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Introdução 

 

O cenário de uma obra literária representa um experimento mental de quem escreve 

(LE GUIN, 2014) a partir da descrição de um ambiente e relações sociais – na maioria das 

vezes - fictícias, mas que pode conter elementos presentes na realidade, o que estimula uma 

reflexão do social a partir da literatura. Este papel importante da literatura enquanto 

instrumento viabilizador de crítica social é relembrado por Cândido (2000) ao destacar que 

para se penetrar no significado de uma obra é fundamental compreender as condições sociais 

trazidas pela mesma e observar como este cenário fictício espelha ou representa a sociedade, 

possibilitando que se problematize sobre dinâmicas sociais da atualidade a partir dos distintos 

ambientes literários.  

Esse teor crítico possui um destaque maior em um tipo específico de ficção, a 

distopia, originada no século XX. Ao direcionar críticas sociais para processos subjetivos, 

massificação da cultura e relações de poder, a ficção distópica chama à reflexão de como seria 

a constituição da sociedade se certas forças opressoras de um determinado momento 

histórico/social estivessem à frente de sua organização (HILÀRIO, 2013). 

Todavia, quando a literatura distópica chama à reflexão crítica da atualidade através 

de um cenário não ideal, concordo com Le Guin (2014) ao ponderar que não se objetiva 

apresentar uma previsão de futuro, mas descrever uma realidade se utilizando de uma 

metáfora. É nessa alegoria distorcida de um lugar, que a distopia atenta para que determinada 

situação seja percebida e problematizada, pois como Cândido (2000, p.3) nos lembra, “nada 

mais importante para chamar a atenção para uma verdade do que exagerá-la”. É neste 

exagero, e me utilizando das contribuições de Hilário (2013), que a literatura distópica pode 

conter certos “avisos de incêndio”, buscando chamar a atenção para que o acontecimento em 

destaque considerado perigoso seja controlado e/ou a consequência de seus efeitos sejam 

inibidos. 

Esses diálogos entre literatura e crítica social e seus possíveis “avisos de incêndio” é 

o que Margaret Atwood (2006), em seu livro O Conto de Aia, provoca à reflexão ao 
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apresentar a República de Gilead, anteriormente conhecido como Estados Unidos da América, 

que tem sua organização social e cultural transformada quando um grupo de fundamentalistas 

religiosos assume o poder político e econômico. Em uma conjuntura social anterior de baixo 

índice de crescimento demográfico, elevada taxa de mortalidade infantil e de conquistas de 

direitos para as mulheres, o principal aspecto de mudança na organização de Gilead está no 

papel social destinado às mulheres. O livro narra o início da constituição desta nova ordem 

social a partir do ponto de vista de uma pessoa do segmento mais oprimido: Offred, uma Aia -  

grupo de mulheres férteis que eram transformadas em objeto de transação comercial para 

conceber filhos à classe social dominante de Gilead.  

Com isso, o livro de Atwood ao convidar para adentrar a República de Gilead sob os 

olhos de Offred, também chama para refletir sobre o local da mulher na sociedade. Com isso,  

objetivo realizar uma análise do livro O conto de Aia, observando como as relações de gênero 

se apresentam naquela sociedade e o “aviso de incêndio” que se pode obter da leitura.  

Para tal, realizo um diálogo entre literatura e sociologia, especificamente com os 

estudos de gênero, considerando gênero como uma construção sociocultural sobre o sexo-

gênero e as relações sociais, delineando o que se considera como “masculino” e/ou 

“feminino” e, assim, conformando em uma estrutura social que formata um padrão de papéis 

sociais para as atividades cotidianas. Esses arranjos de gênero mudam conforme as práticas 

sociais, passando por processos dinâmicos de construção e desconstrução de suas 

representações, não se apresentando como uma expressão da biologia ou como uma dicotomia 

fixa entre homem-masculino e mulher-feminino (CONNELL, PEARSE, 2015; DE 

LAURETIS, 1994).  

Além disso, me utilizo das relações de saber-poder e seus mecanismos com base nas 

obras de Foucault. Assim, compreendo poder como uma multiplicidade de relações de forças, 

não se constituindo em uma instituição ou estrutura, mas como uma situação estratégica 

complexa em uma determinada sociedade, não sendo algo adquirido, mas que se exerce em 

meio a relações desiguais e móveis. Para tal se utiliza de mecanismos e técnicas 

“infinitesimais de poder” por meio da disciplina e da regulamentação sobre a vida, recaindo 

também sobre o sexo e sexualidade (FOUCAULT, 2013; 2015; 2017). 

 

Gênero, reprodução e poder no livro O Conto de Aia 

 

Talvez nada disso seja a respeito de controle (...). Talvez 
não seja a respeito de quem pode se sentar e quem tem de 
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se ajoelhar ou ficar de pé ou se deitar, de pernas abertas 
arreganhadas. Talvez seja sobre quem pode fazer o que 
com quem e ser perdoado por isso. Nunca me diga que 
isso dá no mesmo. (Relato de Offred. ATWOOD, 2006, p 
165) 

 

Considero importante para refletir sobre o ambiente do livro O Conto de Aia, em um 

primeiro momento, relacioná-lo alguns aspectos históricos. A obra, publicada em 1985, 

apresenta aspectos sobre insurgências fundamentalistas e a condição de mulheres e seus 

direitos, principalmente do âmbito reprodutivo, o que se pode realizar uma correlação com o 

contexto social presentes no século XX: o fundamentalismo religioso e movimento feminista 

em defesa dos direitos reprodutivos.  

Enquanto que, nas décadas de 60-70, parte do movimento feminista norte-americano 

chamava para a discussão de se modificar as relações no ambiente privado. Com base no 

slogan “o pessoal é político” defendiam o direito ao próprio corpo e questionavam as relações 

de gênero no interior da família (SCAVONE, 2004; GARCIA, 2015). Todavia, nesse mesmo 

cenário de reivindicação de direitos, também foi marcado pela presença do fundamentalismo 

religioso, que tem relação com a modernidade, contra a “crise moral” que seus avanços 

proporcionaram através do declínio da família tradicional, da ameaça à moral individual e do 

enfraquecimento da relação entre o Homem e Deus (COSTA, 2014; GIDDENS, 2008), 

considerando-o como uma: 

[...] abordagem desenvolvida por grupos religiosos que apelam a uma 
interpretação literal das escrituras ou textos básicos e acreditam que as 
doutrinas que emergem destas leituras deveriam ser aplicadas a todos os 
aspectos da vida social, económica e política (GIDDENS, 2008, p. 561)  

 

Assim, é compreendendo que Margareth Atwood nos possibilita uma articulação 

entre esses dois elementos da modernidade com a sua obra ficcional que adentro para a 

realidade da República de Gilead, marcada por um regime social estruturado com base na 

visão de mundo presente nos dogmas religiosos. Conforme essa visão de mundo, se 

utilizavam de textos bíblicos como guia para a organização das relações sociais e como 

produtor de enunciados que exprimem a verdade.  

Considerando que a verdade não existe fora do poder ou sem poder e interligando a 

produção de discursos verdadeiros com a produção de efeitos específicos de poder 

(FOUCAULT, 2017), um dos pontos de transformação que a autora chama atenção nesta 

sociedade em transição é o delineamento no arranjo das relações sociais de gênero. Norteado 

pelo texto bíblico, o cenário social se direciona à interligação entre gênero e diferenças 
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biológicas, o que leva a uma diferenciação nas relações de gênero de maneira binária 

(homem-masculino; mulher-feminino), com assimetria de poder e espaços gendrados, isto é, 

locais marcados por especificidades de gênero (DE LAURETIS, 1994), que direcionam 

também uma distinção na divisão do trabalho. 

Durante a constituição de Gilead, por intermédio de uma lei, as mulheres foram 

demitidas de seus locais de trabalho, não podiam possuir bens em sua posse, tiveram suas 

contas congeladas, sendo todos os seus bens transferidos para o cônjuge. No novo regime, a 

maioria das mulheres não tinham o direito de ler e escrever, e lhes era direcionado distinções 

de atribuições de trabalho dentro do âmbito doméstico/privado, enquanto que os homens se 

distribuíam dentro de funções do âmbito público/político. Assim, considerando os espaços 

gendrados (mulher: espaço doméstico; homem: espaço político), Atwood nos apresenta 

personagens, marcados por uma divisão sexual do trabalho e em sua maioria categorizados 

socialmente por meio do vestuário: 

 Homens: responsáveis pelo controle político, econômico e policiamento da cidade, 

diferenciação principal entre os homens é o grau de poder e controle que exercem na 

sociedade. O Comandante (roupas pretas), pertencente à classe dominante, é aquele 

que detém o poder político, “a palavra e o dono da casa”. Guardiões da fé (uniforme 

verde) são jovens, velhos ou incapacitados que assumem o policiamento de rotina. Já 

o Olho (uniforme com brasão de um olho) são responsáveis pelo controle, vigilância 

e coerção, assumindo por vezes o papel de espiões para descobrir pessoas e grupos 

de resistência. Um aspecto importante de se destacar é que a capacidade reprodutiva 

dos homens não era questionada, ressaltando representação e virilidade e sendo 

considerado um crime julgar um homem como “estéril”, direcionando apenas às 

mulheres a esterilidade e culpa por dificuldades na reprodução.  

 Mulheres: responsáveis por cuidados relacionados ao gerenciamento doméstico, da 

família e disciplinamento moral de outras mulheres, sendo o principal marcador de 

diferenciação entre elas é a sua capacidade reprodutiva (férteis e não férteis), seguido 

de diferenciação de classe social. A Esposa do comandante (roupas azuis) é 

responsável pelo gerenciamento e controle do ambiente doméstico e das demais 

mulheres que nele se encontram. Aias (roupa vermelha e chapéu com abas branco) 

são mulheres férteis, destituídas de suas famílias, de sua autonomia e de seu nome 
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próprio2 e treinadas para gerar filhos à esposa, quando a mesma é infértil, e migram 

de uma família à outra após nascimento de um bebê seu. As Marthas (roupas cor 

verde desbotado) são responsáveis pelas tarefas domésticas na casa do Comandante. 

As Tias (roupas cinzas) são mulheres sem filhos, estéreis, que podiam ler e escrever 

por deterem um certo poder devido serem as responsáveis pelo processo de 

educação/treinamento/domesticação das Aias no Centro Vermelho, tendo papel 

também disciplinador e punitivo. As econoesposas (roupas com listras em vermelho, 

azul e verde) são mulheres pobres e, assim, responsáveis pelas atribuições da Esposa, 

Martha e Aia. As não-mulheres são mulheres inférteis ou que foram submetidas à 

procedimento de infertilidade devido se recusarem a serem Aias, direcionadas para 

as Colônias, locais de trabalho em condições de insalubridade e direcionado a outros 

tipos de pessoas indesejáveis na nova ordem social (gays, idosas, ateias). “Zezebels” 

(roupas diversas representando de maneira caricaturada as mulheres da sociedade 

pré-Gilead) são mulheres jovens que se recusaram a ser Aias e não quiseram ir para 

as Colônias que trabalham em um “clube masculino” para o prazer sexual dos 

Comandantes e de empresários estrangeiros. 

 Pessoas com “falsidade de gênero” – pessoas de sexualidade e representação de gênero 

que divergiam do padrão binário que regia a sociedade. Eram levados para as 

Colônias ou, no caso de ser uma mulher fértil, era levada para ser uma Aia.   

Essas diferenciações demonstram o processo de desconstrução e construção das 

relações de gênero em Gilead, que se utiliza do texto biblíco para naturalizar processos sociais 

e criar espaços gendrados que dicotomizam a sociedade em dois sexos. ABOIM (2012), 

SAFFIOTI (1987) e OKIN (2008) criticam essa dicotomização entre esfera pública-homem e 

privada/doméstica-mulher ao desconsiderar a construção histórica por trás dessas divisões e 

colocar o espaço doméstico como relacionado à uma “natureza feminina”.  Essa distinção 

entre espaço público como esfera política e o espaço privado/doméstico – sexualidade, 

família, afetividade, reprodução e maternidade - como não-político serviu para diferenciar 

espaços e funções sociais de homens e mulheres, destacando-se como questão 

problematizadora na obra de Atwood, o que Ramirez (2002) atenta: a estruturação do campo 

reprodutivo como predominantemente feminino pela interligação com aspectos biológicos, 

por ser em seu corpo que decorre principais aspectos da concepção.  

                                                 
2 A Aia recebe o sobrenome da família para a qual ela foi entregue naquele período precedida por preposição 
indicativa de posse. No caso, Offred – a narradora da história - significa “De Fred”, seu nome verdadeiro é 
desconhecido. 
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Diante disso e dos espaços gendrados apresentados em O Conto de Aia, Connell e 

Pearse (2015) contribuem para a discussão ao ponderar que fazemos nosso próprio gênero, 

mas não somos livres para o fazermos como quisermos, pois sua prática é formatada pela 

ordem de gênero em que nos encontramos e, no caso de Gilead, temos uma estrutura 

patriarcal das relações de gênero. Este patriarcado é definido por uma dupla dimensão 

(SAFFIOTI, 1987): a dominação, situada por seus aspectos ideológicos e simbólicos na forma 

como se produz os discursos de verdade sobre as relações de gênero; e a exploração, 

interligado a aspectos econômicos, no direcionado ao trabalho doméstico e reprodutivo. 

Nesse âmbito da dupla dimensão, as mulheres de Gilead que sofrem diretamente com 

o patriarcado e com os processos disciplinadores são as Aias, cuja frase “dai-me filhos ou 

senão eu morro” (ATWOOD, 2006, p 77) carrega um duplo significado. Em relação à 

representação da personagem principal, observa-se ausência de reconhecimento de sua 

subjetividade e autonomia com seu corpo e da objetificação da mulher para atender à 

biopolitica3 da sociedade (FOUCAULT, 2015): 

Tenho 33 anos. Tenho cabelos castanhos. Tenho um metro e setenta de 
altura descalça. Tenho dificuldade de me lembrar da aparência que eu 
costumava ter. Tenho ovários viáveis. Tenho mais uma chance (ATWOOD, 
2006, p 175) 
 

Assim como corpos são construídos socialmente de acordo com os arranjos de 

gênero, cabe relembra novamente de Foucault (2015) para retratar que é o discurso articula o 

poder com o saber e nessa multiplicidade de discursos, Atwood apresenta representações 

distintas sobre o papel social da Aia e que remete a como seus corpos são 

construídos/descontruídos nessa sociedade. Durante o processo de treinamento no Centro 

Vermelho, nos discursos das Tias, são representadas como uma “riqueza nacional” e com uma 

“posição privilegiada”, mas esse é o discurso que se quer vender, pois pelas demais mulheres 

e por si mesma, é vista com desdém, considerada uma “transação comercial” e uma vergonha:  

“(...) Somos úteros de duas pernas, isso é tudo: receptáculos sagrados, cálices ambulantes” 

(ATWOOD, 2006, p 167) 

E nesse processo de desconstrução e construção de corpos e subjetividades marcados 

por especificidades de gênero, o Centro Vermelho. Relacionando com as contribuições de 

Foucault (2013), este local serviu como uma instituição disciplinar de “localização funcional”,  

responsável pelo processo educação das Aias e por mecanismos de disciplinamento em 

mulheres férteis a fim de transformá-las em “corpos dóceis e úteis” para a sociedade de 
                                                 
3 Segundo Foucault (2015), trata-se da organização da vida conforme disciplinamento do corpo e regulações da 
população, incluindo-se, nesse cenário, problemas de natalidade, que era o caso de Gilead. 
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Gilead, estando o corpo dessas mulheres numa “maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe” (FOUCAULT, 2013, p 133), através de práticas discursivas com 

base na verdade religiosa.  

A produção de corpos dóceis e uteis ocorria por intermédio da figura das Tias, cujos 

discursos demarcam uma valorização da nova organização social em detrimento da anterior, 

de modo que essas mulheres reconhecessem como uma sociedade mais segura e que estavam 

contribuindo para a união das mulheres e o advento da República de Gilead, ressaltando 

também o quanto a disciplina é produtora de docilidade, acabando com a resistência:   

[...] Vocês são de uma geração de transição, disse tia Lydia. É muito mais 
difícil para vocês. Sabemos os sacrifícios que são esperados de vocês. É duro 
quando homens as insultam. Para as que vierem depois de vocês, será mais 
fácil. Elas aceitarão seus deveres de boa vontade com o acordo de seus 
corações. Ela não disse: porque elas não terão lembranças de nenhuma outra 
maneira. Ela disse: porque não quererão coisas que não podem ter 
(ATWOOD, 2006 p. 145) 
 
[...] estávamos perdendo o apreço pela liberdade, já estávamos achando 
aquelas paredes seguras.” (ATWOOD, 2006, p. 164) 
 

Dentre as técnicas de disciplinamento presentes no livro, nos Centros Vermelhos, 

aulas apresentam recorte de gênero: há um processo de inferiorizar mulher em suas vivências 

anteriores, colocando-a sempre na posição de culpada pelo o que lhe ocorreu e que cabe a elas 

– mulheres – colocarem limites, tendo em vista que os homens são mais direcionados para o 

prazer sexual do que as mulheres.  Nas aulas de “ciências domésticas”, aprendem sobre a 

Cerimônia, momento da relação sexual direcionada pelo o controle do Comandante da 

situação e em que a Aia representa um objeto para um fim - procriação.  

A disciplina e a vigilância também se observam no espaço do quarto na casa do 

Comandante, com mínimo de objetos, evitando aqueles que podem ser utilizados para uma 

tentativa de suicídio. Só podem sair de casa em dupla, a fim de que a outra Aia também figure 

como um meio de vigiar e cercear comportamentos. Nas ruas, existem barreiras de controles, 

holofotes e homens armados.  Como formas de sanção e punição, é permitida violência física 

contra as Aias desde que seja conforme situações de agressão presentes no texto bíblico e 

existe o Muro: local em que corpos de homens e mulheres que resistem à ordem vigente são 

expostos e pendurados em via pública de modo que seja observado e sirva como exemplo. E, 

para garantir a boa produção corpos saudáveis para gerar futuros bebês, as Aias tem que 

tomar vitaminas e minerais, ter uma alimentação equilibrada e ir ao médico uma vez ao mês 

para exames ginecológicos.   
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Porém, Atwood nos traz um cenário para além dos disciplinamentos, pois, como 

lembra Foucault (2015), aonde há relações de poder, também há resistência. Para 

compreender esse processo de resistência, que também ocorre de maneira sutil e contínua, me 

utilizo do conceito de Scott (2011, p.219) sobre “formas cotidianas de resistência” consistindo 

em formas assumidas por uma luta que não se constituem em uma confrontação direta ou 

simbólica às normas e autoridade, marcado por atos informais, com pouca ou sem 

coordenação e direcionada para uma autoajuda individual, manifestando-se na forma de: 

“falsa submissão, pequenos furtos, simulação de ignorância, difamação, provocação de 

incêncios, sabotagem e assim por diante”.  

Com base nisso, observa-se no livro o uso de resistências cotidianas por parte das 

Aias, tais como: sussurros, leitura labial, aproveitar espaços em que tinham convivência para 

trocas de informações (o mercado, cerimônias e com a dupla, caso fosse de confiança), 

mentir, manter diálogos e falas ortodoxas ensinadas no Centro Vermelho, falar mal de 

superiores. Outra forma de resistência constitui em um sistema de trocas para conseguir algo a 

seu favor, sendo o seu próprio corpo como moeda de troca.  

[...] alguma coisa poderia ser usada para troca, acreditávamos, algum 
negocio acertado, algum intercambio feito, ainda tínhamos nossos corpos. 
Essa era a nossa fantasia.  (ATWOOD, 2006, p. 12) 
 

Além dessas formas cotidianas de resistir à ordem social, há a presença de grupos 

organizados, a Estrada Feminina Clandestina e o Movimento Clandestino de Resistência, que 

possuem agentes infiltrados em locais estratégicos, como entre Guardiões e Olho. Esses 

movimentos servem para levantar esperanças de mudanças para a realidade das Aias, 

destacando o processo contínuo de construção e desconstrução do gênero de acordo com os 

arranjos sociais e históricos e a importância da resistência, pois como Atwood (2006, p. 130) 

lembra: “(...) não pode haver sombra a menos que também haja luz. Tem que haver uma 

resistência”. 

 

Considerações finais 

 

Através do livro O Conto de Aia é possível problematizar sobre como as relações de 

gênero são dinâmicas e como podem ser construídas/desconstruídas conforme a organização 

social, de maneira assimétrica ou não, binária ou não. Chama a atenção para processos 

binários nas representações de gênero e na interligação com espaços gendrados considerados 

dentro de uma naturalização de processos sociais, que acabam por apresentar o 
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homem/masculino para espaços públicos e com representação de sua virilidade e sexualidade, 

enquanto a mulher é direcionada para o ambiente doméstico enquanto espaço não-político e 

relacionada a aspectos reprodutivos e afetivos. 

Com base em contribuições de Saffioti (1987), é pertinente lembrar que as estruturas 

de dominação não se transformam apenas com a publicação de leis em defesa dos direitos das 

mulheres, uma vez que a estrutura patriarcal de relações de gênero permanece e continua 

delineando espaços gendrados com base na dominação masculina.  

Tomando o atual cenário político, no qual se observa a presença e força de uma 

bancada religiosa no cenário político e movimentos que problematizam uma “ideologia de 

gênero”, considero como um “aviso de incêndio” do livro provocar à reflexão sobre como se 

apresentam a garantia dos direitos em contextos sociais majoritariamente patriarcais e 

conservadores, uma vez que estes podem influenciar na dinâmica social e, assim, restituir 

arranjos de gênero, enfatizando relações dicotômicas e assimétricas e, dentro delas, o processo 

de dominação-exploração do homem sobre a mulher. Todavia, permanece também outro 

aviso, sobre a possibilidade de formas de resistência, seja de maneira organizada ou dispersa 

nas atividades cotidianas.  
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