assim 

se tornando um produto único. 

Para esta pesquisa foi analisado o livro “O conto da aia” de autoria de Margaret Atwood, 

com o objetivo de evidenciar a organização social construída e imposta pela República de 

Gilead e paralelamente estabelecer uma análise entre essa república ficcional e os regimes 

(nazismo, fascismo e stalinismo) ou mesmo das repúblicas totalitárias (Chade, Síria, República 

do Congo e Coreia do Norte, Irã) ao longo da história moderna. 

Margaret Atwood nasceu em 1939, no Canadá, na cidade de Ottawa, entretanto, sua 

criação se deu na província de Ontário, Quebec, e na cidade de Toronto. Atwood começou a 

escrever a partir dos seus 16 anos. Ela estudou na Victoria College, onde graduou-se em Letras 

e Filosofia. Optou por seguir a carreira acadêmica como professora universitária, enquanto ao 

mesmo tempo dedicava-se com a atividade de escritora. 

Este artigo foi pensado, primeiramente, após o lançamento do seriado de televisão The 

Handmaid's Tale e, posteriormente, com as leituras dos livros “O conto da aia”, traduzido pela 



 

 

  

editora Rocco no ano de 2017 e a sua sequência “Os testamentos”, traduzido pela mesma editora 

no ano de 2019. Assim, por meio da visualização dos acontecimentos dispostos tanto no seriado, 

como pelas leituras realizadas, surgiu-se a necessidade da observação por meio do gênero 

distopia o quanto desse obra está inserido em diferentes camadas da sociedade, ocorrido das 

mais diferentes formas. 

A obra “O Conto da Aia”, trabalhada neste artigo, teve sua primeira publicação no ano 

de 1985. O livro explora temas da subjugação das mulheres, como por exemplo: Mutilação 

genital feminina; cultura do estupro; pena de morte a lésbicas; proibição da educação a meninas 

e mulheres: “[...] Eles podem bater em nós, existe precedente nas Escrituras determinando isso. 

Mas não com qualquer instrumento. Somente com suas mãos.” (ATWOOD, p. 26) 

Bem como a maneira e o contexto pelos quais elas perderam o seu individualismo e 

independência, sendo reduzido os seus papéis em sociedade, como no caso daquelas que ainda 

são férteis, tendo como sua única tarefa de gerar filhos aos seus comandantes. 

[...] Isso é o que somos agora. As condições de vida foram reduzidas; para aquelas 

dentre nós que ainda tem condições. (ATWOOD, p.16) 

Penso a respeito de lavanderias de autoatendimento. O que eu vestia para ir a elas, 

shorts, jeans, calças de malha de corrida. O que eu punha nas máquinas: minhas 

próprias roupas, meu próprio sabão, meu próprio dinheiro, dinheiro que eu mesma 

ganhava. Penso sobre ter tanto controle. (ATWOOD, p,35) 

Esta obra encontra-se classificada como uma distopia, visto que se trata de uma obra 

ficcional, na qual o seu enredo se passa no contexto de uma teocracia (sistema de governo em 

que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso) sendo esta situada na Nova 

Inglaterra de um futuro próximo, que agora é parte de uma teocracia totalitária fundamentalista 

cristã que derrubou o governo dos Estados Unidos. Ocasionado nesta narrativa pela execução 

de um golpe de Estado, que causa o assassinato do Presidente, e de grande parte do Congresso, 

realizado pelo grupo fundamentalista cristão, denominado de os “Filhos de Jacó”. 

Simultaneamente a este ataque ocorrido, a Constituição passa a ser subitamente 

suspensa, os jornais nesse meio tempo são censurados e o governo passa a se configurar num 

modelo de uma ditadura militarista e fundamentalista cristã chamada de “República de Gilead”. 

Este novo governo consolida-se rapidamente, passando a eliminar os outros grupos políticos e 

religiosos existentes contrários às suas leis e/ou doutrinas. Dessa maneira, a sociedade é 

reorganizada em um modelo baseado pela perspectiva de uma leitura de caráter restritivo e 

fanático a partir do Velho Testamento, conforme é observado no seguinte trecho: “[...] Eles 

podem bater em nós, existe precedente nas Escrituras determinando isso. Mas não com qualquer 

instrumento. Somente com suas mãos.” (ATWOOD, p. 26) 



 

 

  

 Em virtude de tal visão, este novo regime não só restringe, como também elimina 

direitos humanos, dentre eles destaca-se claramente os direitos das mulheres, no qual elas 

simplesmente passam de uma hora para outra terem os seus direitos à propriedade privada 

revogados, são impedidas de terem acesso a recursos financeiros próprios, como por exemplo, 

contas em bancos são congeladas e transferidas aos seus maridos e/ou parentes mais próximos, 

e surpreendentemente passam a ser impossibilitadas trabalhar fora do seu ambiente doméstico.  

Como se isso não bastasse, elas também são proibidas de ler e escrever: 

[...]Pode se ver o lugar, debaixo do lírio, onde o inscrito foi apagado, repintado e 

coberto por uma tarja de tinta, quando decidiram que mesmo os nomes de lojas eram 

tentação demais para nós. Agora os lugares são conhecidos apenas pelas figuras 

desenhadas nas insígnias de madeira. (ATWOOD, p,36) 

Com isso, conforme afirma Gonçalves (2014, p.11) “A utopia opera como uma 

plataforma na qual os medos e desejos de uma cultura são projetados, como um experimento 

sócio-político e estético. Atuando mais como uma simulação do que uma alegoria, as utopias 

são cenários que revelam todo o potencial que está latente na organização socioeconômica e na 

prática cultural existentes. Por trás da mera representação de um lugar fictício é revelado um 

mapeamento da topografia do inconsciente e imaginação coletiva.” Assim sendo, no modelo 

estruturado da utopia, a sociedade vai sendo caracterizada nas áreas histórica, cultural e política. 

Além disso, levando em consideração o enredo da obra analisada neste artigo, 

Gonçalves (2014, p.94) esclarece que esse tipo de distopia apresenta uma ilusão pois “neste 

arquétipo, a cidade se apresenta uma simulação, uma réplica de si mesma, uma realidade falsa 

e enganadora, muitas vezes anacrônica. A realidade externa geralmente é mais perturbadora ou 

intensamente verdadeira, gerando o conflito entre a aceitação conformista ou a fuga para o real.” 

Assim sendo, a distopia desenvolve-se na busca de inserção em relação com a 

continuidade do processo histórico incorporando e efetivando as disposições negativas que 

estejam sendo operadas no presente ou mesmo na época em que estão retratadas e que, se essas 

não forem impedidas, podem guiar, quase compulsoriamente, a um cenário de sociedades 

desumanas.  A própria distopia se estabelece como uma conexão da realidade, trazendo e 

expondo elementos negativos de uma sociedade e/ou mundo fora de controle, partindo do 

entendimento de que toda utopia é ilusória e que esta, mesmo antes de ser formada ou colocada 

em prática, possui ainda indiretamente, uma grande quantidade de material para uma futura 

instalação de uma distopia social. 



 

 

  

Dessa forma, será apresentado neste artigo as definições e conceitos sobre as literaturas 

utópicas e distópicas, uma análise de como “O conto da aia” pode ser considerado um 

importante instrumento de reflexão social em nossos tempos. 

 

2 LITERATURA UTÓPICA 

Conforme indica Gonçalves (2014, p.12) “O termo “Utopia” surge pela primeira vez em 

1516, no livro homônimo de Sir Thomas More, no qual o autor descreve uma sociedade 

existente em uma ilha fictícia, na qual prevalecem a ordem e a adesão à lei e à moralidade como 

fontes de justiça e coexistência pacífica entre os homens. Digna de atenção, ademais, é a origem 

etimológica da palavra, a qual deriva dos termos gregos “ou”, significando “não”, e “topia”, 

significando “lugar”. Temos, assim, que a utopia é o “não-lugar”, um lugar que não existe, ou 

existe em lugar nenhum. A conotação contemporânea do termo, por sua vez, corresponde a um 

lugar ideal, comumente considerado como ilustrativo de uma realidade melhor que a existente 

em um ou mais aspectos – mais bela, mais próspera, mais igualitária, etc. – a depender do 

enfoque que a originou.” 

Além disso, conforme afirma Choay (2005, p.96) “Essa sociedade modelo não aparece 

do nada: por um lado, ela não se refere a uma imaginação arbitrária e descontrolada, mas é 

meticulosamente e sistematicamente construída com base em uma crítica radical e feroz de uma 

sociedade existente – neste caso a Inglaterra contemporânea de More, que constitui a antítese; 

por outro lado, o funcionamento de suas instituições dependia do estabelecimento de um espaço 

construído idealizado.” 

Dessa forma, a figura do utopista pode ser entendida, como aquele que transita entre o 

limite daquilo que se julga ser possível, numa visão positiva e emancipatória. Conforme salienta 

Chauí (2012, p. 376), o prefixo negativo “u” é um modo implícito de outro prefixo grego, mais 

positivo, “eu”, que indica nobreza, justeza, abundância. Assim sendo, o termo utopia, mesmo 

significando “nenhum lugar”, pode significar também eutopia, “lugar onde se está bem".  

3 LITERATURA DISTÓPICA 

 As distopias possuem um senso problematizador em relação aos prováveis danos 

aplicados, caso determinados mecanismos sociais do presente vençam o sistema social vigente. 

É por isso que este tipo de gênero enfatiza em sua narrativa os seguintes domínios: o poder dos 

processos de indiferenciação subjetiva, aplicação da massificação cultural, existência da 

vigilância total dos indivíduos, poder de controlar a subjetividade a partir de dispositivos de 



 

 

  

saber etc. A narrativa distópica sob o ponto de vista da crítica caracteriza-se como sendo 

antiautoritária, insubmissa e radicalmente crítica. As distopias em sua essência continuam a ser 

uma utopia, no sentido que Jacoby (2001, p. 141) lhe deu, isto é, não apenas como um modo de 

uma sociedade futura, mas como uma capacidade analítica ou mesmo uma disposição reflexiva 

para usar definições com o objetivo de visualizar criticamente a realidade e suas possibilidades. 

Segundo o site Dicionário Digital do Insólito Ficcional1 o termo distopia trata-se de um 

“lugar ruim” formado pelo prefixo grego “dis” significando “ruim” ou “anormal” e a palavra 

grega “topos” no sentido de “lugar” enquanto que o termo Utopia é o “Não-lugar”. 

Em um sentido literal, significa modelo distorcido de um lugar em específico. Nesta 

constatação, o termo refere-se a um direcionamento anormal e inesperado de situações que estão 

compondo uma determinada forma social. Soma-se a isso a percepção de que a distopia não é 

necessariamente o avesso da utopia, pois ela não é contrária a todo e qualquer modelo de utopia, 

como se esta fosse totalmente perigosa e que tivesse que ser necessariamente descartada. 

As distopias possuem um pessimismo ativo, cuja finalidade é impedir, por todas as 

maneiras possíveis, o advento do pior (LÖWY, 2005a, p. 24). Porém, não é necessariamente 

disso que ela se trata. As distopias podem ser compreendidas como uma manchete direcionada 

aos efeitos de poder ligados às formas discursivas controladoras.  

As distopias, por sua vez, enfatizam o assombro, ao discutir tendências contemporâneas 

que ameaçam a liberdade (JACOBY, 2007, p. 40). Neste gênero literário, o modelo de moral 

não conseguiu estabelecer uma evolução tão abrangente e eficaz e, mesmo nos cenários em que 

esse modelo de sociedade perfeita é atingido, temos o homem moldado pela sua personalidade 

corrompida que se esforça para transformar o sistema no qual ele está vivendo. 

A narrativa distópica não se configura, desta maneira, somente como uma apreciação 

futurista ou ficcional, mas também como previsão a qual é necessário combater no momento 

presente. A distopia busca em seus elementos narrativos soar um alarme na esperança de 

comunicar e alertar de que se as forças opressoras vigentes no presente continuarem vencendo, 

o futuro social se encaminhará rumo à catástrofe e barbárie. Por isso, concebe-se a distopia 

como alerta de incêndio, aplicando aqui o conceito de Löwy (2005a, p.32) ao citar Benjamin, 

relacionando à narrativa distópica: “Toda sua obra pode ser compreendida como uma espécie 

de “aviso de incêndio” dirigido a seus contemporâneos, um sino que repica e busca chamar a 

 
1 
http://www.insolitoficcional.uerj.br/site/d/distopia/#:~:text=Percebe%2Dse%20nas%20palavras%20de,N%C3%

A3o%2Dlugar%E2%80%9D%2C%20expresso%20na 



 

 

  

atenção sobre os perigos iminentes que os ameaçam, sobre as novas catástrofes que se perfilam 

no horizonte.” 

Em outras palavras, conforme Cândido (2000, p. 5), nada mais eficaz para chamar a 

atenção sobre uma verdade do que exagerá-la, na qual, a narrativa distópica tende a 

potencializar, num futuro próximo, as aplicações das forças do presente que estão vencendo. 

Descreve, por meio de traços caricaturais, e ressalta de maneira exagerada os seus contornos 

específicos, tanto quanto quais são os mecanismos, dinâmicas e situações, a efetivação distópica 

do futuro, bem como os modelos das criações supostamente emancipatórias que 

paradoxalmente convertem-se em instrumentos de dominação (sociedades regidas por regimes 

autoritários, desigualdade, condições ambientais adversas, vigilância e controle social por parte 

do Estado ou de grandes corporações). 

Como resultado disso, entende-se a literatura distópica como modelos de romance 

direcionados a discutir as experiências de adequação, com o objetivo de se construir uma 

“sociedade perfeita”, como também pode ser observado em outras obras desse gênero, como 

por exemplo: “Laranja Mecânica” de Anthony Burgess, “Admirável Mundo Novo” de Aldous 

Huxley, “O Homem do Castelo Alto” de Philip K. Dick, “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury,  

“1984” e “Revolução dos Bichos” de George Orwell, os quais acabam por provocar um abalo 

na organização social em que a obra faz referência, desencadeando, assim, na aplicação e 

execução de valores distorcidos: estabelecer uma conformidade de resultados provenientes que 

são ambientados para se explicar e justificar uma estrutura de perfeição social.  

Portanto, as distopias, possuem como objetivo analisar as sombras resultantes pelos 

espectros utópicos, os quais tendem a iluminar o momento presente na mesma intensidade em 

que o futuro utópico se ofuscou. Tais literaturas não possuem em via de regra, um fundamento 

normativo, porém, são detentoras de um prisma ético-político que lhes possibilita a produção 

de efeitos, com o objetivo de análise e dominação sobre uma determinada sociedade. As 

distopias ou as utopias negativas “expressam o sentimento de impotência e desesperança do 

homem moderno assim como as utopias antigas expressavam o sentimento de autoconfiança e 

esperança do homem pós-medieval” (FROMM, 2009, p. 269). 

Compreende-se o campo literário do gênero distópico como um meio categórico, que 

possui como finalidade primordial: discutir a estrutura radical de uma sociedade através da 

ficção. A sociedade descrita neste tipo de gênero tem como ponto de partida alguma 

característica inspirada em modelo do tecido social, seja ele desenvolvido em algum período 



 

 

  

determinado da história, ou mesmo, ocorrido atualmente em algumas determinadas camadas 

e/ou culturas da sociedade contemporânea. 

Observa-se, então que as distopias podem ser definidas como "utopias negativas", uma 

vez que seus problemas atuais seguem como que indiferentes diante da perfeição aparente e, 

que por causa disto, tendem a surgir de uma forma descontrolada mais adiante. 

Entende-se, que essa vertente literária objetiva funcionar como um mecanismo crítico 

de uma determinada realidade social e atual que interfere principalmente em questões dos 

direitos humanos e o do conceito de liberdade individual e coletiva. 

Em virtude desta compreensão, observa-se que a distopia por meio do seu gênero e 

narrativa específicos possam ser utilizados segundo instrumento de reflexão relacionados aos 

efeitos de barbárie que estão inseridos na contemporaneidade. Conforme Mattéi (2002, p. 13) 

entende-se que estes efeitos são a perda do sentido na área da cultura, da política, da arte, da 

educação etc. Deste modo, a necessidade de se estabelecer um pensamento crítico acerca da 

barbárie em determinados campos sociais está aberta por estas distopias. Assim sendo, pode-se 

afirmar que, em suma, as distopias ocupam uma posição de destaque na luta pela 

desbarbarização das tendências sociais na atualidade. 

 

4 O CONTO DA AIA COMO MECANISMO DE ANÁLISE DE REFLEXÃO SOCIAL 

Nesta obra, nos é apresentado por meio da personagem principal desta distopia, a figura 

feminina, que constantemente sofre retaliações na sociedade na qual está inserida devido à 

organização patriarcal, onde pode-se perceber a dimensão que se estende o controle e o domínio 

sobre as mulheres por parte dos homens e de outras mulheres de castas mais altas em relação 

as mulheres de castas mais baixas. 

Em “O Conto da Aia”, as mulheres estão condicionadas às imposições do próprio 

governo totalmente patriarcal, visto que este modelo autoritário funciona como um mecanismo 

controlador de suas próprias vidas, sendo retirado delas toda e qualquer liberdade no campo 

social, e que simultaneamente exerce um grande poder relacionado à forma de como a 

população como um todo deve agir, em especial as Aias: 

[...] Por causa de nossas abas em forma de asas, nossos antolhos, é difícil olhar para o 

alto, difícil ter uma visão completa do céu ou de qualquer coisa. Mas podemos fazê-

lo, um bocadinho de cada vez, um movimento rápido de cabeça, para cima e para 

baixo, para o lado e de volta. Aprendemos a ver o mundo aos arrancos, em arquejos, 

como se prendendo a respiração. (ATWOOD, p,42). 



 

 

  

Nota-se assim, um governo ditatorial que impõe normas e/ou padrões de conduta, nos 

quais os cidadãos da República de Gilead não devem desviar; caso contrário estes sofrerão as 

mais diversas punições ou serão executados. Por consequência disto, estas imposições passam 

a refletir nas relações interpessoais, na qual muitos destes cidadãos passam por um processo de 

anulamento e apagamento das suas subjetividades para moldar-se conforme o modelo de estado 

que visa a opressão de seus indivíduos.  

A narrativa parte da vivência e do olhar de uma das aias, Offred nome recebido; 

evidência da tentativa de apagamento da identidade, da subjetividade dessas mulheres. Offred 

– “of Fred” Of = de - ideia de pertencimento; como um objeto é de alguém, que relata sua 

história, a partir do instante em que passa a servir ao terceiro Comandante, tendo Offred 

fracassado nas casas dos dois comandantes anteriores. A narrativa por meio da personagem 

principal, intercala acontecimentos dos momentos de lembranças que por vezes são vagas e 

quase apagadas da narradora em relação a sua vida antes de se tornar aia. Ela relata a vida junto 

ao seu marido e sua filha, suas lembranças e experiências no período de início do regime, a 

perda de sua autonomia e o cancelamento de seus direitos, a captura de sua família na fuga para 

o Canadá, as lembranças de seu treinamento no Centro Vermelho, seu relacionamento com sua 

mãe e a amizade com a sua amiga Moira. Essa narrativa que parece apoiada apenas nas 

memórias da personagem principal é segundo Le Goff:  

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual 

ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas a memória coletiva é não somente 

uma conquista é também um instrumento e um objeto de poder. São as sociedades 

cuja memória social é sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma memória 

coletiva escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da 

recordação e da tradição, esta manifestação da memória (LE GOFF, 2013, p.435). 

 

Na observação da história de “O Conto da Aia”, nota-se que diversas são as violações a 

Direitos Humanos, de modo “especial” os direitos relacionados à figura da mulher, como por 

exemplo, o simples ato de higiene pessoal: “O banho é uma exigência, mas também um luxo. 

O simples fato de tirar a pesada touca com as abas brancas e o véu, o simples fato de sentir meu 

próprio cabelo de novo, com as minhas mãos, é um luxo. Meu cabelo agora é comprido, sem 

corte[...]” (ATWOOD, p,77). 

E o apagamento da própria memória, sofrido mediante a uma situação de violação 

extrema do indivíduo, onde já não se reconhece totalmente: 

Minha nudez já é estranha para mim. Meu corpo parece fora de época. Será que 

realmente usei trajes banho, na praia? Usei sem pensar, entre homens, sem me 



 

 

  

importar que minhas pernas, meus braços, minhas coxas e costas estivessem à mostra, 

pudessem ser vistas. Vergonhoso, impudico. Evito olhar para baixo, para meu corpo, 

não tanto porque seja vergonhoso ou impudico mas porque não quero vê-lo. Não quero 

olhar para alguma coisa que me determine tão completamente. (ATWOOD, p.78) 

 

 Assim sendo, fica claro a violação relacionada à dignidade do ser humano, uma vez que 

a partir do momento da instituição da República de Gilead, aquelas que foram selecionadas para 

se tornarem aias, passam a ser vigiadas já no Centro vermelho (local de treinamento para as 

aias):  

Aprendemos a sussurrar quase sem qualquer ruído. Na quase-escuridão podíamos 

esticar nossos braços, quando as Tias não estavam olhando, e tocar as mãos uma das 

outras sobre o espaço. Aprendemos a ler lábios, nossas cabeças deitadas coladas às 

camas, viradas para o lado, observando a boca uma das outras. [...] (ATWOOD, p.12) 

 

Como também se destacam as formas de terror psicológico sofridos pelas aias, aplicados a elas 

como forma de dominação, como por exemplo nos seguintes trechos: 

Anseio por tocar alguma coisa, algo que não seja pano ou madeira. Anseio por cometer 

o ato do toque. Mas mesmo se pedisse, mesmo se eu violasse o decoro a esse ponto, 

Rita não permitiria. Ela teria medo demais. As Marthas não devem confraternizar 

conosco. (ATWOOD, p.20) 

Caminho até a esquina e espero. Eu costumava ser ruim em esperar. Eles também 

servem quem fica parada e espera, dizia Tia Lydia. Ela nos fez memorizar isso. 

Também disse: Nem todas vocês se conseguirão se sair bem. Algumas de vocês cairão 

em solo infértil ou espinhoso. Algumas de vocês não têm raízes profundas. [...] 

(ATWOOD p.29) 

Em suma, a partir da instituição da República de Gilead, as mulheres então perdem sua 

identidade como pessoas, suas vidas e seus corpos de acordo com as funções que exercem. Não 

há para elas o simples direito de ir e vir por conta própria, uma vez que são controladas de modo 

rígido em seus afazeres pelo regime. Vale destacar que até mesmo as Esposas dos Comandantes, 

não possuem uma total liberdade por se assim dizer, sua autonomia também é muito restrita, 

elas podem sair de suas casas apenas em determinadas situações sociais, como por exemplo, 

nascimentos, execuções coletivas, visita a outras esposas em algum momento de necessidade 

ou acompanhadas de seus maridos, e a elas também foi retirado o direito de autonomia 

financeira, emprego, bem como o direito de ler e escrever.  

Assim sendo, em um modelo de governo religioso de cunho fundamentalista, um dos 

primeiros direitos anulados é o da liberdade religiosa, em que os cidadãos não convertidos ao 

sistema religioso de Gilead, passavam a serem vistos como um inimigo em potencial e eram 

condenados à pena de morte. 



 

 

  

Para que se tenha uma melhor compreensão deste sistema de sociedade totalitária, segue 

abaixo uma tabela referente à algumas classes sociais da República de Gilead: 

 

Aias 

Possui como tarefa principal, ser engravida 

pelo seu respectivo comandante, de modo a 

proporcionar filhos para ele e a sua esposa 

infértil. 

 

Anjos  

São soldados de Gilead que lutam nas linhas 

de frente e combatem os insurgentes e os 

grupos rebeldes. 

 

Comandantes 

São os membros mais altos da sociedade de 

Gilead, atuando como políticos e 

legisladores, 

 

Esposas 

São as mulheres dos comandantes e suas 

principais funções são cuidar da casa e dos 

filhos gerados pelas Aias. 

 

Marthas 

São as mulheres que servem como 

empregadas domésticas para famílias ricas 

ou de alto nível. 

 

Tias 

São responsáveis pela supervisão do 

treinamento e da doutrinação de aias, 

supervisionam os nascimentos e presidem as 

execuções. 

 

Assim, por meio da sua organização social, a imposição do Estado regia os papéis 

determinados pelo gênero de sua população, onde a despersonalização relacionada às mulheres 

são conduzidas de maneira obrigatória, especialmente às Aias e às Marthas, fato este que se dá 

pela retirada da autonomia da vontade (liberdade retirada) e do direito à autodeterminação como 

pessoa humana. No entanto, a partir do instante em que fossem transferidas a outros 

comandantes, as Aias passariam a utilizar outros nomes. 



 

 

  

Contudo, esse não é o limite da violação do direito à autonomia de vontade, como se 

não bastasse essas duas realidades, as Aias ainda o perdem de forma mais extrema na perda do 

direito ao próprio corpo, onde estas passam a ser vistas somente receptáculos férteis: 

Agora a carne se arruma de maneira diferente, sou uma nuvem, congelada ao redor de 

um objeto central, com o formato de uma pera, que é duro e mais real do que eu e que 

incandesce vermelho dentro de um invólucro translúcido. Dentro dele está um espaço, 

imenso como o céu à noite e curvo como ele, embora negro-avermelhado em vez de 

negro. Pontos infinitesimais de luz incham, chispam, explodem e murcham dentro 

dele, incontáveis como estrelas. Todo mês há uma lua gigantesca, redonda, pesada, 

um augúrio. Ela transita, se detém, segue em frente e passa, desaparece de vista, e eu 

vejo o desespero vindo em minha direção como uma grande fome, uma escassez 

absoluta. E sentir aquele vazio, vezes sem fim, e outra vez. Escuto meu coração onda 

após onda, salgado e vermelho, batendo e batendo sem parar, marcando o tempo. 

(ATWOOD, p. 90-91) 

Essa submissão em relação ao comportamento e vontade das Aias é somente possível, 

mediante ao treinamento ocorrido no Centro Vermelho (local de treinamento para as aias), 

retirando delas totalmente a possibilidade de resistência, e neste treinamento caso alguma não 

se molde a realidade imposta, elas são agredidas com castigos corporais, de modo que sirvam 

de exemplos para as outras e que se perpetue à dominação. 

A obra analisada neste artigo encerra-se por meio de um desfecho por uma metaficção 

que nos explica os acontecimentos contidos neste romance logo depois do “Período de Gilead”. 

Este desfecho compreende-se em um escrito do ano de 2195, durante o Décimo Segundo 

Simpósio de Estudos Gileadeanos. O palestrante denominado de professor Peixoto, juntamente 

com o professor Knotly Wade, realizaram a descoberta da história de Offred, sendo esta gravada 

em fitas cassete. Por meio disto, os professores realizaram as transcrições das fitas, 

denominando-as de uma maneira geral como "O Conto da Aia". Nesta transcrição, o professor 

Peixoto discute com os outros da universidade a dinâmica dos personagens tratados na obra 

analisada, bem como a impossibilidade de os relatos contidos nas fitas serem totalmente 

autênticos. Assim, o desfecho dessa transcrição se entrelaça com os acontecimentos que foram 

decisivos para a ruptura e o colapso do modelo teocrático da República de Gilead, surgindo 

então um modelo de sociedade voltada para uma igualdade plena entre os seus, sendo retomado 

os direitos das mulheres, sua autonomia, liberdade, entre outros.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da leitura, interpretação e análise da obra “O Conto da Aia”, o presente artigo 

empenhou-se em promover uma reflexão ética e atual sobre a restrição de Direitos Humanos e 

Fundamentais tratados nesta narrativa distópica. Ademais, pode-se chegar à conclusão 



 

 

  

satisfatória, na qual por meio desta narrativa, é possível promover uma análise e identificação 

dessas diversas circunstâncias que entram em choque com os direitos humanos atualmente, 

destacando os direitos das mulheres. Uma vez que instalado um sistema que oprime e acaba 

com a liberdade de expressão, os direitos políticos, e o direito de ir e vir de seus cidadãos, a 

dominação exercida tende de forma injusta modificar a vida de sua população, inserindo-os em 

uma vigilância constante em todos os campos sociais.  

Inquestionavelmente, esta distopia analisada, por meio de sua narrativa literária, nos 

concede uma compreensão atual, objetiva e transformadora, estando relacionada às diferentes 

situações que unidas tornam-se extremas e, como resultado disto, nos trazem os recursos 

necessários para compreender as diferentes realidades, as quais por meio de um estudo ainda 

mais duradouro leva-nos a identificar e compreender as realidades históricas trazidas pela 

autora. Além disso, esta compreensão, simultaneamente, tem como um dos seus objetivos mais 

importantes, senão o mais importante, nos alertar em relação às situações e os contextos atuais 

relacionados ao controle dos direitos humanos em todas às suas esferas sociais. Por 

consequência disto, este livro nos desperta para a necessidade ainda recorrente no século XXI, 

da luta permanente e incessante pelos direitos humanos, bem como à sua efetividade nos 

sistemas políticos sejam estes entendidos como de Direita ou de Esquerda, Capitalistas ou 

Socialistas. Em todos eles a luta pelos direitos humanos será uma realidade necessária.  
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