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RESUMO 

 

As narrativas distópicas retratam sociedades futuras onde predomina o autoritarismo, 

delineando contextos sombrios e decadentes. Segundo Keith Booker, as distopias revelam 

males sociais através de choques de reconhecimento causados pela sua transposição para 

outro contexto, possibilitando novas perspectivas sobre conflitos políticos, que poderiam de 

outro modo ser ignoradas, naturalizadas ou dadas como inevitáveis (1994a). Iremos analisar 

as distopias pela perspectiva dos estudos de gênero, focando na questão da sujeição do corpo 

feminino, reprodução e maternidade em contextos de infertilidade generalizada, que resulta 

em grandes crises demográficas, culturais e políticas. Nossas fontes primárias serão os 

romances O conto da aia (1985) de Margaret Atwood, The Children of Men (1993) de P.D. 

James e suas respectivas adaptações, a primeira, como seriado e a segunda, como filme. As 

quatro obras utilizam o tropo da infertilidade com objetivos e implicações diferentes, 

permitindo-nos levantar questões acerca da religião, modernidade, sexualidade, gestação e 

maternidade, a partir de uma leitura calcada nos conceitos de biopolítica e de reprodução 

social. Pretendemos discutir também como as adaptações lidam com esses assuntos, já que 

são fruto de circunstâncias históricas diferentes das obras literárias que as inspiraram. 

Almejamos discutir e analisar as representações que tais obras tecem acerca do controle do 

corpo da mulher e seu potencial reprodutor através da crítica literária, dialogando com os 

estudos de gênero, teoria feminista, ciências sócias, filosofia e outros campos do saber.   

PALAVRAS-CHAVE: Distopia; P.D. James; Margaret Atwood; infertilidade; maternidade.  

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Dystopian narratives portray societies where authoritarianism predominates, underpinning 

bleak and decadent contexts. According to Keith Booker, dystopias reveal social maladies 

through the shock of recognion caused by their transposition to another context, providing 

new perspectives on problematic social issues, which could otherwise be ignored, naturalized 

or taken as inevitable (1994a). We will analyze dystopias from the perspective of gender 

studies, focusing on the issue of the subjection of women’s bodies reproduction and 

motherhood in the contexts of generalized infertility, which results in great demographic, 

cultural and political crisis.  Our primary sources are Margaret Atwood’s The Handmaid’s 

Tale (1985), P.D. James’s The Children of Men (1993), and their respective adaptations, the 

first as a series and the second as a film. These four works make use of the trope of infertility 

with different objectives and implications, allowing us to dwell on matters concerning 

religion, modernity, sexuality, pregnancy and motherhood, through a reading based on the 

concepts of biopolitics and social reproduction. We also intend to discuss how the adaptations 

deal with these issues, since they are the result of different historical circunstances in relation 

to the literary works that inspired them. We aim to analyze the representations that such 

works weave around the control of the women’s bodies and their reproductive potential, 

through literary criticism and in dialogue with gender studies, feminist theory, philosophy, 

social sciences and other fields of knowledge 

 

 

KEY WORDS: Dystopia; P.D. James; Margaret Atwood; infertility; maternity.  

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                              8 

 

1. O CONTO DA AIA, THE CHILDREN OF MEN E SUAS ADAPTAÇÕES         32 

1.1. Romances inquietantes                                                                                           32 

1.2. Adaptações instigantes                                           39 

1.3. Adaptar ao presente               50 

 

2. PODER, MULHERES E BIOPOLÍTICA                                                               70 

2.1. Definições                 70 

2.2. Biopoder e biopolítica                                                                                             78 

2.3. O poder sobre, para e das mulheres              92 

2.4. Dominação e resistência                            103 

 

3. O CONTROLE DO CORPO E DA SEXUALIDADE FEMININOS        109 

3.1. Gênero, sexualidade e corpo                                  109 

3.2. Sexualidade nas distopias             122 

3.3. Violência contra o corpo             136 

 

4. REPRODUÇÃO E INFERTILIDADE            146 

4.1. O corpo que se reproduz             146 

4.2. Perpetuando a espécie              152 

4.3. Reprodução biológica e reprodução social            161 

4.4. Infertilidade e contracepção             169 

 

5. GESTAÇÃO E MATERNIDADE             188 

5.1. Gravidez e parto              188 

5.2. Maternidade sob regime patriarcal            202 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS             223 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                       234 

 



8 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente nos parece um pesadelo que nenhuma previsão de futuro parece redimir. 

Os avanços científicos e tecnológicos ocorridos desde a Segunda Guerra Mundial até hoje 

tornaram a obtenção de informação e a comunicação massivamente acessível e incessante, 

além de praticamente instantâneas, fazendo com que seja possível para os indivíduos de 

diferentes localidades e contextos políticos, econômicos e socioculturais terem acesso às 

notícias, discursos e transformações ocorridas nos diversos cantos do mundo, em todo lugar e 

a qualquer hora, contanto que disponibilizem dos meios materiais para tal. Se, por um lado, tal 

desenvolvimento trouxe mais conhecimento a respeito dos acontecimentos políticos, 

econômicos e culturais do presente, também fez de nós, a parte da população com acesso a 

essas informações, consumidores estranhamente fascinados pelas tragédias cotidianas. Como 

essas notícias são quase sempre negativas, nos transmitem a impressão de que vivemos num 

caos constante, levando-nos a temer cada vez mais o que está por vir. Segundo avaliam 

Eduardo Viveiro de Castro e Débora Danowski no livro de ensaios Há um mundo por vir?, 

devido à gravidade da atual crise ambiental e civilizacional, proliferam e renovam-se 

variações em torno de uma velha ideia do “fim do mundo” (2014, p. 11). Há um forte receio 

de desastres ou transformações políticas, tecnológicas e ambientais tão drásticas que o mundo 

se tornaria quase irreconhecível e inabitável.  

Tal ideia vem sendo retratada no cinema, nos quadrinhos, na televisão, nos video 

games e na literatura, mostrando a preocupação e a ansiedade em relação a esse presente 

obscuro que parece ser o prenúncio de um horizonte ainda mais tenebroso. Frequentemente, 

esses meios trazem representações de uma sociedade no futuro mais ou menos distante após 

algum acontecimento catastrófico que (quase) elimina a humanidade da face da terra. Aqueles 

que sobrevivem devem lidar com circunstâncias tenebrosas, um “‘mundo sem nós’, uma 

humanidade desmundanizada ou desambientada, a subsistência de alguma forma de 

humanidade” (CASTRO; DANOWSKI, 2014, p. 34, grifo dos autores).  

No que concerne à ficção, os gêneros ficção científica e distopia
1
 são os que se 

concentram em lidar com esse medo coletivo acerca do futuro, enquanto as utopias imaginam 

                                                             
1
 Ficção científica e distopia muitas vezes se entrelaçam. Gregory Claeys afirma que a ficção científica tornou-se 

tão popular que acabou por abarcar tanto a utopia como a distopia (CLAEYS, 2017, p. 285). Já Booker 

acrescenta que, embora inicialmente a ficção científica fosse otimista em relação ao progresso tecnológico, ela 

deu uma guinada distópica depois dos anos 80 – Booker cita obras como as de William Gibson como exemplo 

disso (1994b, p. 17). Ele nos lembra também que, como colocado por Darko Suvin, a estratégia do 

“estranhamento cognitivo” é empregada por ambos os gêneros, mas que a diferença entre distopia e ficção 

científica está na ênfase dada pela primeira às questões políticas e sociais (1994b, p. 18).  
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alternativas mais esperançosas. No entanto, esses gêneros dialogam entre si, e às vezes é 

difícil classificar uma obra como pertencendo exclusivamente a um deles. Geralmente, a 

distopia apresenta um tom pessimista e mórbido, delineando contextos sombrios e 

antidemocráticos. É esse gênero que esta pesquisa pretende investigar, refletindo sobre as 

questões do presente que ele aborda e problematiza ao especular sobre o futuro. Para Lyman 

Tower Sargent, as distopias são obras onde se descreve em detalhes uma sociedade que não 

existe, localizada em um tempo e lugar, e que o autor pretendia que o leitor contemporâneo 

acreditasse ser consideravelmente pior que a sua (SARGENT, 1994, p. 9). Todavia, essa 

definição parece ainda estreita e subjetiva, pois dependeria demais da intenção interna do 

autor; então como identificar os textos desse gênero? Maria Varsam argumenta que para 

determinar se um texto é ou não distópico, em oposição ao texto utópico, é mais importante 

atentar para a identificação que o leitor deve estabelecer com o protagonista/narrador, sendo 

seu desejo por um mundo melhor o que o distingue dos outros na sociedade distópica e o que 

gera o conflito central (VARSAM, 2003, p. 205). Essa definição parece ser um pressuposto 

adequado de análise, pois ela se baseia em um mecanismo interno da narrativa, independente 

de temas recorrentes do gênero ou contexto histórico social do autor e do leitor. A efetividade 

do autor em criar essa identificação pode indicar o quanto uma narrativa é bem-sucedida em 

inquietar seu público. Em uma abordagem mais voltada para o conteúdo narrativo, uma 

definição possível é que distopias literárias seriam entendidas como representações de 

sociedades em que uma considerável maioria sofre escravidão ou opressão como resultado da 

ação humana; além disso, nelas, o grau de isolamento dos indivíduos e quanto medo eles têm 

uns dos outros são seminais (CLAEYS, 2017, p. 290, grifo do autor). 

No que tange a estratégia formal que caracteriza as narrativas distópicas, é a 

desfamiliarização, ou seja, a reestruturação da nossa própria experiência do presente 

(JAMESON, 2005, p. 286), por via da qual o leitor é convidado a julgar e condenar os 

aspectos que o narrador/protagonista condena (VARSAM, 2003, p. 206). Essa técnica de 

desfamiliarização, isto é, de localizar a narrativa em outro tempo ou lugar, ou de utilizar-se de 

um deslocamento dos costumes e normas (JAMESON, 2005, p. 137) foi invocada por Darko 

Suvin ao apontar uma característica própria do gênero utópico que ele chamou de 

estranhamento cognitivo, como “uma abordagem criativa em direção a uma transformação 

dinâmica” através de uma percepção da realidade que critica as visões de mundo amplamente 

aceitas (SUVIN apud VARSAM, 2003, p. 206). Segundo Keith Booker, é essa propriedade 

que revela males sociais através de choques de reconhecimento destes em outro contexto 

(BOOKER, 1994b, p. 176), provendo “novas perspectivas sobre questões sociais 
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problemáticas e práticas políticas, que poderiam de outro modo ser desconsideradas ou dadas 

como naturais ou inevitáveis” (BOOKER, 1994b, p. 19, tradução nossa)
2
. Esses 

questionamentos serão tratados ao analisarmos as obras escolhidas como fontes primárias 

desta tese. 

Primeiramente, vamos pontuar algumas definições importantes sobre o gênero distopia 

e seu histórico. A palavra distopia se refere a um dos seus antônimos, a utopia, nome da ilha 

imaginária na obra homônima do advogado inglês Thomas More. Publicado em 1516, o livro 

descreve uma sociedade que vive em plena igualdade, onde os cidadãos estão sujeitos a regras 

rígidas. Analisando as raízes etimológicas das palavras utopia e distopia, podemos 

compreender melhor os gêneros literários que estas designam. Chris J. Young observa que a 

palavra utopia deriva da palavra grega ouk, significando “não”, que More reduziu para u, 

combinada com topos, que quer dizer “lugar”, ao qual ele adicionou o sufixo ia; sendo assim, 

ele “criou a palavra para se referir a um lugar em particular. Logo utopia é um lugar que 

paradoxalmente é um não-lugar” (YOUNG, 2013, p. 10). Ao mesmo tempo, a sonoridade do 

prefixo “eu”, que em grego também pode significar “bom”, possibilita a dupla interpretação, e 

a palavra utopia pode ser entendida também como “lugar bom”, em um jogo de palavras que 

aponta simultaneamente para um lugar bom e inexistente. Como gênero literário, as utopias 

descrevem de forma detalhada uma sociedade que o leitor consideraria melhor do que a 

sociedade em que vive (SARGENT, 1994, p. 9). E como colocou Sonia Torres, a literatura 

utópica “descrevia um lugar ficcional que abrigava uma sociedade feliz, uma força de 

trabalho eficiente e uma comunidade moralmente superior” (TORRES, 2017a, p. 366).  

O desejo por um lugar idílico, onde não haja desarmonia ou agrura na sociedade, já 

havia inspirado outras obras mesmo antes do termo utopia se referir a elas. No entanto, a 

partir do século XVIII, surgem as narrativas classificadas como antiutopias e distopias, que 

retratam lugares radicalmente distintos dos imaginados pelos ideais utópicos, embora as 

narrativas utópicas não tenham deixado de existir. Para Sargent, as antiutopias são obras que 

descrevem uma sociedade fictícia através da qual o autor critica a ideia geral de utopia ou a 

uma utopia específica (SARGENT, 1994, p. 9). Porém, podemos salientar que na obra 

clássica de More, a sociedade utópica retratada era “hierárquica, patriarcal e autoritária” e não 

pareceria atraente nem ideal para um leitor moderno (YOUNG, 2013, p. 34). Isso já nos faz 

considerar que, para avaliar o quanto uma obra é utópica ou distópica, ela deve ser analisada, 

como colocou Sargent, dentro do contexto histórico e linguístico do leitor e do autor 

                                                             
2
 “(…) fresh perspectives on problematic social and political practices that might otherwise be taken for granted 

or be considered natural and inevitable”. Todas as traduções neste trabalho são nossas, exceto quando indicado 

na bibliografia.   
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(SARGENT, 1994, p. 3), sendo inclusive possível encontrar características de ambos os 

gêneros literários numa mesma obra; assim, esses termos devem ser problematizados para 

abarcar a complexidade dos trabalhos que os autores têm criado (SARGENT, 1994, p. 7). 

Booker aponta que embora tenha havido casos de utopia na literatura do século XX, 

especialmente de escritoras feministas e autores de esquerda que se inspiraram no ativismo 

político dos anos 1960, de maneira geral, a utopia tem sido considerada impossível ou 

indesejável (1994a, p. 17). A crise da utopia na modernidade tardia tem sido constantemente 

atribuída à queda dos regimes comunistas e à crise mais geral da representação (TORRES, 

2017a, p. 367), tanto porque as ondas revolucionárias do século XX não se provaram como a 

panaceia prometida, quanto pelo pessimismo que os acontecimentos históricos aqui já 

elencados desencadeou.  

Outra contribuição teórica que diz respeito ao gênero é a de Gregory Claeys. Segundo 

o autor, a utopia, se encarada no sentido atribuído por More, tem como centro de gravidade 

uma sociabilidade aumentada, baseada na amizade, enquanto a distopia retrata relações 

baseadas no medo, que para esse autor é o oposto da amizade; porém ambas teriam discursos 

principalmente, mas não exclusivamente, baseados respectivamente na promessa ou na 

ameaça de uma sociabilidade intensificada (CLAEYS, 2017, p. 45-46). Em que medida essa 

sociabilidade aumentada entra em conflito com a subjetividade e individualidade? Fredric 

Jameson ressalta que a perda da individualidade é um dos grandes temas das distopias (2005, 

p. 8) e talvez seja justamente por isso que a sexualidade, algo tão íntimo e subjetivo, seja tão 

central nas distopias escritas por mulheres, pois ela já é reprimida e regulada pelo sistema 

patriarcal no presente. As distopias comumente têm por objetivo problematizar questões 

contemporâneas, aumentando sua magnitude para chamar atenção para suas fissuras; como 

coloca Ildney Cavalcanti, desta forma elas delineiam realidades descontínuas em relação à 

realidade empírica contemporânea, mas são escritas como críticas ao mundo atual (2002, p. 

256). Esta pesquisa almeja pensar a representação da reprodução, do controle do corpo da 

mulher, sua sexualidade e a maternidade em obras de ficção distópicas como elementos 

centrais para o controle e submissão dos sujeitos pelos governos autoritários, mas também 

como possíveis loci de resistência e contestação dentro desses regimes. 

M. Keith Booker define literatura distópica como aquela que se situa como oposto 

absoluto ao pensamento utópico, um aviso contra suas potenciais consequências negativas: 

 

Ao mesmo tempo, a literatura distópica também consiste numa crítica às condições e 

aos sistemas políticos existentes, seja pelo exame crítico das premissas utópicas nas 

quais essas condições e sistemas se baseiam ou através de uma extensão imaginária 
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dessas condições e sistemas em contextos diferentes que mais claramente revelam 

suas falhas e contradições (BOOKER, 1994b, p. 3)
3
 

 

As utopias proliferaram por diferentes razões antes do século XVIII. Entretanto, a 

partir do século XIX, já se veem as distopias ganhando espaço, com suas tramas obscuras, 

longe das visões idealizadas dos séculos anteriores. Podemos inferir que um sentimento 

pessimista presente nas artes acabou implicitamente sugerindo que a busca por uma utopia 

acabaria necessariamente em violência e totalitarismo (JAMESON, 2005, p. 142). Além 

disso, o fracasso da ciência em solucionar as agruras da vida de maior parte da população 

(pelo contrário, em muitos casos, agravou-as) e a grande potência destrutiva de muitas 

tecnologias criadas nos últimos 150 anos igualmente contribuiu para o crescente pessimismo e 

ambiguidade na ficção em relação às tecnologias, ainda que sigam exercendo fascínio. Uma 

crença irracional do século XIX no progresso ilimitado encontrou aceitação universal 

principalmente por causa do impressionante desenvolvimento das ciências naturais, que 

apontavam para a perspectiva de uma infindável exploração da imensidade do universo 

(ARENDT, 2004, p. 20). Se na utopia havia uma projeção de sociedade moral e tecnicamente 

superior devido aos avanços científicos, para a distopia, a questão não é o que a ciência 

produz, mas seu impacto negativo na humanidade (CLAEYS, 2017, p; 286).   

Claeys faz um apanhado amplo do histórico das utopias e distopias e considera que a 

distopia projeta o destino da humanidade. Para ele, essas projeções existem há muito tempo. 

Ele argumenta que, primeiramente, havia textos com impulsos distópicos, com fundo 

psicológico, onde havia monstros e espíritos maléficos em terras desconhecidas; 

posteriormente, no período medieval, estes foram substituídos pelo domínio do Diabo sobre a 

humanidade. Já no século XX, déspotas como Hitler e Stalin prometiam utopias que acabaram 

por escravizar e matar milhões de pessoas, o que inspirou o que de fato estudamos como 

distopia clássica. Além disso, o desenvolvimento tecnológico-científico, desastres naturais e 

as terríveis consequências do capitalismo e da globalização depois dos anos 70 levaram a 

distopia a satirizar os excessos da exploração capitalista, as projeções de uma sociedade 

centrada em máquinas e os extremos da imaginação utópica. Depois de 1945, a visão do mal 

social (ou mesmo do apocalipse) que permeia narrativas distópicas passou a envolver bombas 

atômicas, robôs, vigilância e dominação coorporativa, seguidos de colapso ambiental 

                                                             
3
 “At the same time dystopian literature also constitutes a critique of existing social conditions and political 

systems, either through the critical examination of utopian premises upon which those conditions and systems 

are based or through the imaginative extension of those conditions and systems into different contexts that more 

clearly reveal their flaws and contradictions.” 
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(CLAEYS, 2017, p. 497-498). Esses novos mecanismos, técnicas e artefatos resultantes do 

desenvolvimento científico e tecnológico vistos frequentemente como ameaçadores (e que de 

fato foram utilizados para controlar, intimidar ou destruir pessoas e grupos) esclarecem o 

porquê de até gêneros literários que inicialmente apresentavam uma visão positiva a respeito 

das possibilidades de desenvolvimento tecnológico acabaram se voltando para a distopia 

(BOOKER, 1994b, p.17).  

Há três obras que podemos considerar como o centro do cânone do gênero distópico: 

Nós, do russo Yevgeny Zamyatin, 1984 de George Orwell e Admirável mundo novo de 

Aldous Huxley. Em todas elas há governos ditatoriais que controlam todos os aspectos das 

vidas dos cidadãos, e as punições para qualquer transgressão ou desobediência são 

draconianas. Zamyatin, Orwell e Huxley alertavam que a tentativa de combater o socialismo 

soviético poderia acabar gerando uma sociedade exatamente igual a ele (BOOKER, 1994b, p. 

129). Os governos totalitários, reais ou fictícios, se sustentam porque contam com o apoio das 

massas e um desprezo geral pelos padrões morais (ARENDT, 2013, p. 356)
4
. Os personagens 

das ficções canônicas citadas se diferenciam ao questionar esse apoio. Entretanto, nota-se que 

nenhuma das três obras foi escrita por uma mulher e nem narrada pelo ponto de vista 

feminino. Nelas, as personagens mulheres são coadjuvantes, fazem parte da massa, e sua 

experiência aparentemente não é marcada pelo gênero. Como observa Margaret Atwood:  

 

A maioria das distopias, incluindo a de Orwell, foram escritas por homens, e o ponto 

de vista tem sido o masculino. Quando as mulheres apareceram nelas, elas foram 

autômatos sem sexo ou rebeldes que desafiaram as regras sexuais do regime. Elas 

agiram como tentadoras dos seus protagonistas masculinos, não importando quão 

bem-vindas elas seriam para os homens em questão. (ATWOOD, 2004, p. 516)
5
 

 

O gênero distopia serve como um locus para diálogos valiosos entre literatura, cultura 

popular e crítica social, que indica o valor de considerar esses discursos juntos e os elucida de 

maneira renovada (BOOKER, 1994b, p. 173). Nesta pesquisa, iremos analisar as distopias 

                                                             
4
 A categoria totalitarismo foi criticada por Domenico Losurdo, que apontou os problemas metodológicos e 

dados empíricos da análise traçada por Arendt. Para ele, embora haja diversas similaridades entre o stalinismo e 

o nazismo, a autora partiu de generalizações falhas, e a transformação dessa categoria em chave interpretativa 

para a descrição dos processos políticos é descabida; por isso, as conclusões de Arendt seriam arbitrárias, 

carecendo de uma análise da conjuntura histórica (LOSURDO, 2003, p. 76). Ele também apontou para 

incoerências entre as partes do livro As origens do totalitarismo, o qual, segundo ele, “constitui, na realidade, 

dois livros sobrepostos, para os quais, não obstante sucessivos ajustes, a autora não consegue conferir uma 

unidade substancial” (LOSURDO, 2003, p. 59). 
5
 “The majority of dystopias (Orwell’s included) have been written by men, and the point of view has been male. 

When women have appeared in them, they have been either sexless automatons or rebels who’ve defied the sex 

rules of the regime. They’ve acted as the temptresses of the male protagonists, however welcome this temptation 

may be to the men themselves.” 
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pela perspectiva dos estudos de gênero, focando na questão da reprodução e maternidade 

como um fenômeno social marcado por desigualdades sociais, raciais, étnicas e questões de 

gênero, como ressalta Lucila Scavone (2001, p. 48). Simone de Beauvoir observa que, em 

termos históricos, com o advento das instituições patriarcais, o homem afirmou ansiosamente 

o controle sobre a posteridade (dele), porém ainda era necessário conceder à mãe alguma 

parte na procriação: então lhe foi dado somente que ela carregaria e nutriria uma semente 

criada unicamente pelo pai (BEAUVOIR, 2019a, p. 35-36). Cristina Stevens argumenta que 

apesar de não ser claro quando o homem descobriu seu papel na procriação, tal consciência o 

fez ter o desejo de controlar a fecundidade da mulher e a legitimidade daquele que seria seu 

herdeiro (2002, p. 194). Entretanto, o movimento feminista da segunda metade do século XX 

contesta as concepções, expectativas e práticas acerca da sexualidade feminina e da 

maternidade, questionando o discurso que objetifica o corpo feminino ao mesmo tempo em 

que mistifica o sentimento materno, desumanizando a mulher e furtando sua condição de 

sujeito autônomo.  

As demandas, questionamentos e práticas do movimento feminista impactaram 

aspectos da vida pessoal e familiar das mulheres no Ocidente, além da política, desde os 

movimentos sufragistas, que são considerados seus marcos iniciais. Mesmo que a sociedade 

ainda hoje exerça pressão para que as mulheres tenham filhos, acreditando que é através da 

maternidade que a mulher atinge seu destino psicológico, exercendo sua vocação natural 

(BEAUVOIR, 2019b, p. 279), a maior possibilidade de decisão por parte das mulheres pode 

influenciar fatores políticos e demográficos, pelos quais também é influenciada. Porém, a 

dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos hormonais ou de barreira, a falta de 

conhecimento sobre métodos contraceptivos naturais, as restrições e até proibição de métodos 

de interrupção voluntária de gravidez, e mesmo a falta de informações acerca de contracepção 

e planejamento familiar, além de outros fatores socioculturais, tornam essa possibilidade 

ainda bastante limitada. 

O movimento feminista nas artes se ocupa de questionar a representação da mulher, 

um traço que compartilha com o pós-modernismo, embora este seja politicamente 

ambivalente (HUTCHEON, 2001, p. 143). As distopias feministas, embora tenham 

características pós-modernistas, não são politicamente ambíguas, pelo menos no sentido de 

que denunciam e alertam sobre as opressões e imposições que os grupos mais marginalizados, 

como mulheres, negros e a população LGBT, já sofrem. Além disso, problematizam as 

questões supracitadas, realçando que, como argumenta Hutcheon, tanto o corpo feminino 

quanto seus desejos são histórica e socialmente construídos (2001, p. 142). Uma das escritoras 
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pioneiras em tratar dessas temáticas foi Katherine Burdekin, escritora inglesa que abordou os 

problemas de sua época com uma série de romances radicais, profundamente políticos e 

proféticos, todos escritos na década de 1930, antecipando o horror da Solução Final e 

insistindo na ligação entre o autoritarismo, falocentrismo e a misoginia (BACCOLINI, 2019, 

p. 47). Entretanto, foi a partir dos anos 60 que o número de distopias feministas aumentou 

significativamente, com publicações como Heroes and Villains de Angela Carter, os contos e 

romances de Octavia Butler e Woman on the Edge of Time de Marge Piercy. Estas têm 

características formalmente bastante distintas das do cânone tradicional: 

 

As distopias feministas desenham infernos patriarcais de opressão, discriminação e 

violência contra mulheres, mapeando assim a sociedade contemporânea. Ao mesmo 

tempo, e revelando sua natureza ambígua, essas ficções expressam de forma 

importante desejos e esperanças utópicos pertinentes às mulheres. Vistos sob um 

ângulo específico, esses textos oferecem um antídoto à banalização da misoginia, 

que ainda se constitui como um dos males da nossa sociedade (CAVALCANTI, 

2002, p. 247). 

 

Baccollini sugere que a crítica feminista aos limites estabelecidos pela norma que 

arbitrariamente separara o normal do desviante – binarismo que colocou as mulheres em 

posicionamento inferior – também possibilitou que autoras utilizassem estratégias que 

subverteram características que o gênero pressupunha: além da presença de protagonistas 

mulheres, usaram da ironia e do humor em relação ao colapso do sistema patriarcal 

(BACCOLLINI apud SARGENT, 1994, p. 7-8). Não podemos esquecer que, como já 

afirmamos, um número significativo das distopias mais populares foram escritas por homens, 

e, sendo assim, a questão da sexualidade feminina é problemática justamente porque nos 

romances desses autores as personagens femininas não têm voz própria, não apenas por não 

serem narradoras, mas por serem objetos de desejo dos protagonistas – desse modo, acabam 

sendo recursos narrativos para os questionamentos dos homens e para a representação do 

desejo sexual, que emerge como catalisador para tendências rebeldes (HORAN, 2007, p. 325).  

Ademais, a sexualidade, não somente a feminina, desempenha um papel importante 

nas ficções distópicas, pois se opõe ao coletivismo e ao utilitarismo da ideologia dominante, 

escapando, pelo menos esporadicamente, de regulação. Entretanto, a sexualidade não pode ser 

analisada somente como fenômeno biológico nem como produto da psicologia individual, 

mas como questão social e política (RUBIN, 2007, p. 157). Segundo a análise de Horan, 

alguns dos grandes autores de ficção distópica apresentam a sexualidade como uma parte do 

self que nunca pode ser totalmente apropriada, logo ela seria uma força para a regeneração 

espiritual e política dentro do Estado totalitário (HORAN, 2007, p. 314). Pretendemos 
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investigar se, de que maneira e até que ponto as obras analisadas corroboram tal argumento e 

quais as implicações disso. 

Em algumas distopias, além das questões relacionadas ao autoritarismo, é a própria 

sobrevivência da humanidade que serve como fio condutor das narrativas. Além disso, elas 

trazem reflexões sobre a maneira como a humanidade lida com as transformações ambientais 

e psicossociais do capitalismo tardio
6
. Nesse sentido, Sonia Torres, em diálogo com o texto de 

Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados (1965), pondera que as ficções de cenários futuros 

podem se encaixar em duas vertentes: as integradas e as apocalípticas. As primeiras retratam 

controle, tentativa de homogeneização e antagonismos exacerbados, enquanto as segundas 

lidam com o colapso da ordem, fragmentação e retribalização da humanidade (TORRES, 

2017b, p. 97). Enquanto O conto da Aia/The Handmaid’s Tale e The Children of Men se 

alinhariam às distopias integradas, nas quais um Estado altamente centralizado almeja 

dominar todos os aspectos das vidas dos cidadãos e elimina qualquer dissidência, Filhos da 

Esperança se encaixaria nas apocalípticas, já que nela predomina o caos e o desmantelamento 

dos meios de manutenção da coesão social, resultando em desintegração e desamparo. Nas 

narrativas distópicas e apocalípticas há, comumente, alguma grande crise civilizacional que 

desencadeia grandes mudanças. Assim, na distopia, há uma reorganização da sociedade, no 

sentido de torná-la mais hermética, rígida e homogênea, para suplantar a crise, enquanto na 

situação pós-apocalíptica a sociedade sucumbe diante de tal crise, e somos apresentados a um 

cenário em que apenas os restos da antiga civilização persistem (SASSE, 2020, p. 194). 

Aspectos fundamentais para a sobrevivência e perpetuação da espécie humana são a 

reprodução e a fertilidade. Em algumas distopias, retratam-se os problemas de excesso 

populacional; porém, há também aquelas em que a escassez populacional é o ponto central, 

possibilitando discussões distintas. Sexualidade, reprodução e maternidade são temas de suma 

relevância em diversas obras distópicas, pois estão intrinsecamente ligadas à reprodução, 

servindo como locus de submissão e controle ou contestação e resistência. Esses tropos 

podem representar um grau de esperança; entretanto, também podem ser utilizadas pelos 

detentores do poder político e discursivo para controlar os corpos da população e seu 

comportamento afetivo, na tentativa de garantir a sujeição completa dos indivíduos. Essas 

obras são oportunas para a análise dos discursos a respeito desses paradigmas ainda hoje, 

                                                             
6
 Estamos utilizando o termo humanidade aí para equivaler a raça humana, mas é bem verdade que muitas 

narrativas referem-se à humanidade mais como civilização ocidental moderna do que ao conjunto de animais 

humanos pertencetes à classificação de Homo sapiens sapiens, além de pautar-se num antropocentrismo 

arrogante. Como colocado por Ailton Krenak: “esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de 

maneira absoluta deste organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, 

nega a pluralidade das formas de vida de existências e de hábitos” (2020, pos. 20).   
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salientando a representação artística dos corpos e das vivências como gendradas. Lúcia de la 

Rocque afirma que esse controle envolve corpo e mente, mas afeta homens e mulheres de 

maneira distinta, visto que é a mulher que possui a capacidade da gestação (2004, p. 68). 

Nossa proposta é analisar fontes primárias narrativas que nos levem a discutir reprodução, 

sexualidade, controle do corpo da mulher e maternidade a partir do conceito de biopolítica e 

da teoria feminista.   

Para desenvolver os pontos pincelados até aqui, focaremos nossa tese em dois 

romances do gênero distopia e suas respectivas adaptações para o meio audiovisual. 

Estudaremos O conto da Aia de Margaret Atwood, publicado em 1985, e as duas temporadas 

de sua premiada adaptação mais recente, a série The Handmaid’s Tale, lançada em 2017, 

produzida pela MGM. Nossa outra fonte é o romance The Children of Men da escritora P.D. 

James, cujo tema central é a infertilidade generalizada, e sua adaptação, o filme Filhos da 

esperança, lançado em 2006 pela Universal Studios. Essas quatro obras, ao utilizarem o tropo 

da infertilidade dentro do horizonte distópico, permitem-nos levantar questões acerca da 

biopolítica, maternidade compulsória e autoritarismo.  

Primeiramente, queremos pontuar que como ambos os romances são distopias em que 

os protagonistas estão em desacordo com as sociedades em que estão inseridos, as narrações 

em primeira pessoa – inteiramente, no caso de Atwood e parcialmente no caso de James – 

corroboram para estabelecer a identificação do leitor com os protagonistas na crítica que eles 

tecem. Essas narrativas individuais também funcionam como testemunhos de um momento 

histórico. Embora os personagens tenham destinos incertos, criam arquivos. Nesse sentido, 

essa estratégia narrativa em O conto da Aia “inverte as relações estruturais entre os mundos 

público e privado da distopia, permitindo a Atwood recuperar um espaço feminino de 

emoções pessoais e identidade individual” (HOWELLS, 2006, p. 164)
7
. Já para Theo, como 

professor de História de Oxford, a manutenção de um diário ajuda a manter a ilusão de 

relevância, ainda que o personagem tenha consciência de que suas experiências não terão 

significado: seu valor está em gravar o presente para si próprio (WOLMART, 2017, p. 13). 

O romance de Atwood, assim como o de James, remete às preocupações com 

governos autoritários: o da autora canadense retrata um regime altamente misógino, despótico 

e discriminador, não havendo mudanças significativas se o compararmos com sua adaptação; 

enquanto no livro da escritora inglesa, embora retrate um regime também autocrático, 

predomina uma aparente ordem e não haja grandes mudanças no tecido social por conta da 

                                                             
7
 “reverses the structural relations between public and private worlds of the dystopia, allowing Atwood to 

reclaim a feminine space of personal emotions and individual identity.” 
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crise de esterilidade. Na adaptação de The Children of Men dirigida por Alfonso Cuarón, 

embora haja um governo centralizador, sua capacidade de poder e controle parece bem mais 

precária que no romance, talvez porque as mudanças ocorridas no âmbito político mundial 

nos treze anos que transcorreram entre a publicação da narrativa de James e o filme inspirado 

nela, como a ascensão do terrorismo transnacional e o recrudescimento do poder das grandes 

corporações multinacionais, tenha feito o poderio dos Estados-nação parecer muito mais débil 

que antes. No passado recente, as inquietações provocadas pelo sucesso eleitoral de governos 

conservadores como os de Donald Trump nos EUA, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Viktor 

Orbán na Hungria e Jair Bolsonaro no Brasil, têm trazido à tona conflitos políticos, sociais e 

econômicos, além do medo de retrocessos no que tange os direitos humanos e a possibilidade 

do ressurgimento de governos ditatoriais. A série The Handmaid’s Tale aparece justamente 

nesse momento e é bem-sucedida em corporificar essas tensões. 

O romance O conto da Aia é uma distopia de sucesso que não deixou de ter novas 

edições desde sua publicação. O romance já foi traduzido para mais de quarenta línguas e 

recebeu inúmeros prêmios, como o Governor General’s Award em 1985 e o prêmio Arthur C. 

Clarke em 1987. Foi indicado ao Prêmio Nebula de 1986 e ao Booker Prize no mesmo ano. Já 

havia sido adaptado para o cinema nos anos 90, além de ter se tornado uma ópera e um balé. 

Desde 2016, sua popularidade tomou um novo fôlego com a notícia de outra adaptação, dessa 

vez como série, produzida pelo serviço de streaming Hulu, também intitulada The 

Handmaid’s Tale. A Hulu ainda não está disponível no Brasil, mas a série é exibida pela 

Paramount, canal de TV por assinatura. Sua estreia veio em um momento em que as 

discussões acerca de conservadorismo, gênero, autoritarismo e tensões na relação entre 

política e religião ficaram em voga tanto na política como entre o público em geral. A série 

tem sido sucesso de público e crítica. 

No romance de Atwood, a narradora Offred nos conta sua vida como Aia na República 

de Gilead, que substituiu os Estados Unidos, um governo teocrático, totalitário e 

fundamentalista cristão, baseado nos valores do puritanismo do século XVII. Lá, as mulheres 

ainda férteis após desastres ambientais são forçadas a ter relações sexuais com membros da 

classe dominante, os Comandantes, cujas esposas têm dificuldade para engravidar. Nessa 

sociedade, as mulheres perdem suas liberdades e grande parte dos seus direitos civis, políticos 

e sexuais, dependendo da classe a que pertencem. As Aias perdem seus próprios nomes e são 

destituídas de identidade: elas existem para procriar, mas o prazer sexual não lhes é permitido. 

Offred diz: “somos úteros de duas pernas, apenas isso: receptáculos sagrados, cálices 

ambulantes” (ATWOOD, 2017a, p. 165). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Governor_General%27s_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Man_Booker_Prize
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Em O conto da Aia, os Estados Unidos entraram em colapso devido às consequências 

da devastação ambiental e conflitos político-religiosos internos. Após ataques ao Congresso e 

à Casa Branca, a suspensão da Constituição e uma guerra que perdura, as taxas de fertilidade 

caíram drasticamente; sendo assim, as mulheres não estéreis e não casadas, ou cujos 

casamentos são considerados ilegítimos, assumem o posto de Aias nas casas dos 

Comandantes. Para que possam gerar uma prole, as Aias e os Comandantes devem ter 

relações sexuais num ritual mensal, na presença das Esposas dos Comandantes. Se gerarem 

filhos, esses bebês serão criados pelas Esposas, e as Aias seguem para outros Comandantes. 

Tal ritual, que chamam de noite da Cerimônia, é inspirado por uma passagem bíblica que se 

encontra no livro do Gênesis, cujos versículos servem de epígrafe do romance e que é lido 

antes da Cerimônia. Na passagem, Raquel não consegue ter filhos com seu esposo, Jacó, 

então pede que ele se deite com sua serva Bila, pois assim Raquel teria filhos através da outra 

mulher. Atwood projeta um mundo em que essa passagem é tomada no sentido mais literal e 

tal prática é expandida. A história no romance é narrada pela Aia Offred (of = de, então seu 

nome é literalmente “de Fred”), uma mulher que foi separada de seu marido e de sua filha, 

dos quais não tem notícias, para servir na casa do Comandante Fred e sua Esposa, Serena Joy. 

Ao longo da narrativa, Offred tem um caso amoroso com Nick, motorista do casal, e descobre 

que existe um grupo rebelde que tenta lutar contra o regime, chamado Mayday. Ao final, um 

carro vem para levá-la e não sabemos exatamente para onde, embora o próprio Nick afirme 

que se trata de uma tentativa de resgate efetuada pela Mayday. No epílogo do romance, 

intitulado “Notas históricas”, sabemos que aquele testemunho que havíamos lido foi a 

transcrição de fitas gravadas por Offred e é o objeto de pesquisa do Professor Pieixoto, que 

fala sobre Gilead em um simpósio numa Universidade em 2195. Não sabemos o destino dela, 

embora sejamos informados de que Gilead já não existe mais. Tom Moylan argumenta que 

esse adendo reverte o desfecho antiutópico da história, pois, embora possamos ficar 

descontentes com o resíduo patriarcal no discurso do professor, há um potencial utópico nesse 

epílogo (MOYLAN, 2000, p. 165). É importante ressaltar que a antiutopia propõe que a 

tentativa de realizar uma utopia necessariamente acaba em violência e totalitarismo 

(JAMESON, 2005, p. 142) e que esses textos insistem na impossibilidade da existência de 

alternativas e na ideia de que mesmo a tentativa de buscar tais alternativas não valeria a pena 

(MOYLAN, 2000, p. xiii). O romance não nega que uma sociedade melhor seja possível, por 

isso não o consideraríamos como antiutópico. Nas “Notas históricas” podemos até vislumbrar 

um horizonte utópico, onde há liberdade e diversidade, como podemos inferir pela discussão 

acadêmica e pelos sobrenomes dos palestrantes, que apontam para uma grande pluralidade 
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étnica. No entanto, Naomi Mercer acredita que no apêndice há uma posição de silenciamento 

das experiências de Offred, o que não é menos danoso do que as tentativas de Gilead de 

silenciar todas as mulheres (2015, pos. 685). Sendo assim, o fim de Gilead não quer dizer que 

uma utopia nasceu das cinzas da distopia. 

Embora esteja fora do escopo deste trabalho, é importante observar que Atwood 

lançou a continuação de O conto da Aia, Os testamentos, em 2019. A narrativa transcorre 15 

anos após os acontecimentos do primeiro livro. Embora Gilead se mantenha, o peso da 

corrupção e as disputas de poder político começam fazer o regime ruir. Dessa vez, temos três 

perspectivas diferentes: a de Tia Lydia, que tivera um papel importante na vida de Offred e 

que tem uma posição privilegiada em Gilead; a da filha de Offred, Agnes, que permanecera 

em Gilead e fora criada como filha de uma família da elite, crescendo numa sociedade 

misógina e opressora; e Daisy, filha que Offred teve com Nick, mas que vive no Canadá sem 

ter ideia da sua origem. Cada uma narra sua trajetória até que seus destinos se cruzam e elas 

têm um papel importante da derrocada de Gilead. É um livro magnífico e que certamente será 

analisado em toda sua riqueza e profundidade por estudiosos e críticos, porém não nos 

debruçaremos sobre ele, ainda que em alguns momentos façamos algumas referências a esse 

romance em que Atwood respondeu diversas perguntas que havia deixado sem reposta na 

obra de 1985.  

Já a série acompanha a vida de Offred (Elizabeth Moss) na República teocrática de 

Gilead, mas vai para além da obra-fonte. Pretendemos analisar as motivações e implicações 

das mudanças e acréscimos feitos pelos responsáveis pela adaptação, levando em conta o 

contexto histórico atual e pensando nela também como obra autônoma. A adaptação, que 

levou o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática em 2018 e é produzida por Bruce Miller, 

tem três temporadas. A primeira, que teve dez episódios, retratou os acontecimentos do 

romance, porém também deu destaque para personagens secundários da obra literária. O 

romance é narrado em primeira pessoa por Offred, e só temos acesso ao seu ponto de vista, 

enquanto na série, embora ela seja a personagem principal, temos outras perspectivas, e 

vemos o passado e conflitos pessoais dos coadjuvantes para além do que poderíamos ter 

acesso através da narração em primeira pessoa de Offred, como nos episódios acerca do 

passado de Nick (Max Minghella) e do casal Serena (Yvonne Strahovski) e Fred Waterford 

(Joseph Fiennes). Além disso, vemos a fuga de Luke (O-T Fagbenle), marido de Offred, e 

Moira (Samira Wiley), sua melhor amiga, personagens cujos paradeiros permanecem incertos 

no romance. A segunda temporada contou com treze episódios, em que o universo de Gilead é 

expandido para além da residência dos Waterford, focando na resistência. Vemos as Colônias 
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para onde as não-mulheres – aquelas inférteis ou que não se conformaram com o regime – são 

enviadas e também aqueles que conseguiram escapar do governo e recomeçam suas vidas no 

Canadá. Offred, cujo nome a adaptação revela ser June Osborne, informação ocultada no 

romance, tenta escapar de Gilead com a ajuda de Nick e de membros da Mayday. Porém, após 

uma tentativa frustrada, é forçada a retornar à casa dos Waterford. Sua gravidez é central para 

o desenrolar dos acontecimentos. Novos personagens também aparecem, como Eden (Sydney 

Sweeney), uma jovem com quem Nick é levado a se casar e que passa a viver também com os 

Waterford, e o Comandante Lawrence (Bradley Whitford), um dos arquitetos do sistema 

econômico de Gilead
8
. A terceira temporada ficou disponível em 2019, contando com treze 

episódios, porém não estará no escopo desta tese.  

Margaret Atwood sempre se preocupou com a interface entre os mundos privado e 

público, se referindo às barreiras fluidas entre eles, e questões de política nacional e sexual 

permeiam seu trabalho (SOMACARRERA, 2009, p. 43). Ela nasceu em 18 de novembro de 

1939 em Ottawa, no Canadá. Teve seus trabalhos publicados desde os anos 60, escreveu 

vários bestsellers e já ganhou diversos prêmios. Ela escreve poesia, contos e romances em 

diversos gêneros. Alguns dos seus romances mais conhecidos são Oryx e Crake, Madame 

oráculo, Vulgo Grace (que também foi adaptado como uma minissérie para a TV em 2017) e 

Olho de gato. Além de escritora, ela também já foi professora de literatura em universidades 

nos EUA e no Canadá e é ativista política das questões ambientais. Atualmente mora em 

Toronto com seu companheiro Graeme Gibson, e eles têm uma filha. 

A obra de Atwood foi adaptada para o balé, ópera e teatro, e também se tornou filme 

em 1990. No Brasil, o filme foi intitulado Decadência de uma espécie. Não foi muito bem-

sucedido, faturando somente cerca de quatro milhões de dólares nas bilheterias. O filme 

contou com roteiro de Harold Pinter e da própria Margaret Atwood, foi dirigido por Volker 

Schlondorff e estrelou Natasha Richardson como Offred, Robert Duvall como o Comandante 

Waterford e Faye Danaway como Serena Joy. Embora tenha sido fiel a questões importantes 

da obra, como a migração forçada dos afrodescendentes, o que foi modificado no seriado, o 

filme pareceu fazer uma versão um tanto quanto caricata do regime, e o desenrolar dos 

acontecimentos é incoerente e inverossímil, sem contar que as atuações são bastante rasas. Ao 

final, Offred, grávida de Nick (Aidan Quinn), mata o Comandante com uma facada no 

pescoço, e o motorista dos Waterford ajuda-a escapar para se juntar aos rebeldes nas 

montanhas. O apêndice do livro é suprimido. O filme também não conta com a agudeza, 

autoconsciência narrativa e ironia do relato em primeira pessoa feito por Offred, efeitos que 

                                                             
8
 Vamos nos referir à série The Handmaid’s Tale como THT nas citações.  
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na série são obtidos com o uso do voice-over, um elenco bastante competente e com o foco 

bem próximo dos rostos dos atores. Sem utilizar recursos audiovisuais que representem o 

autoritarismo do regime e o terror das circunstâncias, como uma trilha sonora angustiante ou a 

paleta de cores mais escuras no figurino, na fotografia e cenário (ao contrário do que acontece 

na série), a história perde parte do seu apelo angustiante. Também não há discussões 

pertinentes sobre os horrores que a personagem presencia, fazendo a trama parecer inócua. 

Por essas razões, manteremos o filme ausente desta tese. 

Nossa outra fonte primária, The Children of Men
9
, da escritora inglesa P.D. James, se 

passa no ano de 2021, na Inglaterra. Embora o romance de James seja ambientado em 2021, 

seu retrato da Inglaterra é quase uma caricatura: o interior é verdejante, as pessoas são 

educadas e não reclamam, e o tempo muda constantemente (DARCY, 2013, p. 92), o que 

torna mais patente a impressão de que o romance trata essencialmente do presente. O 

professor universitário e historiador Theo Faron é o personagem principal do romance, que se 

passa em um futuro em que os homens perderam misteriosamente a fertilidade, não havendo 

sequer um nascimento há vinte e cinco anos, e o sentimento de desalento prevalece. O texto 

intercala trechos do diário de Farron com narração em terceira pessoa. Nesse momento, a Grã-

Bretanha é governada por um ditador, Xan Lyppiatt, primo de Theo, que se autointitula 

Guardião da Inglaterra, e por um Conselho com mais quatro membros, que juntos comandam 

o país com um discurso paternalista de cuidado e segurança. Uma aluna de Theo, Julian, o 

aborda em nome de um grupo rebelde para que este use sua influência com o primo para 

modificar as políticas autoritárias de seu governo em relação aos imigrantes, criminosos e a 

condução política. Ela faz parte do grupo Five Fishes (os Cinco Peixes), formado por Miriam, 

Luke, Graigscone e Rolf, marido de Julian, que fazem oposição a Lyppiatt. Embora cético, 

Theo aceita e vai até Xan, mas não tem sucesso, e o grupo começa a realizar pequenas ações 

subversivas, mas que não causam grandes danos ao governo central. Quando Julian, que tem 

uma deficiência física, revela que está grávida, Theo, ela e o grupo tentam escapar antes que 

Julian e seu bebê caiam nas mãos de um governante manipulador e inescrupuloso. Esse grupo 

teme que, se descobrirem essa gravidez, Julian e seu filho poderiam ser usados para os 

interesses políticos de Xan. 

Theo carrega culpas por conta do seu passado, e sua angústia reflete a dos indivíduos 

daquela sociedade. Ele pondera: “Eu nunca tive intenção de ser um filho egoísta, um pai frio, 

um mau marido” (JAMES, 1993, p. 218)
10

, deixando implícito que ele se considerava todas 
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 O livro não foi traduzido no Brasil.  

10 
“I didn’t mean to be a selfish son, an unloving father, a bad husband.”  
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essas coisas. Mas os outros personagens também têm essa angústia: Miriam, que perdeu o 

irmão pelas mãos do governo; Jasper, amigo de Theo que comete suicídio; Julian, que acaba 

se tornando amante de Luke, pai de seu filho. O isolamento e solidão de Theo são quebrados 

pelo sentimento que Julian desperta nele, um sentimento tão avassalador que quando ele se dá 

conta acaba viajando por meses para tentar escapar dele. Ao mesmo tempo, essa alienação 

parece não ser somente dele, mas um sentimento generalizado que não se limita à ficção, 

refletindo o enfraquecimento dos laços inter-humanos na sociedade contemporânea, que antes 

teciam uma rede de segurança digna de investimento de tempo e esforço comunal, mas que 

agora são frágeis e temporários (BAUMAN, 2007, p. 8-9). Theo explica seu ceticismo em 

relação às crenças do grupo de resistência: “Era razoável lutar, sofrer, talvez até morrer, por 

uma sociedade mais justa e compassiva, mas não em um mundo sem futuro, onde, muito em 

breve, as palavras ‘justiça’, ‘compaixão’, ‘sociedade’ e ‘luta’ mal passariam de ecos 

inaudíveis no ar vazio” (JAMES, 1993, p. 112)
11

. Theo atropelara acidentalmente sua filha, 

Nathalie, quando criança e fora responsável pela sua morte, e a jornada em que embarca para 

ajudar Julian é um caminho para sua redenção. Mas quando ele, Julian, Luke, Miriam e Rolf 

estão em fuga, Theo redescobre a capacidade de se conectar com os outros em laços de afeto, 

ele reflete: “Nunca me senti tão à vontade com outros seres humanos como hoje me senti com 

esses quatro estranhos com quem eu agora assumi, meio relutantemente, um compromisso e 

que estou aprendendo a amar” (JAMES, 1993, p. 176)
12

. Acreditamos que a infertilidade aqui 

serve como metáfora para essa angústia existencial ou crise de fé e para a morte que 

possibilita o renascimento. 

A escritora Phillys Dorothy James nasceu em Oxford, Inglaterra, em três de agosto de 

1920. Ela foi funcionária pública, mas se tornou escritora de romances de mistério, e seu 

primeiro livro saiu em 1962, publicando catorze deles no total. Seus personagens mais 

notórios são os detetives Adam Dalgliesh e Cordelia Gray, que aparecem em vários de seus 

livros. Ela também é autora de Morte em Pemberley, em que imagina uma continuação de 

Orgulho e Preconceito, o clássico de Jane Austen. James faleceu em 2014.  

The Children of Men foi adaptado para o cinema em 2006, com o título Children of 

Men, tendo sido lançado no Brasil como Filhos da esperança, como vou me referir a ele ao 

longo da tese. O roteiro e a direção são do mexicano Alfonso Cuarón, que ganhou notoriedade 

por dirigir os filmes E sua mãe também (2001) e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 
                                                             
11

 “It was reasonable to struggle, to suffer, perhaps even to die, for a more just, a more compassionate society but 

not in a world with no future where, all too soon, the very words ‘justice’, ‘compassion’, ‘society’, ‘struggle’ 

would be unheard echoes on an empty air”.    
12

 “Yes I have never felt so much at ease with other human beings as I have been today with these four strangers 

to whom I am now, still half-reluctantly, committed and one of whom I am learning to love”  
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(2004) e que ganhou o Oscar em 2019 por Roma (2018). A película é protagonizada pelo ator 

Clive Owen como Theo, aqui funcionário do Departamento de Energia do governo. No longa-

metragem, Julian Taylor (Julianne Moore) é ex-mulher de Theo e também uma das líderes da 

Resistência bem organizada e armada que faz oposição ao governo autocrático, e o primo de 

Theo é o ministro da cultura, Nigel (Danny Huston). A mulher grávida, ao contrário do que 

ocorre no livro, não é Julian e sim Kee (Clare-Hope Ashitey), uma refugiada africana e negra, 

a quem Julian tenta proteger. Os rebeldes armam uma emboscada, disfarçados de policiais, e 

matam Julian para pegar o bebê de Kee e usá-lo como estopim para uma grande revolta 

popular. Eles querem matar Kee e Theo, que acreditam irão atrapalhar seus planos, como a 

própria Julian teria. Após Theo descobrir essa traição por parte daqueles que prometeram 

proteger Kee, ele e Miriam (Pam Ferris) tentam levá-la até um barco chamado Tomorrow, 

uma embarcação hospitalar de um grupo rebelde denominado The Human Project, que 

supostamente irá ajudar a ela e seu bebê a ficarem em segurança. 

Tanto os romances de Atwood e James, como as adaptações de Miller e Cuarón, têm 

como ponto em comum uma catástrofe que ameaça a vida humana: a improbabilidade, no 

caso do primeiro, e impossibilidade, no segundo, da concepção. Atwood e James tratam das 

consequências que esse acontecimento teria sobre os corpos e as vidas das mulheres nas 

esferas pública e privada em circunstâncias de autoritarismo e violência ampliados. O tropo 

da infertilidade serve como pedra de toque para discussões bastante complexas acerca de 

biopolítica, controle da sexualidade, maternidade compulsória e papel da religião no que 

tange essas questões. As obras de Atwood e James e suas adaptações utilizam esse tropo 

como metáfora e como motivação central para o desenrolar das tramas, mas fazem isso com 

propósitos e ideologia muito distintas, que pretendemos destrinchar.  

No que tange a questão da maternidade, a possibilidade do fim da humanidade devido 

à incapacidade de gerar vida nos remete a problemas dos reinos privado e público, e faz com 

que a sexualidade se torne um interesse coletivo e político, exemplificado em The Children of 

Men pela existência de lojas estatais de pornografia e dos testes obrigatórios para detectar 

fertilidade em homens e mulheres. Em termos históricos, foi no século XVIII que o assunto 

população passou a receber atenção dos governos e estudiosos em termos de taxas de 

natalidade. No século XX, a perspectiva de uma explosão demográfica que exauriria os 

recursos naturais e resultaria no colapso da sociedade passa a preocupar policy makers ao 

redor do globo. No estudo História da sexualidade – volume I, publicado pela primeira vez 

em 1976, Michel Foucault afirma que foi durante o século XVIII que o termo população 

passou a ser visto como uma questão econômica e política. Afirmava-se que o futuro e suas 



25 
 

riquezas estariam ligados não somente a família e casamento, mas em como cada indivíduo 

fazia uso do seu sexo, e logo a conduta sexual da população se tornaria simultaneamente 

objeto de análise e alvo de regulação (FOUCAULT, 1988, p. 28-29). Tal interesse se torna 

mais drástico em ficções distópicas, mas no caso das obras analisadas, pelo motivo oposto 

daqueles temidos no século XX. A procriação, a reprodução e a maternidade são 

problemáticas recorrentes no gênero, especialmente nos romances distópicos de autoria 

feminina. Para Patricia Yaeger, por exemplo, foi só por volta dos anos 80 que a literatura foi 

deixando de espelhar o silêncio da sociedade em relação à gestação e ao parto (YAEGER, 

1992, p. 267), e nas distopias focadas em reprodução essas são temáticas relevantes também, 

até porque são processos que se dão inscritos no corpo, locus de interesse dos regimes 

autoritários e da tecnologia nas distopias. Nosso objetivo é descrever e analisar como a 

sexualidade feminina e a maternidade são tratadas nessas ficções e suas implicações para o 

gênero e para as discussões atuais sobre a posição da mulher na sociedade. 

Tendo como parâmetro textos teóricos da área literária e de áreas afins que tecem 

considerações sobre feminismo, maternidade, sexualidade e reprodução, pretendemos 

investigar como essas questões são representadas nos romances distópicos escritos por 

mulheres e como esses temas servem como crítica social e política acerca do presente. 

Ademais, pretendemos investigar as diferenças no trato desses temas quando o ponto de vista 

do narrador é masculino e feminino, e como e até que ponto a sexualidade e a maternidade 

podem ser usadas como armas tanto de dominação como resistência das mulheres em sistemas 

opressores e misóginos.  

Em nosso primeiro capítulo, discutiremos a teoria da adaptação e analisaremos as 

questões que permeiam os romances e as suas respectivas adaptações, procurando iluminá-las 

considerando os contextos históricos em que se inserem a partir de obras de Linda Hutcheon, 

Robert Stam, Thomas Leitch e Kamilla Elliot. Discutiremos brevemente as distopias no 

audiovisual e suas características formais e estéticas, além de analisar o diálogo establecido 

entre as obras literárias de Atwood e James e as adaptações de Miller e Cuarón, tanto por 

conta dos contextos sócio-históricos em que foram lançados, como pelas escolhas feitas pelos 

responsáveis pelas adaptações e o que estas escolhas desvelam.  

No segundo capítulo, nos debruçaremos sobre as definições de poder, biopolítica, 

autoritarismo e resistência, com base em Michel Foucault, Margaret McLaren, Judith Butler e 

Achille Mbembe. Utilizaremos também as obras de Virgine Depentes, Mary Beard e Márcia 

Tiburi a fim de investigar como essas questões aparecem nas ficções distópicas estudadas e 



26 
 

suas adaptações e como as assimetrias de poder são engrandecidas como críticas às distorções 

já presentes em nossa realidade.   

No terceiro capítulo, teceremos considerações sobre controle do corpo feminino e 

sexualidade à luz de Simone de Beauvoir, Gayle Rubin, Donna Haraway, Naomi Wolf, Gerda 

Lerner, bell hooks, Giorgio Agamben e Judith Butler. Acreditamos que o sexo e a sexualidade 

merecem atenção especial em tempos de instabilidade social, e nesse sentido o sexo é sempre 

político (RUBIN, 2007, p. 150). Através dele, além de manifestar nossos sentimentos e 

desejos, também imprimimos as crenças e valores de um contexto específico. Como Lucia de 

la Rocque afirma: “questões aparentemente ‘naturais’ vêm sempre acompanhadas por aquelas 

relativas a situações de poder” (2011, p. 87).  

No quarto capítulo, debateremos a representação da reprodução biológica e 

reprodução social a partir de Silvia Federici, Adrienne Rich, Linda Gordon e Raffaella 

Baccollini, discutindo tecnologias reprodutivas, a relação da ciência com a reprodução, 

eugenia e controle de natalidade, e analisando como essas questões são tratadas nas narrativas 

distópicas. Além disso, investigaremos como o tropo da infertilidade tem múltiplos 

significados e implicações nas obras que estudamos.  

No quinto eúltimo capítulo, discutiremos gravidez, parto e maternidade a partir de 

Adrienne Rich, Jemima Repo, Patricia Yaeger e Andrea O’Reilley. Assim como a 

sexualidade, a maternidade é uma dessas questões naturalizadas que são problematizadas nas 

obras aqui estudadas, que ponderam maternidade compulsória, idealizações, invizibilização 

das mães, assim como a potência da maternidade. Trataremos de investigar a maternidade no 

contexto da literatura utópica e distópica sem perder de vista suas implicações psicossociais, 

históricas e políticas para as mulheres, analisando sua representação nas narrativas de Atwood 

e James e suas respectivas adaptações.  

O arcabouço teórico-metodológico fundamenta-se em trabalhos acadêmicos da área 

literária e de outras áreas afins que foquem na teoria e crítica das distopias, maternidade e 

sexualidade a partir de uma perspectiva feminista. M. Keith Booker, que se dedicou a estudar 

as distopias em dois de seus livros, The Dystopian Impulse in Modern Literature e Dystopian 

Literature: A Theory and Research Guide, ambos de 1994, será um ponto de apoio importante 

nesta pesquisa. No primeiro livro, o autor argumenta que a proliferação das distopias no 

século XX se relaciona com a percepção das inadequações dos sistemas políticos e sociais, e 

os regimes Nazista e Stalinista são exemplos dos perigos das autoridades não desafiadas, a 

ponto de podermos chamá-los de distopias da vida real (1994b, p. 91). Tom Moylan, em 

Scraps of the Untainted Sky, ainda vai além ao afirmar que as distopias não só oferecem uma 
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crítica autorreflexiva da ordem das circunstâncias atuais, mas também exploram espaços de 

oposição nos quais o ativismo político pode se inspirar, uma vez que desafiam o poder 

capitalista e o conservadorismo, recusando um falso pensamento utópico de promessas 

reformistas neoliberais (2000, p. xv); em outras palavras, Moylan ressalta a qualidade 

contestadora do gênero. Gregory Clayes também ofereceu uma importante contribuição com o 

livro Dystopia: A Natural History (2017), no qual ele argumentou que para nos advertir a 

respeito das distopias reais, as distopias literárias não necessitaram floreá-las com finais 

felizes, o pessimismo tem seu lugar; a literatura tem um papel muito sério, ainda que muitos a 

vejam como entretenimento (CLAEYS, 2017, p. 501).   

O feminismo como pressuposto teórico será estudado a partir da obra O segundo sexo 

de Simone de Beauvoir. Nesse importante trabalho, a filósofa francesa analisou como a 

categoria “mulher” é definida e sua posição marginalizada na sociedade patriarcal. Para ela, a 

mulher é tida como o Outro e culturalmente subentende-se que a humanidade é masculina e o 

homem define a mulher não por ela própria, mas em relação a ele: ela não é considerada como 

ser autônomo (BEAUVOIR, 2019a, p. 26). Beauvoir também afirma que o laço que une a 

mulher ao seu opressor não se compara a nenhum outro e destaca que a divisão dos sexos é 

um fator biológico que é considerado dado, e a opressão que as mulheres sofrem não é um 

evento isolado (BEAUVOIR, 2019a, p. 28). Beauvoir faz uma ampla análise histórica, 

filosófica e discursiva das práticas, expectativas e comportamentos que constituem a 

construção do que é ser mulher, e suas investigações são ainda valiosas para a teoria e prática 

feministas de diversas vertentes. 

A parentalidade constitui um aspecto importante do laço descrito por Beauvoir. 

Cristina Stevens elucida que o filósofo escocês David Hume faz referência à ansiedade da 

paternidade, que fazia com que fosse necessário nutrir nas mulheres o desejo de ter filhos e, 

ao mesmo tempo, tornar o sexo repulsivo para elas (STEVENS, 2002, p. 195). O corpo da 

mulher como aquele onde a gestação transcorre igualmente não escapa à representação e é um 

locus de contestação. Os estudos feministas dos anos 60 a 80 consideram a maternidade como 

eixo central da opressão das mulheres, pois esse era o fator determinante na posição delas na 

família e na sociedade, enquanto outra corrente via a maternidade como poder insubstituível 

das mulheres (SCAVONE, 2001, p. 52). Adrienne Rich é autora de uma pesquisa seminal 

sobre a maternidade, o livro Of Woman Born, publicado pela primeira vez em 1976. Segundo 

Adrienne Rich, a institucionalização da maternidade criou as prescrições e condições dentro 

das quais escolhas podem ser feitas ou bloqueadas, dando forma às circunstâncias das vidas 

das mulheres (RICH, 1995, p. 42). Porém Stevens acredita que seja preocupante a escassez de 
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teoria e crítica sobre o tema e o silêncio a respeito da gestação, parto e maternidade nos textos 

literários ingleses e estadunidenses (2002, p. 201). 

A partir da leitura de Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, da 

historiadora Silvia Federici, iremos analisar como a questão da reprodução social, isto é, o 

conjunto de atividades cotidianas necessárias para a manutenção da vida e do controle sobre a 

fertilidade feminina, está ligada à acumulação fundamental para o desenvolvimento do 

capitalismo na Europa, criando novas formas de submissão das mulheres e acarretando 

consequências que reverberam no presente.    

Embora a própria Margaret Atwood já tenha afirmado que O conto da Aia não é uma 

distopia feminista propriamente, mas que assim é considerada porque “dá uma voz e vida 

interior a uma mulher” (ATWOOD, 2004, p. 516)
13

, podemos estudá-lo sob esse prisma, 

analisando, por exemplo, como os flashbacks sobre a mãe e melhor amiga de Offred ecoam 

diferentes feminismos de maneira crítica. De qualquer maneira, o romance e a série tratam de 

temas importantes para os estudos feministas: o controle do corpo das mulheres e do seu 

potencial reprodutivo. Dentro do universo de Gilead, tanto no romance quanto na série, 

podemos perceber que “a figura feminina tem um papel quase paradoxal: é ao mesmo tempo 

importante e secundária; submissa e submetida a um enquadramento e classes” (LA 

ROCQUE, 2011, p. 77), e esse valor é atribuído pelo regime dentro da ficção, ressaltando o 

sistema patriarcal da experiência empírica de leitores e expectadores. The Children of Men e 

Filhos da Esperança tratam da maternidade justamente por torná-la impossível e de 

sexualidade/sexo justamente por esvaziá-lo de sua utilidade reprodutiva, nos remetendo assim 

à construção simbólica e social de ambos, que, outrossim, analisaremos de uma perspectiva 

feminista. Nossa hipótese é que James tem uma preocupação mais filosófica com o estado 

moral da humanidade e constrói uma alegoria a partir da infertilidade, diferentemente da visão 

política de Atwood. Porém, acreditamos que Alfonso Cuarón traz para sua adaptação um 

olhar mais politizado sobre certos temas, como imigração, desigualdades sociais e violência, 

que a escritora havia tocado de maneira mais superficial em sua trama. Tanto no romance de 

James quanto no filme de Cuarón, iremos analisar como os corpos das personagens são 

retratados e materializam discussões mais amplas sobre a potencialidade reprodutiva 

feminina.  

Beauvoir argumenta que a concepção a respeito das mulheres é reducionista, utiliza-se 

de fórmulas simples, afirmando que a mulher é um útero, um ovário; ela é fêmea – essa 

palavra é o suficiente para defini-la; todavia, para ela o termo “fêmea” é derrogatório não 

                                                             
13

 “(..) giving a woman a voice and an inner life.” 
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porque enraíza a mulher na natureza, mas por que a aprisiona (BEAUVOIR, 2019a, p. 31). Ou 

seja, a mulher era definida por seus órgãos reprodutores, sua capacidade de se tornar mãe, 

carregar o futuro dentro de si. Contudo, os avanços da medicina possibilitaram escolher 

quando e se alguém quer ser mãe. No livro The Feminine and the Sacred, que contém cartas 

trocadas por Catherine Clément e Julia Kristeva, a segunda afirma que apesar do controle 

proporcionado por essas tecnologias, a sobrevivência da nossa espécie continua a depender do 

desejo de ser mãe (2001, p. 13). Kristeva também teme que numa sociedade dominada pelo 

lucro e pela tecnologia, as mulheres se tornariam meras genitoras, as que dão a vida no 

sentido estritamente biológico (2001, p. 13). No entanto, esse esvaziamento da maternidade 

não ocorreu necessarimente como consequência dos avanços técnicos e tecnológicos, mas 

pode estar atrelado às implicações da biopolítica e do controle sobre o corpo feminino.   

Na reprodução sexuada, a concepção ocorre mediante a relação sexual. Neste sentido, 

reprodução, sexualidade e desejo de maternar estão entrelaçados. É na sociedade vitoriana do 

século XIX que sexualidade para além do ato íntimo da relação sexual, fruto do livre-arbítrio 

dos envolvidos, passa a concernir à sociedade como um todo e “na junção entre ‘corpo’ e a 

‘população’, sexo tornou-se o alvo central de um poder que se organiza em torno da gestão da 

vida” (FOUCAULT, 1988, p. 138). Portanto: 

 

A sexualidade é, antes de mais nada, um aparato de biopoder estrategicamente 

configurado, voltado para a vida, respondendo às principais convulsões sociais, 

econômicas e políticas que culminaram no século XIX. No final do século XIX, 

tornou-se um ponto de acesso crucial para a disciplina e reprodução dos corpos e 

regulação dos processos de vida da população (REPO, 2015, p. 16).
14

 

 

Isso se amplifica em um contexto em que a própria existência humana está ameaçada. 

Podemos utilizar os termos de Foucault para nos referirmos às circunstâncias particulares dos 

romances analisados: a socialização da conduta de procriação.  

Não obstante, a sexualidade é uma característica do ser humano, uma força poderosa 

que pode desafiar as tentativas de controle externo e, como Horan afirma, justamente por essa 

razão, ela seria um perigo para um regime totalitário, já que “o desejo ameaça o poder 

estabelecido porque cada mundo distópico é construído sob uma lógica fria e metódica e o 

desejo é fundamentalmente ilógico” (HORAN, 2007, p. 318; itálico do autor)
15

. Pode-se 
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 “Sexuality is first and foremost a strategically configured apparatus of biopower targeted at life responding to 

major social, economic, and political upheavals culminating in the nineteenth century. By the end of the 

nineteenth century it had become a crucial point of access for the discipline and reproduction of bodies and 

regulation of the life processes of population.” 
15

 “Lust threatens the establishment because every dystopian world is built on cold, methodical logic and lust in 

fundamentally illogical.” 
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alinhar essa ausência de lógica à afirmação de Arendt de que os movimentos totalitários 

desprezam os fatos e impõem a rígida observância das regras de um mundo irreal que eles 

próprios criam (2013, p. 442), seguindo a lógica do biopoder, utilizando da terminologia de 

Foucault, mas de maneira exacerbada. Por outro lado, tal ideia da liberação através do sexo 

acaba se prestando a tendências perturbadoras, “incluindo uma atitude juvenil em relação ao 

corpo feminino, um uso de estereótipos machistas, e, ocasionalmente, uma ligação 

problemática entre desejo e a violência contra as mulheres” (HORAN, 2007, p. 317; )
16

. 

Podemos verificar isso no romance de P.D. James quando, ao perceberem a queda na taxa de 

natalidade, há um aumento da pornografia e violência sexual na mídia e na vida (JAMES, 

1993, p. 7). Nesse sentido, verificamos que por serem homens e mulheres classificados pelo 

gênero e separados em duas categorias, uma dominante, outra dominada, obedecendo aos 

requisitos impostos pela heterossexualidade, a sexualidade acaba por se constituir como ponto 

de apoio da desigualdade de gênero (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995, p. 23), e tal desigualdade 

é sublinhada nas distopias.  

Os romances de James e Atwood e suas adaptações têm um tema central em comum, 

que serve como ponto de partida para nosso estudo: a questão da brusca queda da natalidade. 

Esse pano de fundo acaba por iluminar e ressaltar os dispositivos de poder das sociedades do 

presente, mas também nos leva a questionamentos políticos e metafísicos ao considerarmos a 

infertilidade como metáfora para a incapacidade de perpetuar a vida nas condições sociais, 

políticas, ambientais, psíquicas e afetivas em que nos encontramos. Essas obras também 

parecem preocupar-se com a questão de uma crise em escala global, sem contornos muito 

bem definidos, mas bastante grave, duradoura e ampla. Além disso, alertam para a chance de 

tiranias se instalarem para justificar as propostas de possíveis resoluções para tal crise.  

Nessas adaptações e, em menor medida, nos romances, o distópico e o apocalíptico se 

superpõem e se entrelaçam. Esses gêneros dialogam através de temáticas e características 

estéticas, pois nascem do temor a respeito do presente, e extrapolam-no para um futuro 

lúgubre. Ambos os romances aparentemente propõem uma dúvida acerca da inevitabilidade 

da catástrofe coletiva, resultante da capacidade autodestrutiva da humanidade, de maneira 

mais clara e literal em Atwood, em que a infertilidade é causada pelo lixo tóxico e poluição; 

ou como metáfora e alegoria em James, já que em The Children of Men a razão para a 

infertilidade generalizada não é explicada definitivamente, embora haja especulações sobre 

ela circulando no romance. Há uma ansiedade e pavor em relação ao que está por vir. Seria 
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 “(...) including a juvenile attitude toward the female body, a reliance on sexist stereotypes and, occasionally, a 

troubling link between desire for and violence toward women.” 
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essa visão pessimista conservadora, deixando subliminarmente um desejo pelo passado, pela 

estabilidade, pelo que está já cristalizado? Ou seria esse medo um combustível, não para 

impedir transformações radicais, mas para afirmar que nem toda transformação será aceitável, 

desejável, positiva? Já foi argumentado que dentro da caixinha “distopia” inclui-se uma série 

de obras que se diferenciam temática e estruturalmente entre si de tal forma que, muitas das 

vezes, transmitem distintas visões de mundo através de suas narrativas (SASSE, 2020, p. 

174). Portanto, devemos atentar para o fato de “distopia” ser uma nomenclatura que abrange 

uma gama diversa de formas e conteúdos, preocupações e posicionamentos, formando um 

panorama caleidoscópico. Também devemos ressaltar que para Booker as ficções pós-

modernas que se passam em sociedades futuras nem sempre são facilmente classificáveis na 

dicotomia utopia versus distopia (BOOKER, 1994b, p. 142). As distopias, que vêm alargando 

seus horizontes desde o início do século XX, são multifacetadas. Apesar de sua fama de 

proféticas, acreditamos que o futuro nunca possa ser realmente previsto porque existem 

muitas variáveis (ATWOOD, 2012, p. 61); nos parece que a distopia, em vez disso, nos faz 

ver a água do aquário em vivemos.   
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1. O CONTO DA AIA, THE CHILDREN OF MEN E SUAS ADAPTAÇÕES 

 

1.1. Romances inquietantes 

 

O futuro é uma abstração sobre a qual podemos apenas especular; um tempo que não 

podemos evitar, nem postergar. É como a gravidade. No entanto, ao contrário da gravidade, 

cujos efeitos sabemos, o futuro é o desconhecido: só permite revelar-se a si mesmo. É um 

enigma que continuamente tentamos decifrar, mas que constantemente nos devora. Porém, 

está sempre em nossas mentes, pairando em nossa imaginação – às vezes como sonho 

reconfortante, outras como pesadelo medonho. Se antes o futuro parecia a luz do farol a nos 

guiar, quase sinônimo de progresso, promissor e brilhante, hoje ele parece mais incerto, 

obscuro. Segundo Zigmunt Bauman, o progresso, que antes invocava um otimismo radical, 

agora se direciona para uma antecipação fatalista da ameaça de uma mudança inexorável que 

aumentaria a crise que nos afunda (2007, p. 16). Ao idealismo a respeito do futuro o senso 

comum denomina utopia, mas essa é uma simplificação. Para Bauman, o pensamento utópico 

necessita da “confiança de que, sob a administração humana, o mundo poderia ser colocado 

numa forma mais adequada à satisfação das necessidades do homem” (2007, p. 103). Porém 

Fredric Jameson argumenta que atualmente esse status é estruturalmente ambíguo e que o 

termo tem sido questionado como idealismo sem agenciamento político e sem estratégia, 

embora hoje tenha voltado a ser uma perspectiva energizada (2005, p. xi-xii). Consideraremos 

que a utopia é simultaneamente “um gênero literário que consiste na narrativa sobre a 

sociedade perfeita e feliz e um discurso político que procura expor a cidade justa” (HILÁRIO, 

2013, p. 203, itálico do autor) para tecer algumas considerações iniciais antes de adentrarmos 

nossa análise sobre distopias.  

Por que os nossos sonhos de um futuro melhor e próspero parecem ter dado lugar a 

uma penumbra profunda, visões lúgubres e temor da barbárie? Por que as utopias parecem ter 

arrefecido? Não há dúvidas de que as projeções de futuro da sociedade Ocidental no presente 

momento histórico estão profundamente pessimistas. O nosso maior acesso à informação 

graças às novas tecnologias tem servido para trazer notícias catastróficas de diversas partes do 

mundo com uma velocidade estarrecedora, e a indignação tem se tornado combustível para 

justificar todo tipo de discurso, tanto alarmistas, quanto conservadores. Guerras, desigualdade 

social galopante, aquecimento global, poder crescente de corporações, terrorismo, 

enfraquecimento do Estado de bem-estar social, governos autoritários pipocando nos cinco 
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continentes – todos esses elementos vêm se fortalecendo desde o início do século XX, e esse 

turbilhão vem inspirando as obras distópicas. Como colocado por Tom Moylan:  

 

Cem anos de exploração, repressão, violência estatal, guerra, genocídio, doença, 

fome, ecocídio, depressão, dívida, e o sangramento constante da humanidade através 

da compra e venda da vida cotidiana proveu mais que bastante solo fértil para o lado 

negativo da imaginação utópica (2000, p. xi).
17

 

 

Para Gregory Claeys, o termo distopia frequentemente remete às utopias fracassadas 

do totalitarismo do século XX (2017, p. 5), se referindo aos golpes, revoluções e regimes que 

prometeram o fim da exploração, pobreza e opressão, como a formação da União Soviética, o 

Terceiro Reich e a Revolução Chinesa, que acabaram não cumprindo o que prometeram, 

segundo ele. Além disso, nosso senso universal de medo foi intensificado pela extrema 

rapidez da capacidade destrutiva da modernização (CLAEYS, 2017, p. 9). A ideia de que a 

tecnologia, a ciência e a democracia nos levariam a uma sociedade harmônica e justa não 

parece corresponder a nossa realidade empírica. Booker argumenta que até mesmo a ficção 

científica, que continha uma visão positiva de benefícios inerentes ao progresso tecnológico, 

tornou-se mais distópica e passou a ver o futuro tecnológico com ambivalência (1994b, p. 18). 

Booker aponta que, tanto para Orwell e Zamyathin quanto para Huxley, algumas aplicações 

mecânicas da tecnologia servem diretamente para a opressão política, enquanto a ciência em 

si possui ainda um caráter libertador; no entanto, os benefícios que essa ciência pode trazer 

são sufocados pela sua politização (BOOKER, 1994b, p. 70). Porém não é só o presente que 

está comprometido, mas nossa própria capacidade de imaginar um amanhã mais 

resplandecente que o agora. Onde foi parar o pensamento utópico que coloria e abrilhantava 

nosso horizonte?  

Para Keith Booker, a Utopia é, no sentido marxista, uma categoria profundamente 

histórica, que deve ser vista não só como um objetivo imaginário, mas objetivo do próprio 

processo histórico. Para ele, o pensamento utópico é inerentemente totalizante, então, até 

certo ponto, a perda de uma visão utópica pode ser ligada à fragmentação social, psíquica e 

cultural que foi associada à pós-modernidade (BOOKER, 2002, p. 5). Se por um lado essa 

fragmentação nos capacita a perceber e entender a complexidade de uma realidade 
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 “A hundred years of exploitation, repression, state violence, war; genocide, disease, famine, ecocide, 

depression, debt, and the steady depletion of humanity through the buying and selling of everyday life provided 

more than enough fertile ground for this fictive underside of the utopian imagination”. Todas as traduções das 

obras originalmente escritas em língua estrangeira serão responsabilidade nossa, a não ser quando for indicado o 

contrário. 
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heterogênea, por outro, ela pode igualmente acarretar desorientação e paralisia, resultando em 

inércia ou conformismo.  

Especificamente no que tange o campo literário, as utopias têm dado lugar a suas 

antíteses: as distopias e as antiutopias. É importante observar que embora essas classificações 

possam ser interpretadas como intercambiáveis, os críticos as diferenciam, embora tais 

distinções não sejam sempre tão engessadas. Segundo Claeys, as antiutopias rejeitam alguma 

forma de utopia, frequentemente através da paródia, embora deixem implícito que alguma 

forma de utopia realizável é possível; enquanto isso, as distopias criticam algumas tendências 

do autoritarismo, monopólio econômico ou colapso ambiental, sem configurar uma oposição 

ao pensamento utópico (2017, p. 274). Já Jameson coloca que a antiutopia é uma negação da 

utopia em si como forma (2005, p. 191). Robert Philmus, por sua vez, identifica a antiutopia 

como crítica aos limites das lógicas e dos valores utópicos (PHILMUS apud MOYLAN, 

2000, p. 137-138). Entretanto, as obras que serão analisadas aqui não parecem seguir esses 

parâmetros para serem considerados antiutópicas: elas demonstram preocupações com 

questões específicas em um contingente histórico, e deixam mais ou menos implícito que a 

distopia não é um destino irreversível.  

As obras de Atwood, James e suas adaptações fazem parte de uma proliferação de 

romances, programas de televisão, histórias em quadrinhos e filmes que vislumbram no futuro 

um pesadelo. No entanto, se concordarmos que as distopias e as utopias expõem as falhas na 

sociedade contemporânea e propõem melhorias, então a linha que as divide se torna 

praticamente invisível (MARQUES, 2014, p. 32). Porém, o sonho com a “perfeição” para a 

humanidade, mesmo que seja algo subjetivo e que foi reforçado por ideias iluministas, “não 

mais está contido em um olhar para o futuro, mas em uma retomada de ideais humanistas do 

passado, que se configuram enquanto mais aliviadores do que o poço sem fundo que se põe 

no horizonte” (PONE, 2014, p. 226). Perdeu-se a capacidade de imaginar um futuro 

radicalmente melhor? Ou simplesmente aceitamos que melhor é impossível? Teríamos 

atingido algum ponto crítico onde só é possível minimizar os danos? Como afirma 

cinicamente um personagem de um dos romances que iremos analisar, “Melhor nunca 

significa melhor para todo mundo” (ATWOOD, 2017a, p. 251). 

Um pressuposto comum entre a maior parte das distopias é que os regimes ditatoriais 

nascem após uma crise aguda, seja um conflito social grave, um desastre natural em grande 

escala ou uma pandemia devastadora, circunstâncias que relativizariam os valores e crenças 

anteriormente disseminados (SASSE, 2020, p. 188). Em The Children of Men, Theo explica 

que após a geração Ômega, a última a nascer antes da infertilidade generalizada, o Reino 
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Unido estava afundando na apatia, ninguém queria trabalhar, os serviços estavam quase 

parados e o crime era incontrolável (JAMES, 1993, p. 152). Foi nesse momento que Lyppiatt 

entrou em cena com um discurso apaziguador de retorno da ordem. Já no romance de 

Atwood, cujo foco é os Estados Unidos, há uma queda na taxa de natalidade e conflitos 

político-religiosos: “mataram a tiros o presidente, metralharam o Congresso, e o exército 

declarou um estado de emergência. Na época atribuíram a culpa aos fanáticos islâmicos” 

(2017a, p. 208), e após a suspensão da Constituição, os direitos das mulheres foram sendo 

rapidamente solapados. Esses acontecimentos desestabilizadores dão margem para que grupos 

fundamentalistas cristãos tomem o poder ou para que a estrutura de poder se descentralize de 

tal forma que a sociedade se desintegra. No romance de James, temos um autoritarismo mais 

personalista, na figura do ditador demagogo, e o controle e a vigilância da população são 

exercidos a partir de um discurso de segurança e conforto para todos os cidadãos ingleses, 

pautados por uma noção de que o decínio da população iria eventualmente fazer com que o 

próprio tecido social se esgarçasse. Ao passo que em Atwood, não parece haver um líder 

carismático; não obstante, o controle sobre o comportamento é rigoroso, e as punições por 

desvios ou dissidências, bastante severas, sendo os instrumentos opressores calcados na 

religião. Esses posicionamentos por trás das narrativas distópicas reiteram a rejeição de 

Michel Foucault à noção de progresso histórico que permeia a teoria marxista (McLAREN, 

2016, p. 22), pois os avanços sociais não estão necessariamente garantidos, mas sempre 

sujeitos às circunstâncias.  

Grandes crises sociais também podem desencadear crises de fé ao abalarem as crenças 

religiosas (ou não) dos indivíduos ou mesmo dos grupos. Se a religião foi o modo como as 

sociedades organizam sua fé individual em um sistema de crenças coletivo institucionalizado, 

essas instituições trouxeram contradições e conflitos entre si ou entraram em embates com a 

própria sociedade, ainda mais quando se tornaram influentes nos jogos de poder político e 

econômico. A religião é também um ponto comum importante entre essas obras, porém de 

maneiras bem distintas. Segundo Booker, para Freud a religião era a força mais opressora da 

civilização: a religião não só seria irracional como uma força inimiga da possibilidade de 

felicidade humana, e os governos totalitários necessitam precisamente do que Freud 

caracterizava como loucura das massas (1994b, p. 11). Em Atwood, o fundamentalismo 

religioso se fortalece de tal forma a tomar o poder central, modificando radicalmente o que 

antes era a sociedade estadunidense, não havendo somente semelhança entre religião e Estado 

autocrático, mas convergência. No entanto, nem sempre nas narrativas distópicas a religião é 

retratada univocamente como negativa, tanto que nas distopias clássicas de Orwell e Huxley a 
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organização religiosa é proibida por ser inimiga das condições distópicas retratadas nesses 

romances, ao mesmo tempo em que se pode suspeitar que a religião competiria pelo mesmo 

espaço que os governos totalitários (BOOKER, 1994b, p. 32). Em James, a religião 

institucionalizada se enfraquece ao ponto de tornar-se praticamente irrelevante, embora o 

discurso do grupo de resistência evoque, ainda que de maneira inconsistente, um ideário dos 

primeiros cristãos. De acordo com Naomi Mercer, obras que criticam o fundamentalismo 

religioso desafiam a legitimidade dos paradigmas da cultura e pensamento ocidentais de 

formas que as distopias políticas não fazem (MERCER, 2015, pos. 195). Embora James faça 

críticas pontuais ao poder das instituições religiosas, e especialmente as formas como certos 

líderes ou movimentos são manipuladores ou mercenários, se aproveitando dos fiéis, sua 

maior preocupação parece estar na fé individual abalada pelas adversidades, e com um senso 

de justiça frustrado pelas contradições políticas. Todavia, a autora não se aprofunda em como 

essas instituições se utilizam do seu poder político, econômico e ideológico para moldar a 

sociedade.  

Em O conto da Aia e na sua adaptação, o governo se apropria dos textos bíblicos para 

impor controle político e dar forma à realidade de seus cidadãos (STEIN, 1996, p. 61). É 

interessante notar que embora Gilead seja um regime teocrático fundamentalista cristão de 

valores puritanos, em que a Bíblia é literalmente a lei, não parece haver muita preocupação 

com religiosidade para além do ritualístico e da manutenção da estrutura rígida da sociedade. 

A ironia, segundo Mercer, é que os puritanos do período colonial estadunidense eram 

defensores da alfabetização das mulheres, se baseando na prerrogativa de que todos os 

cristãos deviam saber ler a Bíblia por si (MERCER, 2015, pos. 685). Em Gilead, porém, 

mesmo as demonstrações de fé são artificiais e voltadas para provar lealdade ao regime. Em 

um trecho do romance, Offred e Ofglen passam em frente a uma loja chamada Escritos da 

Alma, onde há impressoras imprimindo preces encomendadas, geralmente pelas Esposas 

(ATWOOD, 2017a, p. 200). O que deveria ser um ato espiritual com intuito de entrar em 

contato com Deus sem intermediações, fosse para agradecer suas bênçãos ou pedir sua 

clemência, torna-se um serviço mecanizado e impessoal, um produto que pode e deve ser 

comprado. As preces estão na vitrine não como signo de adoração, mas sim de cumprimento 

de um dever para com aqueles da elite e com o Estado, além de contribuir com a imagem 

pública dos Comandantes e facilitar sua promoção: são signo de status.   

Em The Children of Men, a religião perdeu espaço para uma visão de mundo lacônica 

e sem esperança, Posto que dentre os efeitos políticos da esterilidade global estão a apatia e a 

complacência (LATIMER, 2011, p. 60). Theo avalia que as igrejas haviam passado de uma 
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“teologia de pecado e redenção para uma doutrina menos comprometedora: responsabilidade 

social corporativa junto com um humanismo sentimental” (JAMES, 1993, p. 50)
18

. Em alguns 

momentos, os personagens debatem acerca da existência de Deus, visto que não parecem 

encontrar cientificamente nem explicações nem soluções para a infertilidade generalizada. Ao 

passar por um grupo de religiosos que praticavam o autoflagelo como forma de punição ou de 

clamor para que Deus redimisse a humanidade, Theo conversa com um motorista de Xan e 

pergunta se ele acredita em Deus, e o homem responde que “[s]e Deus existe e Ele se cansou 

de nós, ele não vai mudar de ideia [...]. Talvez o experimento Dele tenha dado 

espetacularmente errado, senhor. Talvez ele esteja estupefato. Vendo essa bagunça, sem saber 

como consertá-la” (JAMES 1993, p. 90)
19

. Quando Theo questiona Miriam a respeito disso, 

ela diz que se Ele quer crença, é melhor que mostre evidências, não de sua existência, mas de 

que se importa (JAMES, 1993, p. 188). Apesar dessas colocações que refletem as angústias 

dos personagens em relação a sua situação, o encerramento do romance com um batizado 

simbólico do bebê de Julian aponta mais para uma retomada da fé do que para contestação, 

embora a organização religiosa tradicional não pareça ser o caminho que a narrativa invoca.  

Não obstante, se em The Children of Men/Filhos da Esperança a infertilidade é algo 

cientificamente inexplicável e aparentemente incontornável, em O conto da Aia/The 

Handmaid’s Tale ela é colocada pelo discurso do regime como um castigo de Deus tanto pela 

modernidade industrial e tecnológica quanto pela liberdade sexual, como afirma tia Lydia em 

um episódio seriado, no Centro Vermelho, onde as Aias são “treinadas” antes de serem 

designadas para os Comandantes:  

 

Eles fizeram uma bagunça, encheram o ar com produtos químicos, radiação e 

veneno. Então Deus criou uma praga especial, a praga da infertilidade [...]. Com a 

queda dos nascimentos, o que eles fizeram? Pioraram as coisas: anticoncepcionais, 

pílulas do dia seguinte, matando bebês só para poder ter suas orgias, seu Tinder... 
(THT, 2017, temp. 01, ep. 1).  
 

A infertilidade parece ser causada pela ação humana, pelo produtivismo desenfreado 

que não respeita as limitações dos recursos naturais, produção cujos lucros eram acumulados 

por elites burguesas e que certamente não eram majoritariamente colhidos pelas mulheres. A 

fala de Tia Lydia reflete tanto uma atitude geral de responsabilização das mulheres por suas 

escolhas no âmbito dos direitos reprodutivos e exercício de práticas sexuais, ecoando também 
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 “(...) theology of sin and redemption to a less uncompromising doctrine: corporate social responsibility 

coupled with a sentimental humanism.”  
19

 “If God exists and He’s decided that He’s had enough of us, He isn’t going to change His mind […] Perhaps 

His experiment went spectacularly wrong, sir. Perhaps He’s just baffled. Seeing the mess, not knowing how to 

put it right.” 
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a culpabilização de Eva por Adão ter comido o fruto proibido na mitologia cristã, quanto a 

tentativa do regime de violentá-las psicologicamente. Essa fala igualmente oculta as 

circunstâncias de superexploração que resultaram na infertilidade em massa.  

A infertilidade em Atwood parece servir mais como ponto de partida para a escritora 

tecer sua sátira, enquanto que para James, a quem a infertilidade serve como alegoria para 

angústia existencial. Essa angústia não encontra respostas satisfatórias na religião organizada: 

os personagens de James personificam valores como fé, senso de justiça, sacrifício e 

redenção, parecendo invocar uma possibilidade de “salvação” através desses ideais, que nos 

remetem a uma espiritualidade não institucional. A releitura de Cuarón parece fazer 

apontamento semelhante, embora seus personagens sejam bastante diferentes. Tanto o 

romance quanto sua adaptação para o cinema fazem alusões ao nascimento de Jesus Cristo 

quando o bebê de Kee e Julian vem ao mundo, apontando para uma possibilidade de início de 

novos tempos. Voltaremos a falar sobre esse tema mais à frente.  

Tanto as catástrofes causadas pela modernização desenfreada quanto a alienação e 

exclusão ligadas ao tropo da infertilidade nas obras também estão conectadas à precariedade 

da vida na civilização contemporânea, precariedade que as grandes religiões ignoram, 

relativizam, idealizam, tornam invisível ou com a qual muitas vezes contribuem. Em ambas as 

obras literárias e suas adaptações, verificamos que embora a humanidade esteja em risco 

iminente de extinção e que nessas circunstâncias cada vida deveria ser considerada ainda mais 

indispensável e preciosa, seu valor é relativizado, e cada um se vê numa posição 

extremamente vulnerável. Os dois romances têm finais abertos que levam a conclusões 

ambíguas, como colocou Bacci, e as duas escritoras parecem invocar uma incompletude 

complexa (BACCI, 2017, p. 159). Na narrativa de Offred, não há “um desejo nostálgico por 

um futuro melhor com parâmetros similares aos do passado, mas uma crítica ao passado e seu 

legado que permanece no presente” (BACOLLINI apud VARSAM, 2003, p. 209)
20

.  

A ambiguidade do desfecho de ambos os romances levanta questionamentos acerca 

das características do gênero, o que para Tom Moylan registra ao mesmo tempo uma 

continuação e um desafio às distopias clássicas (2000, p. 164). Ambos os romances parecem 

sugerir que um final aberto traz discussões mais fecundas do que um encerramento definitivo, 

levantando questões como a capacidade humana para resistir às adversidades, o fetiche pelo 

fim, as incertezas sobre o futuro, os limites da esperança, a inevitabilidade ou não de certos 

eventos. Até porque o final em aberto indica possibilidades acerca das questões que permeiam 
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essas narrativas, como resistência, memória e linguagem, além de medo e redenção. Ele 

permite que o leitor imagine a partir das suas próprias impressões acerca do que viria a seguir, 

levando-o ao exercício de refletir sobre aquilo que ele leu, refazendo seus passos para 

compreender como chegou até ali. Também parece reiterar como nem todas as perguntas 

sobre a ficção ou sobre a realidade terão respostas, ou, se essas respostas existem, nem sempre 

teremos acesso a elas.    

 

1.2. Adaptações instigantes  

 

Atualmente, é cada vez mais comum vermos romances (clássicos e contemporâneos), 

contos, histórias em quadrinhos e graphic novels adaptados para o cinema, teatro, musicais, 

espetáculos de dança, televisão e até video games e parques temáticos. Por outro lado, as 

inspirações literárias do cinema são tão antigas quanto a própria sétima arte (LEITCH, 2007, 

p. 22). Embora nos seus primórdios os filmes fossem bem mais curtos e tidos como uma 

forma de entretenimento barato para as massas, por volta de 1910, o cinema passou a tentar 

atrair a classe média com material com narrativa mais densa e conhecida, exemplificado por 

adaptações como de Rip Van Winkle e Cachinhos Dourados e os três ursos (LEITCH, 2007, 

p. 27). Porém, foram as peças de Shakespeare que proveram matéria-prima para um grande 

número de adaptações, pois além de bastante conhecidas, já haviam sido sacralizadas pelo 

tempo, além de serem bem construídas, repletas de cenas excitantes e cheias ação (LEITCH, 

2007, p. 28). Podemos verificar que o potencial das adaptações cinematográficas para o 

sucesso comercial é grande, considerando que os leitores já formariam uma base de prováveis 

expectadores. Desse modo, há uma crença generalizada de que o público responde bem a esse 

tipo de produção. Linda Hutcheon afirma que parte do prazer de uma adaptação vem 

simplesmente da adaptação com variação, do conforto do ritual misturado ao gosto pela 

surpresa (HUTCHEON, 2006, p. 4).  

Filmes que desejam causar um impacto sério demandam que o público preste atenção 

à relação imbricada entre mise-en-scène, a edição e os sons, frequentemente de maneira 

conjunta (CARTMELL; WHELEHAN, 2007, p. 16), porém as adaptações ainda têm outra 

camada que deve ser levada em conta, que é a relação entre o material-fonte e o roteiro. No 

que tange a relação entre cinema e literatura, Julio Cabrera argumenta que alguns filósofos 

sustentam que certas dimensões da realidade não podem simplesmente ser articuladas 

logicamente para serem entendidas, mas devem ser apreendidas sensivelmente, de maneira 

simultaneamente racional e afetiva (1999, p. 20). Essa ideia parece ser força motriz das 
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adaptações: ler não é a mesma coisa que ver e ouvir. Outrossim, para Kamilla Elliot, a 

oposição entre imagem e palavra que sustenta a oposição literatura e cinema pode ser 

questionada; afinal, assim como os filmes têm palavras em abundância em seus diálogos, 

legendas, créditos e voice-overs, os livros também se utilizam de imagens em suas capas, 

orelhas e ilustrações (ELLIOT, 2006, p. 2). Acreditamos que a relação entre cinema e 

literatura possa ser mais dialógica e complementar do que antagônica, mais promissora e 

profícua do que prejudicial, e de nenhuma maneira hierárquica. 

Segundo Robert Stam, podemos ver as adaptações cinematográficas como mutações 

que ajudam o romance a “sobreviver”, ou seja, as adaptações se adaptam a novos ambientes, 

técnicas e gostos, assim como a um novo meio, com exigências distintas dessa indústria, 

pressões comerciais, tabus de censura e normas estéticas (STAM, 2005, p. 3). Thomas Leitch 

esclarece que Geoffrey Wagner dividiu em 1975 o processo de transição de ficção para filme 

em três categorias: transposição, quando não existem grandes alterações da obra-fonte; 

comentário, quando há intencionalmente ou não algumas modificações; e analogia, quando há 

um abandono considerável do original para produzir outra obra (LEITCH, 2007, p. 93). 

Porém, essa classificação, a nosso ver, parece ainda muito preocupada com a questão da 

fidelidade e não com o autêntico potencial metaficcional e dialógico da adaptação.  

Embora muitos escritores e cineastas compartilhem a crença de que para uma 

adaptação ser considerada boa ela precisa ser fiel ao material original e de que as melhores 

adaptações são as que mais se aproximam de preservar e reverenciar sua fonte (CARTMELL; 

WHELEHAN, 2007, p. 2), Stam aponta em outra direção. Para ele, em se tratando de 

adaptação, é importante ir além do julgamento moralista do ideal da fidelidade, pois esse 

discurso está enraizado em argumentos essencialistas em relação tanto à literatura quanto ao 

cinema (STAM, 2005, p. 14-15), e ele acrescenta que, para Orson Welles, se não há nada de 

novo para ser dito sobre um romance, não haveria motivo para adaptá-lo (2005, p. 16). 

Concordamos com Leitch, que afirma que a fidelidade como critério de qualidade só faz 

sentido na noção mercadológica de competição entre dois modelos (LEITCH, 2007, p. 6). 

Leitch acrescenta que embora as adaptações sejam intertextos, pensar sobre elas 

exclusivamente nesses termos as empobrece, pois as reduz à única função de réplica do texto 

fonte (LEITCH, 2007, p. 17). Até porque essa transposição não é processo simples, 

considerando todas as decisões envolvidas. Além disso, também se deve pensar nas omissões 

estratégicas para engajar com o público (LEITCH, 2007, p. 19), considerando que leitores e 

espectadores têm demandas distintas.  
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Segundo Hutcheon, os responsáveis pelas adaptações usam as mesmas ferramentas 

que os contadores de história sempre usaram: eles “atualizam ou concretizam ideias; fazem 

seleções simplificadoras, mas também amplificam e extrapolam; fazem analogias; criticam e 

mostram respeito” (HUTCHEON, 2006, p. 3)
21

. De forma similar, Stam argumenta que as 

adaptações são reinterpretações da obra-fonte através de novos parâmetros e discursos 

(STAM, 2005, p. 45). Elliot ainda destaca que a maioria dos acadêmicos tende a representar 

as diferenças formais entre romance e cinema mais do que suas afinidades e trocas culturais e 

intertextuais (ELLIOT, 2006, p. 5). Ou seja, uma adaptação não é apenas editar o texto 

literário, reconfigurando-o como roteiro, e copiar aquilo que se leu, mas sim construir uma 

leitura própria através de outro meio, com outras características, estabelecendo-se um diálogo 

através de ferramentas específicas e em condições singulares.  

Há um discurso preconceituoso acerca das adaptações, apesar das inúmeras vantagens 

que estas podem oferecer. Sustenta-se uma retórica da perda, ignorando o que pode ser ganho 

com as adaptações (STAM, 2005, p. 3). Hutcheon é dessa mesma opinião, e ela aponta que 

esse discurso parte do pressuposto de que a adaptação simplesmente reproduz o original 

(HUTCHEON, 2006, p. 7), o que a autora considera equivocado. No jogo de dominância da 

representação, romances e filmes foram pressionadas em direção à pureza estética e 

semiótica, sendo muitas vezes considerados “melhores” que as artes híbridas, pelo menos 

dentro de um paradigma tradicionalista acadêmico estudado por Elliot, em que filmes 

equivalem a imagens e romances a palavras (ELLIOT, 2006, p. 5). Já os estudos de adaptação 

limitaram drasticamente seus horizontes ao insistir em tratar os textos-fonte como discursos 

canônicos autorizados ao invés de discursos internamente persuasivos (LEITCH, 2007, p. 12), 

ou seja, tratando o texto originário como superior e inquestionável, ao invés de dinâmico, e 

considerando o cinema como uma arte menor. Nesse sentido, defendemos que é mais 

proveitoso examinar o material literário não como fonte primária, mas como intertexto, ainda 

que dominante, de uma multiplicidade de perspectivas (CARTMELL; WHELEHAN, 2007, p. 

3).  

Em Filhos da esperança, por exemplo, há diferenças substanciais no enredo em 

relação ao romance, reflexo tanto do momento histórico em que o filme foi produzido quanto 

das preocupações temáticas e estéticas do roteirista e diretor. O filme se aproxima bastante do 

gênero pós-apocalíptico (ou talvez fosse melhor dizer do pré-apocalíptico) ao mostrar as 

grandes cidades do mundo entrando em colapso e ao ter como um dos fios condutores da 
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narrativa o grande influxo de refugiados que tentam chegar a Londres, onde ainda há alguma 

segurança e acesso a serviços básicos, mas que mesmo assim é uma cidade em decadência. Há 

também grandes diferenças em relação aos personagens: Julian é ex-esposa de Theo e líder do 

grupo rebelde; ao invés do primo de Theo ser o Guardião da Inglaterra, ele ocupa um cargo 

semelhante ao de Ministro da Cultura, e a gravidez é de uma nova personagem que não 

aparece no romance, Kee. Essas diferenças, no entanto, não são um fim em si mesmo. Elas 

refletem um processo de interpretação e ressignificação da obra de James, que atualiza e inova 

as temáticas que o romance trazia. No longa-metragem, o controle débil do governo não 

consegue evitar dissidência, terrorismo e imigração ilegal, o que pode sinalizar a própria 

fragmentação dos poderes estatais desde o início do século XXI, em que a permeabilidade das 

fronteiras e a proliferação de grupos terroristas como ISIS e Boko Haram geram temor em 

diversos lugares do Ocidente e nos países árabes onde esses grupos surgiram, minimizando a 

capacidade estatal de garantir segurança. O filme, que foi produzido já após o ataque às 

Torres Gêmeas em Nova York em 11 de Setembro, ecoa as consequências desse divisor de 

águas da história recente. Essa obra cinematográfica assume um ângulo particularmente 

estadunidense, tecendo paralelos com a guerra do Iraque, prisão de Guantanamo, além de 

fazer referência aos ataques à bomba ocorridos em Londres (LATIMER, 2011, p. 52). Há 

outras discrepâncias relevantes que trataremos em momento oportuno.  

No caso do romance de Atwood, a adaptação para uma série de TV em vez de um 

filme, como ocorreu em 1990, apresenta suas próprias características e desafios: por seu 

caráter episódico, e pelo fato de poder se estender por muitas horas e temporadas, há menos 

risco da condensação, simplificação ou omissão da qual os longas-metragens costumam ser 

acusados. Por outro lado, tanto a televisão quanto os seriados produzidos por serviços de 

streaming estão sujeitos ao escrutínio constante do público entre uma temporada e outra, a 

questões contratuais com atores e roteiristas, a questões financeiras para a produção e ao 

próprio esgotamento da narrativa, sendo o livro um produto já acabado, e a série, uma obra 

que pode se estender. Concordamos com Fiske que devemos considerar a televisão como 

provocadora e circuladora de significados (FISKE, 2001, p. 2). Parece que, ao estudarmos as 

produções televisivas, as narrativas seriadas têm caminhado além do estilo do romance 

dickensiano ou das pretensões cinematográficas de Game of Thrones, em direção a uma 

variedade de alusões intertextuais (WELLS-LASSAGNE, 2017, p. 1). A série The 

Handmaid’s Tale, produzida por Miller, é, como já se afirmou acerca de Game of Thrones e 

Sleepy Hollow, um trabalho palimpsesto (WELLS-LASSAGNE, 2017, p. 4), ou seja, um texto 

novo se sobrepondo ao texto original, mas sem jamais deixar de reconhecê-lo. 
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Deborah Cartmell e Imelda Whelehan defendem que estudar adaptações para televisão 

como tal vem sendo negligenciado pela crítica e que é preciso pensar nas particularidades do 

meio televisivo. Segundo elas, existe preconceito contra as adaptações para televisão, pois 

elas refletiriam uma tendência antiquada e monótona ao serem estritamente fiéis às obras em 

que se baseiam, além de frequentemente retornarem a um grupo limitado de autores clássicos 

como Austen e Dickens, ao passo que o cinema seria mais criativo e vibrante (CARTMELL; 

WHELEHAN, 2007, p. 181-182); no entanto, as adaptações vêm se tornando mais corajosas e 

inovadoras, e as atualizações das obras e suas temáticas têm sido bem-sucedidas em gerar 

entusiasmo pelo material adaptado e por adaptações como um todo (CARTMELL; 

WHELEHAN, 2007, p. 193). Também pontuam que, historicamente, a televisão não é apenas 

um meio de entretenimento, mas desempenha um papel de serviço público, promovendo 

educação e informação (CARTMELL; WHELEHAN, 2007, p. 188). Ainda assim, talvez as 

séries produzidas por serviços de streaming ainda tenham outras especificidades que podem 

ser investigadas mais a fundo dentro do campo dos estudos da adaptação.  

Em um mundo em que as narrativas são cada vez mais transmidiáticas e 

multiplataforma, analisar a relação entre uma das mais antigas e uma das mais recentes 

formas de mídia nos provê um meio de melhor compreender seus pontos em comum e 

especificidades, mas também de apontar para as complexidades da narrativa como um todo 

(WELLS-LASSAGNE, 2017, p. 5). Embora as ferramentas para analisar cinema se mesclem 

com as da análise da televisão, esta possui suas particularidades. Como meio, a televisão tem 

um ritmo convencionalmente mais acelerado que o cinema, e quem é responsável pela 

adaptação deve levar esse ritmo em consideração mesmo quando trabalha com obras 

literárias, que costumam ser mais lentas (HUTCHEON, 2006, p. 66).  

Existe também uma ideia de que a proliferação das adaptações cinematográficas seria 

um sintoma de falta de originalidade ou busca por lucro fácil. Para Hutcheon, é importante 

pensar na questão legal, visto que se as adaptações nascem do desejo capitalista pelo lucro, 

são controladas pelas leis de um sistema de propriedade intelectual e cultural, e os contratos 

absolvem as editoras e os estúdios de quaisquer consequências legais de uma adaptação 

(HUTCHEON, 2006, p. 89). Afinal, a indústria do entretenimento é exatamente isso: uma 

indústria (HUTCHEON, 2006, p. 88), ou seja, almeja-se lucrar com um determinado produto. 

Uma vez que os direitos de uma obra são vendidos para que uma adaptação seja produzida, o 

autor não tem muito controle sobre o processo. Alguns escritores são convidados a participar 

como consultores e alguns podem colocar isso como cláusula contratual, e muitos chegam a 

escrever o roteiro e dirigir ou produzir os filmes, como Stephen Chbosky, que roteirizou e 
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dirigiu As vantagens de ser invisível (2012), e Mario Puzo, que escreveu o roteiro para o filme 

baseado em seu romance O Poderoso Chefão (1972). A própria Margaret Atwood é 

consultora em The Handmaid’s Tale e também foi supervisora na adaptação feita para a 

Netflix de outro romance dela, Alias Grace (2017). Outros autores detestam alguns dos filmes 

adaptados de suas obras, como Alan Moore, que já afirmou odiar o filme Watchmen (2009), 

ou Stephen King, que não tem apreço pelo filme O Iluminado (1980), obra-prima de Stephen 

Kubrick, e inclusive escreveu o roteiro para uma minissérie baseado em seu romance, mas 

que não teve o mesmo sucesso do longa
22

. A questão é que o interesse dos estúdios em lucrar 

com adaptações que já têm público esperado muitas vezes leva os roteiristas e produtores a 

tomar decisões que desagradam o escritor e os leitores, mas que ainda assim levam milhões de 

espectadores ao cinema, muitos dos quais nunca leram a obra-fonte nem pretendem lê-la ou 

nem sabem que existem e cujas expectativas são bastante distintas das dos leitores. Os 

autores, por sua vez, também têm razões financeiras para aceitar esses termos contratuais e 

não podem ser colocados como vítimas, por mais que se arrependam posteriormente. As 

questões acerca de direitos autorais e indústria do entretenimento não devem ser ignoradas, 

porém não devem ser supervalorizadas a ponto de obscurecerem outras questões a respeito 

das adaptações.  

Uma mesma obra pode ter várias adaptações para diferentes mídias ou pode servir de 

inspiração mais indiretamente para um filme ou série. Qualquer romance pode gerar inúmeras 

adaptações e leituras, e cada uma será pessoal, parcial e conjuntural (STAM, 2005, p. 25). 

Como citado anteriormente, o romance de Atwood já foi adaptado para o cinema, balé e 

ópera, o que não exaure seu potencial, pois cada meio tem suas características: cada diretor, 

roteirista e produtor fará escolhas que refletem intenções, recursos e interpretações distintas. 

Adaptações cinematográficas estão atreladas em uma espiral contínua de referências 

intertextuais e transformação, em um processo de reciclagem e transmutação (STAM, 2005, 

p. 31) em que a obra na qual se baseiam vai ganhando novas camadas e se mesclando com 

outras referências, tornando o produto final da adaptação algo único. Cabe a quem adapta 

fazer subtrações ou contrações (HUTCHEON, 2006, p. 19), e são essas escolhas particulares 

que darão autenticidade ao trabalho e atualizarão temas em diferentes abordagens.  

Stam propõe ferramentas metodológicas para a análise formal das adaptações e tece 

considerações sobre suas características, processo de feitura e recepção, mas ele também 

acredita que uma abordagem meramente formal é insuficiente para compreendê-las e que 

algumas das questões sobre o tema dizem respeito à contextualização (STAM, 2005, p. 41). 
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Ele observa que devemos considerar a questão temporal: uma adaptação pode ser lançada 

pouco tempo após a publicação do romance que lhe serviu de base ou séculos depois (STAM, 

2005, p. 41), e esse lapso tem impacto em como a obra literária é lida e nas escolhas que o 

cineasta fará.  

No caso da adaptação de The Handmaid’s Tale para a televisão, a própria Margaret 

Atwood estava envolvida no processo de produção e, segundo o criador da série relatou no 

painel da Bookcon em 2017, “ela me encorajou para que eu pensasse livremente” 

(ATWOOD; MILLER, 2017, s.p.)
23

. É também interessante que embora o filme Filhos da 

esperança não tenha tido grande sucesso comercial na época de seu lançamento, 

acontecimentos recentes, como a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a saída da 

Inglaterra da União Europeia, tenham reacendido o interesse pelo longa, como Cuarón 

comentou em uma entrevista concedida à revista Vulture em 2017 (CUARÓN, 2017). 

Um romance quase sempre tem apenas um autor; mesmo que um editor ou revisor faça 

contribuições, escrever um livro é um trabalho predominantemente solitário. O cinema e a 

televisão, por outro lado, não funcionam dessa forma: há diretores, roteiristas, produtores, 

cinegrafistas, designers, editores e atores, entre outros. Logo, quem afinal é o “autor” da 

adaptação? Linda Hutcheon observa que ao se adaptar uma obra para um meio performático, 

transita-se de um modelo solo para um colaborativo (2006, p. 80). Para ela, o maior 

responsável pela adaptação é o roteirista tornado invisível (2006, p. 81), e, embora o diretor 

seja comumente considerado o maior responsável pela adaptação como tal, nela também estão 

refletidas as decisões do diretor de arte, do cinegrafista, do editor etc. (2006, p. 85). Cuarón, 

por exemplo, declarou que o cinematógrafo Emmanuel Lubezki o influenciou na escrita do 

roteiro por sua capacidade de apreender especificidades e pela boa comunicação entre eles, e 

que, no filme, as cenas são muito abertas porque “o ambiente é tão importante quanto um 

personagem” (CUARÓN, 2017, s.p.)
24

. A cinematografia de Lubezki é fundamental para o 

resultado final da película, pois a maneira como a câmera é conduzida é anamórfica, isto é, o 

ponto de vista de Theo refrata o do espectador direcionando-o frequentemente para as 

“condições que o cercam, às quais ele está alheio, indiferente ou impedido de observar por 

muito tempo” (WOLMART, 2017, p. 2)
25

. 

Outra questão é a da censura por parte de produtores, estúdios e roteiristas. Em nome 

da aceitação do público, um romance pode ser “limpo” de “ambiguidade moral, interrupções 
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 “conditions that surround him, to which he is either oblivious, indifferent or restricted from observing for too 

long.” 
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na narrativa e meditações reflexivas” (STAM, 2005, p. 43) numa tentativa de tornar as 

ambiguidades ou excessos da narrativa mais palatáveis para o consumo de massa, que se 

supõe (ou se finge) não saber lidar com eles. Nesse quesito, a produção de uma narrativa 

seriada não exibida na televisão aberta provavelmente tem mais liberdade, pois carece de 

satisfazer anunciantes, isenta a produção de certas preocupações com nudez ou linguagem 

imprópria, e no caso das séries ou filmes produzidos por serviços de streaming, não está 

sujeita a restrições etárias dependendo do horário em que vai ao ar, até por não se tratar de 

concessão pública como os canais de televisão.  

É importante perceber que não pode haver realmente equivalência entre o romance-

fonte e sua adaptação cinematográfica (ou televisiva), visto que no primeiro tudo é um ato de 

linguagem: os romances narram, mas não interpretam nem representam literalmente o que 

está escrito como nas artes cênicas (STAM, 2005, p. 19). O mundo interior do personagem 

precisa ser transmitido pelo ator ou atriz, e as encenações utilizam recursos como cenário, 

acessórios, trilha sonora, iluminação, edição, close ups, figurino e maquiagem que podem 

transmitir o que estava explícito nas palavras do livro. Há diálogos, efeitos sonoros, cenários, 

indumentária, maquiagem, escolha de ângulos da filmagem e fotografia, além da própria 

atuação, e esses mecanismos comunicam-se com o telespectador através da linguagem não-

verbal. Na série The Handmaid’s Tale, a câmera extremamente próxima dos personagens, 

focando nos seus olhos e expressões faciais, borrando os outros elementos da cena, nos 

transmite a intimidade que temos na narrativa em primeira pessoa do romance, ao mesmo 

tempo em que torna as cenas mais claustrofóbicas e desconfortáveis (HARRISON, 2020, p. 

28). Como se vê nas imagens a seguir:  

    Figura 1 – Offred                                                 Figura 2- Emily 

           

                            Fonte: IMDB, s/p                                                 Fonte: IMDB, s/p 

 

Além disso, os close-ups em June nos possibilitam ver uma maior irritabilidade e 

ironia na expressão dela, alinhado-a às personagens femininas mais ativas que surgiram no 

cinema e na televisão nos últimos anos 

Com a decisão de não construir a narrativa somente pelo ponto de vista de Offred, 

porém, a série nos permite ver Gilead pela perspectiva de outros personagens, lhes conferindo 
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vida e voz próprias, sem o filtro da percepção da narradora/personagem. Essa não 

equivalência proposital proporciona uma oportunidade de ampliar o mundo dessa narrativa e 

criar outros enredos. Ainda assim, Offred é a protagonista e narradora do “conto”. Para 

reconfigurar a narração em primeira pessoa na transposição para o seriado, os responsáveis 

pela adaptação optaram por usar o recurso voice-over, que cumpre a função de comentar ou 

explicar os acontecimentos da cena, fazer perguntas retóricas e introduzir flashbacks. Esses 

monólogos interiores remetem à fragmentação da personagem, que é ao mesmo tempo June e 

Offred, passado e presente, a Aia silenciada e a mulher que fala (HARRISON, 2020, p. 28). 

Quando olhados em conjunto, esses artifícios nos transmitem aquilo que no romance era 

explicitamente escrito ou tacitamente inferido. 

As adaptações também conseguem estabelecer uma ligação trans-histórica entre o 

tempo em o texto literário foi publicado e o momento da produção do texto cinematográfico 

ou televisivo, permitindo ressignificações e atualizações. No caso de The Handmaid’s Tale, a 

adaptação para a narrativa seriada, além de ser qualitativamente superior ao filme de 1990, 

apresenta uma vantagem: por estar sendo produzida em um momento em que diversos 

governos com tendências autoritárias e conservadoras têm sido eleitos no Ocidente, e 

movimentos pelos direitos reprodutivos vêm chamando atenção na política, ela adquiriu uma 

pertinência especial no contexto contemporâneo e grande repercussão na mídia. Ameaças de 

retrocessos nos direitos reprodutivos nos EUA nos últimos anos, por exemplo, fizeram com 

que a série parecesse tão relevante em 2017 quanto o livro fora em 1985.  

No segundo ano da série, talvez o fator mais relevante seja o fato de June estar grávida 

de Nick, e tal confirmação foi fundamental ao longo da temporada, que teve a gestação e 

maternidade como seus pilares: a separação de Janine de seu bebê, a relação de June com sua 

mãe e sua filha Hannah (Jordana Blake) e o desejo de Serena de ser mãe foram temas 

importantes para os arcos de desenvolvimento das personagens, e houve diversas cenas 

emotivas e comoventes. Porém, por conta do ato de revolta das Aias ao final da primeira 

temporada e por conta da fuga de June, além dos atos insubordinados de Serena, entre outros 

acontecimentos, houve mais cenas de aprisionamento, tortura e morte que na temporada 

anterior. No entanto, ao se ampliar a narrativa original, certas escolhas feitas pelos produtores 

desagradaram críticos e parte do público, que sentiu repúdio por cenas gráficas de tortura, 

argumentando que a violência explícita tinha o único objetivo chocar os telespectadores. Para 

Fiona Sturges, do The Guardian, a série abandonou a crítica social de Atwood e se tornou 

crueldade cínica e sem sentido: “Em um mundo ideal, a série teria acabado após a primeira 

temporada. Mas a televisão é idiota” (STURGES, 2018, s.p.). Houve artigos semelhantes no 
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The Telegraph, The Verge e The USA Today. Todavia, não nos parece apropriado questionar o 

grau de violência numa série cujo ambiente é um regime ditatorial misógino e cujo gênero é a 

distopia. As distopias são hiperbólicas e, para Cavalcanti, exercem um exagero satírico 

(CAVALCANTI, apud MOYLAN, 2000, p. 192). Ademais, faz parte do seu repertório 

narrativo de estratégias e temas o medo, a tensão, o desconforto. É assim que logram criar 

empatia com seus protagonistas e choque nos telespectadores.   

As adaptações devem encarar muitas vezes uma decisão a respeito do desfecho da 

obra-fonte. No caso da série The Handmaid’s Tale, o término da primeira temporada foi 

semelhante ao do romance, entretanto deixou de lado seu apêndice, mantendo em aberto a 

possibilidade de uma segunda temporada. Já em Filhos da esperança, embora a trama seja 

mais “infiel” ao original, manteve-se algo da ambiguidade do final do romance. Theo 

consegue levar Kee até o barco do The Human Project, porém nós, como audiência, não 

temos certeza se a organização de fato irá garantir a segurança dela e seu bebê, nem o que seu 

nascimento significará para a humanidade como um todo. Para Avril Horner, esse final, ainda 

que sentimental, remete à ascensão do movimento do Greenpeace, que também se utilizava de 

um barco durante os anos 90, e transmite uma mensagem bem mais ecologicamente pautada 

do que o livro, refletindo as ansiedades acerca da crise climática e ameaças do sistema 

econômico ao meio ambiente (2014, p. 40). No romance, após o nascimento do filho de 

Julian, não sabemos se isso representará um novo começo ou simplesmente a manutenção da 

decadência da humanidade, já que a infertilidade é um problema masculino (MARQUES, 

2014, p. 45). Os pais desse bebê, que poderá ser o primeiro de uma nova geração, são as 

pessoas que haviam sido descartadas pelo sistema para serem progenitores; ao mesmo tempo, 

infere-se a sugestão de que Theo tomará o poder no lugar de Xan após sua morte, apontando 

para o princípio de um novo ciclo, que pode ser vicioso ou virtuoso. A ironia desse final é 

justamente no que o romance indica ser o futuro da humanidade: “abraçar a possibilidade da 

origem por aquilo que pode ser visto como imperfeito e, essencialmente, humano” 

(MARQUES, 2014, p. 46).  

Como pudemos ver, as adaptações possuem uma série de especificidades que podem 

enriquecer e por vezes criticar as discussões que permeiam a obra que se adapta. Os recursos 

que o meio audiovisual tem à sua disposição, como trilha sonora, cenário e fotografia, e 

também suas limitações, podem fazê-las mais complexas. Filmes e séries distópicos 

geralmente fazem uso de uma fotografia e indumentária com cores escuras, cenas noturnas ou 

em cômodos pouco iluminados, com trilha sonora soturna e com cenários em que os horrores 

das circunstâncias se façam presentes através dos signos imagéticos: cidades decadentes ou 
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paisagens desoladas, pilhas de lixo, pichações, poluição, clima nublado, pessoas debilitadas, 

cadáveres. Tudo para criar uma atmosfera sombria, mórbida e sufocante, como podemos 

verificar nas imagens abaixo: 

 

Figura 3 – Londres em Filhos da Esperança     Figura 4 – Escola em Filhos da Esperança 

 

Fonte: IMDB, s/p                                                  Fonte: IMDB, s/p 

 

No caso específico de The Handmaid’s Tale, nem todos esses elementos estão 

presentes porque os personagens se encontram em uma parte privilegiada do regime: um 

subúrbio limpo com grandes casas, cercadas por jardins bem cuidados, onde não há as marcas 

da violência ou pobreza, nem degradação; há limpeza, silêncio e ordem. As pessoas têm 

aparência saudável e acesso ao bem-estar material. Esses traços se contrapõem aos horrores 

que o regime oculta, porém, e ironicamente os salientam. Em contraste, a estética das 

Colônias é bem mais próxima a um cenário pós-apocalíptico, com uma fotografia com tons de 

terra, figurinos monocromáticos e um meio ambiente devastado por lixo tóxico que as Não-

mulheres são forçadas a limpar, sem qualquer proteção adequada, constantemente vigiadas, 

fadadas à morte, o que no romance é narrado da seguinte forma: “há os depósitos de lixo 

tóxico e radiação que vaza. Nessas, eles calculam que você tenha três anos no máximo” 

(ATWOOD, 2017a, p. 295). Ainda assim, os diretores, estilistas e cenógrafos fazem uso de 

outros recursos para caracterizar a natureza opressiva daquela sociedade, com a paleta de 

cores escuras, as cenas em planos fechados que transmitem a sensação de claustrofobia, a 

criação de uma atmosfera de suspense pelos efeitos sonoros e a presença constante de guardas 

armados nas cenas em qualquer lugar público. Os diferentes papéis sociais são representados 

pelos uniformes de cores mais pálidas, contrastando com o vermelho profundo das Aias, 

frequentemente aparecendo em primeiro plano em cenas que são praticamente sem cor 

(HARRISON, 2020, p. 24).  

A trilha e efeitos sonoros do seriado são aspectos que valem a pena comentar. As 

músicas escolhidas para encerrar os episódios sempre dialogam com as circunstâncias vividas 

pelos personagens. Em filmes ou programas de televisão, a música contribui para o estado de 
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espírito dos personagens, amplifica as emoções, enfatiza a temporalidade, a cultura ou a época 

em que a obra se passa e pode oferecer continuidade entre cortes e edição (CARTMELL; 

WHELEHAN, 2007, p. 10). Comentaremos algumas dessas escolhas e relações ao longo de 

nossa análise. Quanto aos sons, é interessante contrastar as cenas do presente com as do 

passado recente. Como Gilead é um estado retrógrado e que insiste em valores “tradicionais”, 

ela é caracterizada por um silêncio opressor. Não há carros, nem aviões e muito menos 

pássaros (ATWOOD; MILLER, 2017). A ausência de sons junto com a pouca incidência de 

luz em muitas cenas contribui para a atmosfera similar à de filme de terror.    

Em Filhos da Esperança, vemos uma Londres empobrecida, suja e decadente, porém 

ainda habitável, em contraste com as outras metrópoles, as quais nós sabemos por um 

noticiário logo nas primeiras cenas estar destruídas. As paisagens urbanas obscuras remetem à 

tradição do Gótico urbano, na qual um dos tropos recorrentes é a cidade em decadência, que 

sugere medo real acerca da natureza e da sobrevivência da “civilização” (HORNER, 2014, p. 

40). Na segunda parte do filme, o pano de fundo é um campo de refugiados, que reúne 

características de favela com campo de batalha, sem luz elétrica, prédios praticamente 

desmoronando, caos de sons e tiros. Todavia, não é somente a questão estética ou formal que 

é relevante, devemos também atentar para as circunstâncias que romance e adaptação retratam 

e refletem. No filme, por exemplo, a infertilidade traz à baila questões distintas das do 

romance. Enquanto no texto literário a infertilidade está ligada à apatia e indiferença, o filme 

mostra-nos um cenário no qual a infertilidade mundial está diretamente ligada à disseminação 

massiva de guerra nuclear, terrorismo e fascismo (LATIMER, 2011, p. 60).  

O cinema hoje em dia é uma importante porta de entrada para as distopias na cultura 

de massa. Booker afirma que visões distópicas constituem um gênero bastante popular e 

importante, lembrando-se de filmes como Metropolis (1927) de Fritz Lang, Brazil (1985) de 

Terry Gilliam e os filmes Mad Max (1979, 1981, 1985, 2015), fenômeno que ele atribui ao 

crescimento de um pessimismo generalizado (1994b, p. 18). Talvez esse pessimismo esteja 

em consonância com a argumentação de Claeys, para quem a maioria desses filmes é apenas 

sobre violência, lembrando jogos de video game e fazendo um apelo ao primitivismo da 

sobrevivência. Para ele, os exemplares mais sérios do gênero são as adaptações literárias, 

como de 1984 (1984), Admirável mundo novo (1990 e outra de 1998) e V de Vingança (2005) 

(CLAEYS, 2017, p. 492). Porém, discordamos de Claeys nesse sentido, pois embora de fato a 

violência do cinema hollywoodiano seja muitas vezes gratuita, o gênero distópico, mesmo na 

literatura, se utiliza dela para afirmar, sublinhar e reiterar a violência da sociedade que critica. 

Outrossim, Claeys afirma que distopia e cinema fazem um casamento perfeito porque ambos 
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têm amor pelo drama, pelo exagero e por efeitos especiais. Porém, para ele, o cinema 

hollywoodiano demanda um impulso sentimentalista, para que o espectador se sinta bem ao 

final do filme, o que exige uma simplificação da vida: heróis valentes contra vilões 

desprezíveis (CLAEYS, 2017, p. 491). Acreditamos que o filme de Cuarón e a série 

produzida por Miller fogem a essa lógica: os personagens estão em situações muito 

complexas em que uma visão maniqueísta de Bem e Mal nem sempre é o bastante para 

satisfazer nossos anseios por identificação com os protagonistas, mesmo que não haja muita 

dúvida a respeito de para quem estamos torcendo.  

 

1.3. Adaptar ao presente 

 

Como já sinalizamos, as adaptações como (re)interpretações de obras-fonte não estão 

descoladas de seu momento histórico e político. Pelo menos aquelas de qualidade tentarão 

criar pontes entre texto, adaptação e público e devem considerar que todos esses fazem parte 

de um contexto. Ainda há o que dizer sobre O conto da Aia e sobre The Children of Men, 

romances do final do século XX, à luz das mudanças do século XXI? A produção das 

adaptações analisadas sugere que sim. Levando em conta uma nova onda de conservadorismo 

nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, bem como os novos movimentos progressistas que 

tentam freá-la, acreditamos que as distopias continuam atuais, inquietantes e contestadoras. Se 

a obra de Atwood critica a direita conservadora cristã e alerta para as perdas de direitos das 

mulheres em momentos de crise política e social, a de James parece usar a infertilidade para 

criticar uma crise espiritual e conformista mais generalizada, e esses diferentes aspectos 

tornam essas obras terreno fértil para discussões pertinentes acerca do presente.  

O reacionarismo representa uma reação específica a um movimento específico de 

emancipação (ROBIN, 2011, p. 35). Podemos destacar entre esses movimentos 

emancipatórios os das feministas. Desde 2011, quando a Marcha das Vadias reacendeu 

debates sobre o papel ainda subalterno da mulher na sociedade atual, tocando em assuntos 

como abuso sexual e liberdade, o recrudescimento dos movimentos feministas provocou 

fortes reações dos que desejam manter o status quo. O feminismo vem permeando discussões 

políticas, educacionais, econômicas, filosóficas e sociais, através de ações práticas como 

formação de coletivos, proposição de leis e políticas públicas, convocações para protestos, 

pautando, assim, discussões em todas as esferas da sociedade com suas reivindicações e 

questionamentos. Para o cientista político Corey Robin, o conservadorismo é uma mediação e 

tradução teórica da experiência de ter poder, vê-lo ameaçado e tentar tê-lo de volta (ROBIN, 



52 
 

2011, p. 4), logo, há um imperativo reacionário no âmago do conservadorismo, pois para seus 

adeptos as ideias progressistas são dominantes na sociedade e opor-se a toda cultura que elas 

criaram é vital para garantir seu triunfo (2011, p. 25). Tanto o poder político e econômico 

real, quanto o poder simbólico. Visto que o patriarcado constitui o domínio do sexo masculino 

sobre o feminino, o movimento feminista é uma ameaça a esse poder. Carla Rodrigues elucida 

que “os feminismos são a constituição histórica da resistência a esse controle estatal sobre os 

corpos” (2018, p. 5). O que é negado às mulheres é o poder sobre suas vidas, sobre seus 

próprios corpos e sobre os rumos das comunidades em que estão inseridas.  

No romance de Atwood, bem como na sua adaptação, esse “controle estatal sobre os 

corpos” é exacerbado e, além de ideologia totalizante, se torna alicerce do próprio Estado. 

Nesse sentido, os discursos e práticas se voltam para anular qualquer desejo de libertação. Em 

Gilead, a memória do passado antes do regime vai sendo apagada gradualmente, e as pessoas 

são ensinadas a não querer aquilo que não podem ter (CLAEYS, 2017, p. 476). Solapar o 

desejo de libertação das mulheres é o trunfo contrarrevolucionário, uma ameaça que assombra 

as conquistas e lutas desse grupo subalterno. No entanto, de acordo com Robin, o 

antifeminismo teria sido tardio no pensamento Conservador, teria tomado forma somente 

quando as frases abstratas do legalismo deram lugar às relações entre os sexos, adquirindo um 

significado mais íntimo e concreto (2011, p.104-105). E o que seria mais íntimo e concreto 

que ter (ou não) descendentes? Retornaremos a essa questão nos próximos capítulos.  

Voltando-nos para outro aspecto, podemos ponderar que as adaptações estão inscritas 

em contextos nacionais, então os locais onde os romances se passam nem sempre são os 

mesmos onde a adaptação se passa (STAM, 2005, p. 44). Porém, a questão nacional não é 

puramente geográfica, linguística ou cenográfica, mas também cultural: como um romance 

inscrito em um determinado contexto cultural é lido e interpretado quando sua adaptação é 

produzida em outro contexto? No caso de O conto da Aia, a questão nacional e cultural já foi 

relevante na escrita do romance, já que Margaret Atwood é uma escritora canadense 

colocando sua visão sobre os EUA permeando a narrativa distópica. Em um artigo escrito em 

2003, Atwood teceu duras críticas aos Estados Unidos. Ela criticou o excesso de gastos 

militares e a desmedida dívida interna, o desmantelamento das regulamentações ambientais e 

a dependência das importações. Um ponto mais relevante foi sua indignação com as políticas 

de vigilância aos cidadãos sendo perpetradas após o Patriot Act de 2001, aprovado na esteira 

do ataque às Torres Gêmeas, uma legislação que se aproxima dos regimes autoritários 

retratados nas distopias como o romance aqui analisado: 
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Você está destruindo a Constituição. Sua casa já pode ser acessada sem o seu 

conhecimento ou permissão, você pode ser pego e encarcerado sem justa causa, sua 

correspondência pode ser espionada, seus registros particulares podem ser 

pesquisados. Por que esta não é uma receita para roubo generalizado de negócios, 

intimidação política e fraude? Eu sei que disseram a você que tudo isso é para sua 

própria segurança e proteção, mas pense nisso por um minuto. Enfim, quando você 

ficou tão assustado? Você não costumava se assustar facilmente. (ATWOOD, 2003, 

s.p.)
26

.  

  

Em uma entrevista, Atwood comentou que a Offred/June da Hulu é mais ativa que a 

dela, “[p]arcialmente por se tratar de uma série de televisão, e parcialmente porque é uma 

série americana” (VINEYARD, 2017, s/p., ênfase da autora)
27

, o que implica que para a 

autora existe um caráter não conformista e individualista da cultura estadunidense, ao mesmo 

tempo em que ela faz um comentário sobre uma convenção das séries americanas de 

privilegiarem a ação. Um exemplo dessa diferença pode ser visto no último episódio da 

primeira temporada, em que June contraria publicamente a ordem dada por tia Lydia (Ann 

Dowd) de apedrejar outra Aia, Janine (Madeline Brewer). A condenada havia tentado se 

matar junto com seu bebê – embora ela entregue o bebê a June, ela pula de uma ponte e cai 

num rio, mas não morre (THT, 2017, temp. 01, ep. 09). Esse acontecimento não transcorre no 

romance, onde o bebê de Janine morre de causas naturais. Quando June desafia a autoridade 

da Tia, deixando cair no chão uma pedra com a qual deveria ter apedrejado Janine, as outras 

Aias fazem o mesmo, dizendo apenas: “Desculpe-me, Tia Lydia” (THT, 2017, temp. 01, ep. 

10)
28

. Nesse momento, a personagem atinge um estado psíquico em que o medo não a paralisa 

mais. Esse amadurecimento não se assemelha às atitudes da personalidade mais apreensiva 

que a personagem principal da obra literária possui. Porém, ele é condizente com o tom do 

programa e com o arco de desenvolvimento de June na série, pois a personagem é 

inicialmente passiva, obediente e amedrontada, mas as suas experiências ao longo da 

temporada a fortalecem; ademais, ele se coaduna com as expectativas acerca do final de uma 

temporada, que necessariamente quer trazer o público para assistir à próxima. O ato de 

desobediência civil de June e das Aias que a seguiram criou mais dramaticidade e gerou 

conflitos que tiveram continuidade na temporada seguinte. Outro exemplo diz respeito à 

diferença da reação de June às rápidas transformações em curso após o golpe que derruba o 

governo estadunidense. No romance, Offred lembra que “houve passeatas, é claro, muitas 

                                                             
26

 “You’re gutting the Constitution. Already your home can be entered without your knowledge or permission, 

you can be snatched away and incarcerated without cause, your mail can be spied on, your private records 

searched. Why isn’t this a recipe for widespread business theft, political intimidation and fraud? I know you’ve 

been told that all this is for your own safety and protection, but think about it for a minute. Anyway, when did 

you get so scared? You didn’t used to be easily frightened.” 
27

 “Partly because it’s a television series, and partly because it’s an American television series.” 
28

 “Sorry, Aunt Lydia.” 
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mulheres e alguns homens (...) não fui a nenhuma das passeatas. Luke disse que seria inútil e 

que eu tinha que pensar a respeito deles, minha família, ele e ela” (ATWOOD, 2017a, p. 215). 

No entanto, na série vemos June ir junto com sua amiga Moira a um desses protestos. 

Acreditamos que isso reflita o atual momento histórico, de recrudescimento das manifestações 

que pautam as violências sofridas pelas mulheres. O ano do lançamento da série inclusive foi 

o ano em que ocorreu um dos maiores protestos da história dos EUA, após a eleição de 

Donald Trump. Acreditamos ser provável que o público se identificasse mais com a 

protagonista por ela ter se manifestado, ao passo que não simpatizaria com Luke por uma fala 

como essa do texto literário. A série, em certo sentido, funcina como catarse para o 

movimento feminista do século XXI, ao exacerbar as formas de dominação dos homens sobre 

as mulheres, mas também colocar as personagens como exemplo de resiliência.  

Devemos considerar alguns aspectos específicos da cultura estadunidense que não só 

podem ser vistos nesse seriado, mas que levaram Atwood, uma canadense, a escrever uma 

distopia localizada na Nova Inglaterra. Jameson acredita que esse fato é importante para 

compreender seu poder imaginativo e como o adjetivo “americano” acaba sendo sinônimo 

também de tecnologia, mecanização e produção em massa, algo que em outras obras a autora 

critica (2009, s.p.). Essa industrialização excessiva e a crescente quantidade de armas de 

destruição em massa, aliás, são apontadas no romance como um dos fatores que causaram da 

infertilidade e altos índices de mortalidade neonatal; no simpósio, mencionam que tal 

tendência estava relacionada aos “acidentes em usinas nucleares, panes e sabotagens, bem 

como ao vazamento de estoques de armas químicas e biológicas e de locais de depósito de 

lixo tóxico” (ATWOOD, 2017a, p. 358), o que também é sugerido na série pela existência das 

Colônias e pelo seu esforço em reduzir as emissões de carbono que poluíam o ambiente. No 

século XX, o sucesso e crise da narrativa cultural estadunidense, que seria orientada para o 

futuro, empurrou sua dimensão utópica para desvelar um lado distópico, embora continue 

orientada para o futuro (CORTIEL; OEHME, 2015, p. 2). A construção da identidade 

nacional dos EUA como o locus de liberdade, justiça, igualdade e prosperidade ainda persiste 

na autoimagem idealizada que o povo americano faz e projeta de si mesmo; ao mesmo tempo, 

as marcas da escravidão, guerra, desigualdades sociais e imperialismo são extremamente 

difíceis de conciliar com essa autoimagem. A fragmentação política do território, que é um 

tema recorrente em outras distopias
29

 cujo cenário são os EUA, evocando o trauma da Guerra 

Civil Americana no século XIX entre os estados do sul e do norte, também ocorreu na 

                                                             
29

 Os romances Não vai acontecer aqui (1935) de Sinclair Lewis, American War (2017), de Omar El Akkad, 

além dos quadrinhos Give me Liberty (1990) de Frank Miller e DMZ (2005-2008) de Brian Wood são alguns 

exemplos desse tema recorrente. 
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narrativa de O conto da Aia: afinal, Gilead ocupa apenas parte do território estadunidense 

(não sabemos exatamente quais são suas fronteiras). A rejeição da possibilidade de 

fragmentação fica patente no próprio nome do país, na Constituição e na bandeira, e a 

reiteração do patriotismo na cultura em geral. Tudo isso indica que uma perda de território 

seria corromper a própria identidade nacional, trazendo o fim da visão positiva que os EUA 

possuem de si própria, além de ser um possível sintoma e causa do declínio do seu poderio. 

Na série, June nos informa que “[a]gora os Guardiões da Fé e soldados americanos ainda 

lutam com tanques nos escombros de Chicago. Agora, Anchorage é a capital. E a bandeira 

que voa sobre aquela cidade só tem duas estrelas” (THT, 2017, temp. 01, ep. 02)
30

, embora 

esses detalhes específicos não estejam presentes no romance. Para os espectadores 

americanos, essa fragmentação reflete temores que provavelmente não ressoam da mesma 

maneira para aqueles em outros contextos, temores acerca da perda de prestígio dos Estados 

Unidos e do enfraquecimento dos ideais do Sonho Americano.  

Nesse futuro, a República de Gilead não herdou o poderio dos EUA e não desfruta da 

mesma hegemonia do seu antecessor. Na série, no sexto episódio, “A Woman’s Place” (O 

lugar de uma mulher), há uma visita de uma delegação mexicana, liderada por uma mulher, 

em que negociações se darão a respeito de comércio. O México parece desfrutar de uma 

posição igualitária com Gilead nas relações internacionais, e o Comandante parece tenso ao 

dizer: “Se não avançarmos no comércio em seis meses, nossa moeda despencará” (THT, 

2017, temp. 01, ep. 06)
31

. Posteriormente, uma Aia conta para June que o que querem de fato 

comercializar são elas próprias: “Gilead só tem uma coisa pra vender que alguém iria querer. 

Eles querem nos vender, sua tola. Eles querem comercializar as Aias” (THT, 2017, temp. 01, 

ep. 06)
32

. É depois dessa revelação que vemos June relatar seu sofrimento aos representantes 

estrangeiros e pedir auxílio, porém ela nunca poderia ter se defendido ou pedido ajuda a um 

emissário estrangeiro no romance (VINEYARD, 2017, s.p.). No episódio “Smart Power” 

(Poder inteligente), Luke confronta Fred Waterford no meio de um protesto contra as 

negociações entre Gilead e Canadá. Esse protesto mostra certa vulnerabilidade de Gilead no 

contexto internacional, porém também traz uma nova dimensão à história e faz com que nós, 

telespectadores, pensemos em governos autoritários e suas relações com países democráticos. 

Será que elas são possíveis, desejáveis, moralmente justificáveis? Os EUA mantêm relações 

                                                             
30

 “Now, the Guardians of the Faithful and American soldiers still fight with tanks in the remains of Chicago. 

Now, Anchorage is the capital of what’s left of the United States, and the flag that flies over that city has only 

two stars.” 
31

 “If we don’t make progress on trade, in six months our currency will fall off a cliff.” 
32

 “Gilead only has one thing to trade that anyone wants. They want to trade us, dummy. They want to trade for 

Handmaids.” 
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amistosas com a Arábia Saudita, por exemplo, país onde as mulheres não gozam de muitos 

direitos civis que os estadunidenses alegam defender dentro e fora de seu território; o 

comentário que o seriado parece fazer é que esse tipo de leniência só fortalece o autoritarismo 

para além de suas fronteiras. 

Ao publicar O conto da Aia em plena Era Reagan, Margaret Atwood falou para e 

sobre um momento de política reacionária, em que o governo promoveu privatizações, 

afrouxamento de direitos trabalhistas, aumento nos gastos militares, cortes nos gastos 

públicos e redução de impostos. Ao mesmo tempo, houve o surgimento de grupos políticos 

que defendiam valores familiares tradicionais, se colocando contra o aborto e os direitos dos 

homossexuais. Foi também um momento de crescimento da articulação política de cristãos 

conservadores, como o grupo Moral Majority, e da popularidade dos programas de televisão 

evangélicos. O historiador Corey Robin afirma que o fortalecimento dessa articulação da 

Nova Direita teve raízes em ideias racistas, já que um dos fatores que levaram esses grupos a 

se envolverem mais extensivamente em questões políticas foi uma defesa das escolas privadas 

em reposta ao processo de reversão da segregação racial nos colégios públicos nos anos 70 

(ROBIN, 2011, p. 104). No entanto, mais tarde, a Nova Direita da década de 80 e 90 dirigiu 

às mulheres a mensagem de que elas seriam parte da propriedade emocional e sexual dos 

homens e de que a autonomia e a igualdade das mulheres ameaçam a família, a religião e o 

Estado (RICH, 2010, p. 19). Como propriedades, o aumento da regulação sobre o corpo 

feminino e sua capacidade reprodutiva entrou na arena da política institucional com força. 

Quando se percebeu o poder das questões morais, especialmente do aborto, dentro da ampla 

base eleitoral evangélica, o Moral Majority foi crucial para a eleição de Ronald Reagan como 

presidente dos EUA em 1980 e o voto evangélico pró-vida também foi importante na eleição 

de Donald Trump, que já havia se colocado como pró-escolha anteriormente (ROE v. WADE, 

2018). Embora o direito ao aborto tenha sido assegurado nos EUA em 1973, o movimento 

contrário, que se autointitulou pró-vida, pressionou os estados para que aprovassem diversas 

leis que regulamentavam e dificultavam a prática (GORDON, 2002, p. 310)
33

. Atwood 

criticou alguns desses posicionamentos, satirizando-os na ficção, desafiando o 

fundamentalismo Cristão e as inclinações teocráticas da Direita Religiosa, que ainda estão 

presentes na política estadunidense (MERCER, 2015, pos. 298). Mercer também argumenta 

que Atwood critica as atitudes paternalistas dos fundamentalistas religiosos em relação às 
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 Essas leis incluíam a necessidade de permissão do marido ou dos pais de menores de idade para a realização 

do procedimento, atestados de óbito para fetos, limitação do número de abortos em hospitais, obrigação de 

fornecer descrição fisiológica do feto e informar para a gestante que o feto era uma vida humana (GORDON, 

2002, p. 310).   
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mulheres e pessoas de outras raças e seu desejo nostálgico por um tempo passado que 

presumem ser mais simples, com hierarquias claramente estabelecidas e ausência de 

mobilidade social (2015, pos. 427).  

O casamento entre fundamentalismo religioso e poder político tem consequências 

perigosas para as vidas das mulheres, como Atwood procura demonstrar em sua obra. Nesse 

sentido, Keith Booker argumenta que ao localizar suas críticas em cenários imaginários 

distantes, as distopias oferecem novas perspectivas sobre problemas e práticas sociais que 

poderiam passar despercebidas ou serem considerados inevitáveis (BOOKER, 1994a, p. 3-4). 

O tratamento dispensado aos Soujorners no romance de James e aos imigrantes na adaptação 

de Cuarón podem igualmente refletir essas práticas citadas por Booker. Tais práticas sociais, 

no entanto, não necessariamente estão só no presente, mas também no passado. A obra de 

Atwood se encaixa naquilo que Maria Varsam chama de distopia concreta, isto é, ela 

extrapola a partir de eventos reais, possuindo base material em eventos passados, através dos 

quais transmite sua crítica e alerta (VARSAM, 2003, p. 208). Margaret Atwood já afirmou 

diversas vezes que tudo o que está no romance tem raízes históricas; segundo a autora: “eu 

não colocaria no livro nada que a humanidade não tivesse feito já em algum lugar, em algum 

momento, ou para a qual não tivesse já desenvolvido as ferramentas necessárias” (ATWOOD, 

2012, p. 88)
34

. Nesse sentido, a distopia funciona também como arquivo, como parte da 

memória coletiva rearticulada através da ficção. Entre esses elementos reais que encontram 

um reflexo no romance, podemos listar sequestros de bebês por parte da elite política na 

ditadura argentina, a ausência de direitos de votação para as mulheres antes do século XX e a 

condenação à morte de homossexuais no Sudão e Afeganistão ainda hoje. O arco narrativo de 

Moira, por exemplo, parece fazer referência a um movimento histórico dos EUA: a 

underground railroad, em que negros escravizados que fugiam do sul para o norte dos 

Estados Unidos se escondiam em diferentes refúgios com ajuda de abolicionistas. Atwood se 

refere de maneira explícita a esse movimento quando Moira narra sua fuga quase bem-

sucedida e menciona que existe uma Rota Clandestina Feminina (ATWOOD, 2017a, p. 292). 

Baseado em sua pesquisa e compromisso em representar circunstâncias e condições reais das 

mulheres em Estados teocráticos, o texto de Atwood demonstra acuidade única para retratar a 

misoginia da Direita Religiosa e suas tentativas de desestabilizar os direitos das mulheres 

(MERCER, 2015, pos. 510). Essas tentativas não desapareceram do cenário político no século 

XXI, em quase nenhum lugar do mundo.  

                                                             
34

 “I would not put into this book anything that humankind had not already done somewhere, sometime, or for 

which it had not already have the tools”. 
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Devemos considerar o contexto de fim da Guerra Fria em que Atwood escreveu. Uma 

redução da natalidade poderia ser vista como um enfraquecimento da nação frente à URSS. 

Num cenário como esse, o pânico moral lançado por conservadores não só acerca do aborto, 

mas também em relação à homossexualidade poderia ser aliado do conservadorismo e 

favorecer o controle dos corpos e da sexualidade visando uma estratégia que garantisse o 

aumento populacional por conta dessa conjuntura geopolítica.  

O romance de James, fruto de um contexto pós-Guerra Fria, é perpassado por algumas 

ansiedades de outra ordem e outras particulares do contexto britânico. Havia uma 

preocupação crescente em relação a uma população cada vez mais envelhecida, ao uso de 

produtos químicos que poderiam causar infertilidade na população, à imigração e a uma 

crescente elite econômica herdada do governo Thatcher, capaz de manipular uma população 

cada vez mais destituída de direitos (HORNER, 2014, p. 40). O governo de Thatcher se 

fendeu paradoxalmente, pregando tanto a liberdade de mercado e uma economia com pouca 

interferência estatal, quanto uma Inglaterra forte, integrada, calcada em valores tradicionais 

(HALL, 1990, p. 85). No entanto, suas políticas não foram bem-sucedidas em reverter o 

declínio da economia britânica (HALL, 1990, p. 80). Nesse sentido, a perda do poderio 

econômico inglês aliado à perda de qualidade de vida da população acabou por desestabilizar 

sua identidade como nação e engendraram o pessimismo que James captou em The Children 

of Men, deixando patentes os efeitos desumanizadores da era pós-Thatcher e de uma 

sociedade pós-industrial (HORAN, 2014, p. 38). 

Para John Fiske, um programa televisivo pode gerar diferentes “textos” de acordo com 

as condições sociais em que é recebido. Nesse sentido, o texto é um local de luta por 

significado que reproduz os conflitos de interesse entre produtores e consumidores de um 

determinado produto cultural (FISKE, 2001, p. 14). Acontecimentos posteriores à publicação 

de O conto da Aia também afetaram a maneira como ele é lido, e consequentemente, como a 

adaptação foi recebida. Em 2017 ocorreu a posse de Donald Trump como presidente dos 

Estados Unidos, depois de vencer a democrata Hillary Clinton, coincidindo com a estreia de 

The Handmaid’s Tale. Foi o momento em que os EUA poderiam ter eleito sua primeira 

mulher Presidente, que venceu a eleição majoritária, porém perdeu no colégio eleitoral. Além 

disso, a eleição trouxe à tona ansiedades e inquietações no seio da sociedade estadunidense, 

demonstrando suas profundas tensões ideológicas. O 45º presidente da maior potência do 

mundo, além de não ter experiência em cargo político, é conhecido por suas posturas 

conservadoras e misóginas, inclusive tendo sido acusado de assédio por diversas mulheres. O 

partido Republicano, ao qual ele é filiado, é o que propôs, em diversos estados, leis que 
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restringem os direitos reprodutivos (OTA, 2017, s.p.)
35

. Após a posse de Trump, houve a 

organização de um dos maiores protestos pacíficos da história dos EUA, a Marcha das 

Mulheres, que aconteceu simultaneamente não só em solo estadunidense, mas em diversas 

cidades no mundo, para exigir direitos iguais e o combate à violência contra a mulher, 

rejeitando o machismo, o racismo e a homofobia. Esse movimento continuou se fortalecendo 

e desenvolvendo ações de oposição ao longo do governo Trump, e a ele veio se somar outro 

movimento que ganhou força, o Me Too, contra assédio e abuso sexual.  

As roupas vermelhas das Aias e seus chapéus brancos que restringem a visão e a 

audição se tornaram um símbolo de resistência de grupos de mulheres em protestos e 

manifestações pelos direitos reprodutivos, mas também de manifesto contra políticas vistas 

como autoritárias e intolerantes. Em julho de 2018, por exemplo, manifestantes usaram o 

vestido vermelho e os chapéus brancos na presença do vice-presidente Mike Pence. Elas 

protestavam contra a política de tolerância zero com a imigração e contra uma indicação de 

Trump para a Suprema Corte, um juiz de tendência antiaborto, Brett Kavanaugh (LOZANO, 

2018, s.p.). O traje também foi utilizado nos protestos em favor da legalização do aborto na 

Irlanda, na Argentina e até no Brasil, quando a questão da descriminalização estava sendo 

discutida numa audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Em uma entrevista para o 

The Guardian, Atwood afirmou que a roupa tem sido utilizada em manifestações contra a 

apropriação do corpo das mulheres pelo Estado e que é uma indumentária poderosa e flexível, 

permitindo que as mulheres causem impacto em lugares e momentos em que elas não 

poderiam falar (BEAUMONT; HOLPUCH, 2018, s.p.).  

A normalização do estupro e a culpabilização da vítima para isentar o próprio regime 

de responsabilidade sobre seus abusos são fundamentais para a coesão interna do regime de 

Gilead. Logo no início da série, quando Janine está no Centro Vermelho, as tias querem 

convencê-la e às outras mulheres de que ela era culpada pelo estupro coletivo que havia 

sofrido na adolescência. As Aias estão sentadas em um círculo com Janine e tia Lydia no 

centro:  

 

Tia Lydia: Quem os induziu? De quem foi a culpa?  

Janine: Eu não sei... 

Tia Lydia: De quem é a culpa, meninas?  

                                                             
35

 Segundo o blog do Planned Parenthood, tanto a administração Trump quanto governos estaduais escreveram 

leis e ordens executivas que dificultam o acesso ao aborto legal, aos métodos contraceptivos e aos serviços de 

saúde associados à maternidade, cortando gastos para programas associados a direitos reprodutivos e 

dificultando o acesso à informação sobre gravidez e aborto. Disponível em: 

https://www.plannedparenthoodaction.org/blog/3-ways-politicians-are-attacking-womens-health-this-fall. 

Acessado em 16 de janeiro de 2019 

https://www.plannedparenthoodaction.org/blog/3-ways-politicians-are-attacking-womens-health-this-fall
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Aias: A culpa é dela! [gritam, apontando para Janine.] (THT, 2017, temp. 

01, ep. 01
36

).  

 

Numa cena que muito se assemelha aos “apedrejamentos” virtuais que ocorrem nas 

redes sociais hoje em dia, as mulheres apontam para Janine como culpada.  

 

Funcionar de maneira coesa nas páginas de Margaret Atwood significa manter de pé 

o regime teocrático e a impunidade dos comandantes em Gilead; já em nossa 

sociedade essa coesão é obtida, por exemplo, ao fazer com que enxerguemos pobres, 

mulheres, minorias étnicas e homossexuais como inferiores, como forma de fazer 

com que seus protestos não despertem consciência crítica ao conjunto da população 

(PONE, 2014, p. 230). 

 

Questões acerca de sexo/gênero e orientação sexual, que ganharam mais espaço nos 

debates políticos e sociais desde os anos 80, também tiveram destaque na adaptação, como a 

questão LGBT. No romance, Offred e Ofglen veem no Muro, local onde os executados pelo 

regime permanecem expostos, corpos com “cartazes púrpura pendurados ao redor do pescoço: 

Traição por Falsidade de Gênero. Seus corpos ainda estão vestidos com os uniformes dos 

Guardiões” (ATWOOD, 2017a, p. 55). Na adaptação, Ofglen (Alexis Bledel) ganhou mais 

destaque do que no romance, no qual ela comete suicídio para evitar ser capturada pelos 

Olhos, o serviço secreto de Gilead. Ofglen, cujo nome na série é Emily, tem na adaptação sua 

vida prévia ao regime revelada. Ela era professora universitária de biologia celular e é 

homossexual. Em Gilead, ela se torna Aia, mas faz parte do Mayday. Vemos sua prisão e a 

clitorectomia que ela sofre como punição por ter uma relação amorosa com uma Martha. Na 

cena de seu julgamento, o promotor acusa-a de “traição de gênero, em violação das Escrituras, 

Romanos, capítulo 1, versículo 26” (THT, 2017, temp. 01, ep. 03)
37

. Nessa cena, podemos ver 

de forma escancarada o que é trocar leis constitucionais com base no Direito laico por 

argumentações com base na Bíblia. Como Ofglen ainda é fértil, ela é libertada e passa a ser 

Aia de outro Comandante. Mais tarde, a personagem pega um carro do serviço secreto e 

atropela diversos guardas; afinal, “Ofglen tem muito poucas opções, uma vez que a resistência 

não pode mais se utilizar dela, e ela escolhe como um último ato desesperado de resistência 

derrubar alguns guardas com um veículo roubado” (VINEYARD, 2017, s.p.)
38

. A série 

acresce ao romance, enriquecendo suas possibilidades críticas, trazendo questões relevantes 

                                                             
36

 “Aunt Lydia: And who led them on? Whose fault was it?  

Jnaine: I don’t know. 

Aunt Lydia: Whose fault was it, girls?  

ALL: Her fault! Her fault! Her fault! Her fault!”  
37

 “The accused stand charged with gender treachery, in violation of Romans, Chapter 1, Verse 26.” 
38

 “Ofglen has very few options once the resistance can no longer make use of her, and she opts for a last, 

desperate act of resistance, taking out a few guards with a stolen vehicle.” 
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na atualidade como a homossexualidade, mas que seriam absolutamente verossímeis naquele 

universo. Após esse ato, Ofglen é mandada para uma das Colônias, onde seus conhecimentos 

sobre química e biologia ajudam-na a auxiliar outras mulheres naquele ambiente insalubre, 

mas também a envenenar uma Esposa que foi enviada às Colônias por ter traído o marido 

(THT, 2018, temp. 02, ep. 02).  

As questões étnico-raciais igualmente merecem atenção. No romance, é explicado que 

os negros foram banidos de Gilead. Além disso, na nova nação, os judeus têm a escolha de 

emigrar para Israel ou se converter (2017a, p. 239). Porém, os falsos convertidos são 

condenados à morte e seus corpos ficam expostos no muro com uma estrela amarela para que 

os transeuntes saibam o crime pelo qual foram punidos
39

. Essa expulsão demonstra que em 

Gilead a miscigenação não seria tolerada. Eles queriam bebês sim, mas bebês brancos. É 

interessante como isso traz à tona algumas práticas relacionadas ao controle de natalidade nos 

EUA do início do século XX, além da proibição de casamentos interraciais. Segundo o 

romance, a queda de fertilidade se deu “na maioria das sociedades caucasianas do norte na 

época” (ATWOOD, 2017a, p. 357). No entanto, no epílogo da narrativa, podemos inferir que 

após o fim de Gilead há uma sociedade mais diversa, como indicado pelos nomes dos 

palestrantes (MOYLAN, 2000, p. 165). Essas questões raciais, no entanto, foram apagadas na 

adaptação. Inclusive, Luke, Moira, Hannah e Rita são interpretados por atores pretos. 

Entretanto, nenhum dos Comandantes nem suas Esposas são afroamericanos, nem as Tias. Os 

afroamericanos estão nas posições subalternas, e outras etnias não são retratadas. A questão 

do racismo estrutural e sua herança histórica são ignoradas no enredo, como se antes de 

Gilead os EUA já tivessem superado as tensões entre negros e brancos, ou com outras etnias e 

raças. Em algumas cenas vemos crianças negras nas famílias dos Comandantes, inclusive a 

filha de June, Hannah. No entanto, se levarmos em consideração como a população preta 

ainda está numa situação de inferioridade social, econômica e política em relação aos brancos, 

não parece razoável que tais conflitos desapareceriam por conta de um novo regime. No 

romance, a expulsão dos negros deixa esse racismo muito mais patente do que a presença de 

negros na tela. Na série, não há menção às políticas racistas de Gilead, o que Atwood faz 

explicitamente no romance, assim como em sua continuação, Os Testamentos. Michel 

Foucault, ao tratar do biopoder, afirma que o racismo dá forma a políticas de povoamento, de 

casamento, de hierarquização social e inúmeras intervenções no nível do corpo e da saúde, 
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 Há uma atualização em relação a essa questão religiosa na segunda temporada. Ao tentar escapar de Gilead, 

Offred recebe ajuda de um homem muçulmano, grupo religioso que atualmente sofre forte preconceito nos EUA, 

já que o islamismo tem sido associado ao terrorismo e à opressão sobre as mulheres. É irônico que seja ele que 

tenta auxiliar uma mulher branca a escapar de um regime teocrático fundamentalista. 
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recebendo cor e justificação por uma preocupação mítica com a pureza da linhagem (1988, p. 

140). Considerando que Gilead preza a homogeneização, a tolerância racial parece incoerente, 

no mínimo. Além disso, o racismo é um dos alicerces para o biopoder exercido pelo Estado e 

ignorá-lo parece incoerente com a constituição de Gilead. Foucault afirma que: 

 
O racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para 

poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada 

desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. (FOUCAULT, 

2005, p. 306) 

 

Como contraste, o filme de Cuarón conseguiu abarcar a temática do racismo assim 

como da xenofobia ao colocar a questão dos imigrantes ilegais, de diferentes raças e etnias, 

como um elemento central do enredo, ao contrário da timidez com que James o tratou.  

Apesar das circunstâncias desoladoras retratadas, as obras analisadas ainda guardam 

algum otimismo. Concordamos com Bacci, que afirma que o tema da esperança é ampliado 

no programa da Hulu (2017, p. 167) e também na obra de Cuarón, como a tradução do título 

evoca (o título em inglês é Children of Men). Quando Janine está prestes a suicidar-se, June 

tenta dissuadi-la dizendo: “a mudança está vindo. Há esperança. Isso tudo vai acabar um dia” 

(THT, 2017, temp. 01, ep. 09)
40

. E parece contundente que isso ocorra, pois se um seriado 

pretende durar, precisa criar novas tramas para que as temporadas sejam renovadas. No caso 

do filme, podemos atribuir essa renovação da esperança mais a uma perspectiva do diretor, 

que afirmou que a película era “uma dissertação, um diagnóstico sobre o estado das coisas 

naquele momento. O elemento temático tinha a ver com o impulso da humanidade para seguir 

em frente” (CUARÓN, 2017, s.p.)
41

. A influência dos estúdios que produzem essas 

adaptações talvez também esteja por trás desse reforço da esperança, por acreditarem que um 

tom mais otimista ou personagens mais ativos atrairão mais público. Além disso, talvez o 

público da série tenha expectativas diferentes das dos leitores. Estes recebem um produto 

acabado, em que a história começa e termina no espaço finito das páginas. Já os espectadores 

talvez necessitem de uma trama envolvente e personagens cativantes para se manter 

engajados e continuar assistindo. Ao longo das duas temporadas da série, sabemos que Moira 

(Samira Wiley), após um período como prostituta no Jezebel’s, o prostíbulo ao qual somente 

os Comandantes têm acesso e onde as mulheres são forçadamente esterilizadas, escapa para o 

Canadá. Também o marido de Offred, Luke, está refugiado no Canadá, tendo conseguido 

escapar com a ajuda de grupos rebeldes. Na segunda temporada, eles moram juntos e tentam 
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 “Change’s coming. There’s hope. This will all be over one day.” 
41

 “Look, Children of Men, more than anything, was an essay, a diagnosis of the state of things at the time. The 

thematic element is it has to do with humanity’s drive to move forward.” 
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se adaptar à sua nova vida. Eles têm um papel de maior destaque na série, abrindo 

possibilidades para conhecermos outros aspectos da República de Gilead e da Resistência, 

como, por exemplo, a vida dos mais pobres do país, as relações de Gilead com outros países, 

o trauma da vida após a fuga e as tentativas de ter informações sobre os entes queridos ainda 

vivendo lá.  

A adaptação da obra de P.D. James sofreu outras influências e foi parte de outro 

momento histórico e político. Alfonso Cuarón afirmou que quando estava escrevendo o 

roteiro para Filhos da esperança, ele foi influenciado por leituras de sociólogos e outros 

acadêmicos como Naomi Klein, Slavoj Žižek e Saskia Sassen, intelectuais que analisam as 

políticas liberais, globalização, migração e mudança climática, e que para ele o filme não é 

profético, é apenas um apanhado de textos e estudos que estavam sendo feitos na época. Ele 

considera que estes fazem bons diagnósticos sobre o estado em que as coisas se encontravam 

na época (CUARÓN, 2017, s.p.). Essas análises críticas continuam úteis hoje, no tocante à 

perda de soberania perante a globalização e a força das grandes corporações, o aquecimento 

global e suas consequências desastrosas, as massas de migração e conflitos políticos, sociais e 

crises ambientais. O próprio Žižek elogiou o filme, chamando-o de adaptação anamórfica e 

afirmando que, embora tenhamos o enredo com seus personagens e desenrolar da trama, “o 

verdadeiro foco do filme está no fundo, em segundo plano, sendo que o destino do indivíduo é 

uma forma de prisão através do qual você vê o fundo mais claramente” (ZIZEK, 2007). No 

filme, a crise relativa à infertilidade parece desencadear ou juntar-se a uma série de outras 

crises. Em uma das primeiras cenas, Theo está em um trem e há diversas telas mostrando uma 

espécie de comercial, com o colapso de grandes metrópoles e terminando com a frase 

“Somente a Grã-Bretanha segue em frente”, com a imagem do Big Ben ao fundo, um apelo 

nacionalista forte, reiterando a chamada do telejornal que ouvimos alguns instantes antes 

avisando que pelo oitavo ano consecutivo, a Lei de Segurança Nacional tinha sido ratificada, 

as fronteiras do país permaneceriam fechadas e a deportação de imigrantes ilegais continuaria. 

Ao entrar no prédio em que trabalha, há um cartaz com um alvo e abaixo os dizeres 

“Denunciem trabalhadores ilegais. Empregos para os britânicos” (FILHOS..., 2006)
42

. Fica 

estabelecido assim que a questão do combate à imigração, um assunto que gera tensões 

constantes nos debates políticos dos países ricos hoje, é fundamental naquele cenário 

distópico.  

Essa questão dos imigrantes e refugiados é fundamental na narrativa do filme. No 

romance, os Sojourners são imigrantes que trabalham na Inglaterra realizando as tarefas 
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 “Report illegal workers. Jobs for the British.” 
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braçais e mais degradantes, como “limpar os esgotos, limpar o lixo, cuidar dos incontinentes, 

dos idosos” (JAMES, 1993, p. 58)
43

 e, ao completar sessenta anos, são enviados de volta ao 

país de origem. Eles são usados como mão-de-obra barata em troca de uma suposta segurança 

e o mínimo de recursos para viver, um posicionamento bastante xenófobo. Para Jameson, o 

narcisismo coletivo, apesar de ter raízes em um impulso utópico, gera formas de xenofobia e 

racismo (2005, p. 8), os quais os refugiados e imigrantes frequentemente enfrentam, mesmo 

após as adversidades encaradas na terra natal e no caminho em busca de asilo, como guerra e 

desastres naturais. Giorgio Agamben afirma que a figura do refugiado quebra a continuidade 

conceitual entre homem e cidadão, colocando a ficção da soberania moderna em crise (1998, 

p. 84). No entanto, em uma narrativa distópica em que os Estados-nação são praticamente 

inexistentes, como analisar a representação do refugiado? Quem tem o direito sobre a vida e 

morte do refugiado nesse contexto? Os refugiados são mantidos em campos de concentração, 

mas seu destino é incerto. Na película, o refugiado é uma figura monstruosa, pois, 

argumentamos, sobrepõe ideias de antagonismo, exclusão e ostracismo, como colocado por 

Gregory Claeys (2017, p. 79). Os refugiados estão fora da sua nação de origem, mas também 

sem asilo. São a figura que está no interstício entre o cidadão e o estrangeiro, a figura que o 

Estado não pode matar, mas deixa morrer. Ou seja, enquanto o Estado, em Filhos da 

esperança, resguarda as obras de arte, ele considera as pessoas descartáveis, pelo menos no 

caso dos refugiados. A vida natural que foi posta como fundação dos direitos humanos acaba 

desaparecendo na figura do cidadão (AGAMBEN, 1998, p. 82), deixando os refugiados em 

um limbo jurídico, já que o local de onde seriam cidadãos não mais garante esses direitos. 

Para Cuarón, as pessoas se sentem muito seguras no Reino Unido, porque parece ser uma 

região protegida e privilegiada, mas uma vez que as barreiras econômicas, políticas e jurídicas 

que impedem a entrada de estrangeiros, os Outros, os “não-civilizados” acabarão deixando de 

funcionar, trata-se apenas da “aparência de segurança, eventualmente as massas virão” 

(CUARÓN, 2017, s.p.)
44

. Segundo o cineasta, em 2006, embora já houvesse muitos 

refugiados em território europeu, a crise ainda não havia capturado a atenção do público em 

geral; porém, em um determinado momento, a crise de refugiados começou a se tornar muito 

óbvia e preocupante, mas só chamou atenção da mídia após diversas mortes inocultáveis 

(CUARÓN, 2017, s.p.).  

Ao visitar Nigel, Theo nota grandes obras de arte que foram resgatadas da barbárie 

instaurada em outros países e se encontram a salvo em Londres, como a estátua do David de 

                                                             
43

 “clean the sewers, clear away the rubbish, the incontinent, the aged?” 
44

 “It’s just an appearance of safety. Ultimately, the masses are going to come.” 
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Michelangelo. Eles comem em frente ao quadro da Guernica, obra de Pablo Picasso sobre os 

efeitos devastadores das bombas da Guerra Civil Espanhola, quando a cidade de Guernica foi 

praticamente toda destruída em um ataque das forças do ditador Francisco Franco. Uma 

escolha apropriada, considerando a decadência e devastação que caracteriza agora a maior 

parte do mundo. Ou ainda, por outra perspectiva: 

 

Essas obras de arte ocidentais icônicas ficam em seu apartamento como muitos 

outros enfeites domésticos, separados de suas raízes culturais como vestígios de uma 

época extinta. Imerso em branco e luz, o apartamento de Nigel tem uma qualidade 

anti-séptica que contrasta com as cores monótonas de sujeira e rejeitos se agitando 

nas ruas abaixo dele. Assim como as obras deslocadas de Michelangelo e Picasso 

presentes em sua casa, Nigel é um personagem adaptado e, como tal, ele se destaca 

de suas amarras históricas, da mesma forma que seu apartamento é separado e 

elevado acima do mundo exterior. (WOLMART, 2017, p. 10)
45

. 

 

Quando Theo questiona por que Nigel se importa com as obras, já que dali a cem anos 

não haveria ninguém para apreciá-las, ele responde, com ar de indiferença: “Quer saber? Eu 

simplesmente não penso sobre isso” (FILHOS..., 2006)
46

. Alfonso Cuarón afirma que a 

atitude de Nigel não é filantrópica, mas uma que não leva em consideração que as obras de 

arte pertencem a um contexto cultural, com implicações étnicas, espirituais, religiosas e 

estéticas; a arte, para o governante, é apenas decoração, perdendo seu significado (CUARÓN, 

2017, s.p.). Ao mesmo tempo, reitera como as elites têm interesse por objetos que 

demonstram status, como as obras de arte, e privilegiam-nas em detrimento das pessoas de 

carne e osso que certamente também se encontravam nos locais onde as obras foram 

encontradas – no final da história, tudo está à venda, pois nada é sagrado (WOLMART, 2017, 

p. 11). 

Embora nem na obra de James nem no filme Filhos da esperança exista uma praga ou 

doença contagiosa propriamente dita, é no corpo que o desastre da humanidade se instala, de 

maneira invisível e silenciosa, mas não indulgente. A respeito do apocalipse pela doença, 

Gomel argumenta que:  

 
Todas as ideologias apocalípticas e do final do milênio convergem para a 

transformação utópica do corpo (e do corpo político) através do sofrimento. Mas a 

pestilência oferece uma modalidade única de apocalipse corporal. Por um lado, ela 

pode ser apropriada por um enredo-padrão de purificação apocalíptica como técnica 
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 “These iconic Western works of art sit in his apartment like so many home ornaments, severed from their 

cultural roots as vestiges of an extinguished epoch. Awash in white and light, Nigel’s apartment has an antiseptic 

quality that contrasts with the drab colorations of squalor and detritus stirring in the streets below it. Much like 

the displaced works by Michelangelo and Picasso present in his home, Nigel is an adapted character and, as 

such, he is detached from its historical moorings, in the same way as his apartment is separated from and 

elevated above the world outside.” 
46

 “You know? I just don’t think about it.” 
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particularmente atroz de separar os condenados dos que serão salvos [...] por outro 

lado, a experiência de uma pandemia reduz a esperança alegre por um Fim. 

(GOMEL, 2000, p. 406)
47

  

 

Ou talvez, considerando a crise de fé dos personagens, a humanidade considere-se, ela 

mesma, a praga.  

O tema da capacidade da humanidade para a autodestruição permeia ambos os 

romances e suas respectivas adaptações: as guerras mundiais e a degradação ecológica têm 

gerado uma consciência da interdependência de todas as sociedades, na qual a autodestruição 

de uma nação afeta o bem-estar de todas (KNUTH, 2003, p. 3). E é interessante que o título 

de The Children of Men venha de um salmo bíblico, que Theo lê na cerimônia improvisada ao 

enterrarem Luke: “Tu reduzes o homem à destruição; e dizes: Voltai, filhos dos homens, 

porque mil anos aos vossos olhos são como ontem, pois passam como uma vigília na noite” 

(JAMES, 1993, p. 194)
48

 – e nesse caso o interlocutor é Deus. A passagem completa parece 

falar sobre a brevidade da existência na Terra e uma destruição inexorável. A raça humana 

criou sua própria distopia, porém sua infertilidade é um mistério (BACCI, 2017, p. 160). No 

final das contas, a tecnologia falhou em encontrar uma solução para a infertilidade, por 

excluírem pessoas como Julian e Kee, pois elas eram os corpos indesejados e imperfeitos que 

a tecnologia e seus gestores tinham de ignorar (MARQUES, 2014, p. 46). É importante 

pontuar que se, por um lado, ao utilizar o termo humanidade como se houvesse um grupo 

homogêneo e imutável de seres humanos, igualmente responsáveis por sua própria ruína, 

estamos desconsiderando todas as assimetrias de poder político, econômico e simbólico que 

alguns grupos ou indivíduos acumulam, por outro lado esse essencialismo pontual pode ser 

relevante para enxergarmos o todo de maneira mais clara e coesa. 

Adaptar também requer atentar-se à estrutura narrativa e em como traduzi-la em outra 

mídia. Ambos os romances têm uma narração da perspectiva do personagem principal – 

Offred e Theo, respectivamente –, embora The Children of Men não seja inteiramente narrado 

em primeira pessoa. Em diversos momentos os dois protagonistas parecem se referir a um 

leitor ou ouvinte em potencial. Ao final do romance de Atwood, sabemos que aquilo que 

estávamos lendo é a transcrição de uma gravação de Offred. Já no de James, temos capítulos 

que são trechos do diário de Theo e outros em que temos um narrador onisciente que foca na 
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 “All apocalyptic and millenarian ideologies ultimately converge on the utopian transformation of the body 

(and the body politic) through suffering. But pestilence offers a uniquely ambivalent modality of corporeal 

apocalypse. On the one hand it may be appropriated to the standard plot of apocalyptic purification as a 

singularly atrocious technique of separating the dammed from the saved (…) on the other hand, the experience 

of a pandemic undermines the giddy hopefulness of Endism.”  
48

 “Thou turnest man to destruction: again thou sayest, Come again, ye children of men. For a thousand years in 

thy sight are but as yesterday: seeing that is past as a watch in the night.” 
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perspectiva dele. Em ambos os casos, o ponto de vista narrativo impõe certas limitações 

cinematográficas. Para Hutcheon, muitos argumentam que filmes são melhores em mostrar 

personagens pensando e vivendo, porém não em revelar suas experiências e pensamentos. No 

entanto, filmes podem ter recursos equivalentes, com cenas emblemáticas que comunicam o 

que se passa no interior do personagem de modo a torná-lo compreensível para o espectador 

(HUTCHEON, 2006, p. 58). Como já mencionado, em The Handmaid’s Tale, o foco é 

bastante próximo dos rostos das atrizes e atores e isso também explica porque decidiram 

retirar os véus utilizados pelas Aias na Gilead do romance (BACCI, 2017, p. 168). Em Filhos 

da Esperança, o foco ainda é Theo, porém de maneira atenuada, para que a própria sociedade 

em que ele vive possa se destacar, e cada cena nos apresenta pequenos flashes sobre a Grã-

Bretanha de 2027.. 

Aparências exteriores espelham a verdade interior, ou seja, correlativos visuais e 

audíveis podem ser criados, e de fato os filmes têm como utilizar diversas técnicas de que o 

texto não dispõe (HUTCHEON, 2006, p. 58). Em The Handmaid’s Tale, por exemplo, a trilha 

sonora serve como comentário ou exteriorização dos pensamentos e sentimentos dos 

personagens, como no momento em que June e as Aias sentem-se revigoradas e mais 

assertivas depois de se recusarem a apedrejar Janine, caminhando sozinhas pelas ruas de 

Gilead, tendo como trilha sonora a música de Nina Simone, “Feeling Good”, que em sua letra 

diz: “É um novo amanhecer, um novo dia uma nova vida para mim e estou me sentindo bem”, 

encerrando assim um arco da protagonista, que no primeiro episódio foi mostrada 

participando ativamente de um linchamento semelhante, mas que nessa sequência cria 

coragem para se levantar contra o regime, ainda que pontualmente.  

A questão da violência nessas adaptações é diferente da violência nos romances. Por 

um lado, a violência em Hollywood acaba sendo constantemente banalizada; ao mesmo 

tempo, é supervalorizada. Outrossim, nessas obras em particular, esta não parece gratuita. Na 

obra de James, a violência é praticada pelos Ômegas, pelo regime autoritário e pelo próprio 

Theo, assinalando a desumanização dos primeiros, o poder controlador do segundo, e a defesa 

de outrem por parte do terceiro. O filme apresenta uma violência muito mais crua e extensiva 

do que o romance, com cenas marcantes como a morte de Julian com um tiro na cabeça na 

frente Theo, Kee e Miriam. Ou o confronto armado entre os Fishes, refugiados e governo na 

parte final. Ao mesmo tempo, torna-o mais convincente como filme de ação e narrativa pré-

apocalíptica.   

A utilização de cenário, fotografia, música, foco e elementos não textuais para 

transmitir ou transpor temas importantes em um texto para o meio cinematográfico faz parte 
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do desafio de adaptar. Aquilo que é descrito literariamente, no cinema e na televisão só 

precisa ser mostrado. Esses recursos podem impactar fortemente a sensibilidade de seu 

público através dos símbolos, sons e até do silêncio. A água, que costuma ser simbolicamente 

associada à vida, tem um papel importante nas adaptações de ambos os romances e pode 

exemplificar o emprego de um elemento não-textual que evoca uma miríade de significados. 

Em The Handmaid’s Tale, a tentativa de suicídio de Janine com seu bebê no colo na primeira 

temporada envolve pular em um rio. Na segunda temporada, o sangramento de June que 

quase a leva à morte acontece na banheira cheia, assim como Eden, esposa de Nick, após ser 

capturada ao tentou fugir com outro homem, é condenada ao afogamento numa piscina junto 

com o amante. Nessas circunstâncias, a água é associada à morte. Diferentemente, em Filhos 

da esperança, há a tentativa de levar Kee ao mar onde o barco Tomorrow representa 

segurança e amizade, além de remeter-se a um traço definidor da humanidade: migrar. 

Poderíamos alegar que a história de Theo e Julian, assim como a de Theo e Kee no 

filme de Cuarón, guarda semelhanças com a do nascimento de Jesus, dito o bebê miraculoso 

que veio trazer o Reino de Deus. Embora o bebê de Julian não tenha sido concebido sem ter 

havido relações sexuais, seu nascimento não deixa de ter um caráter quase sobrenatural por 

ser o primeiro depois de anos sem nenhuma concepção. O parto de Julian numa cabana 

remota e o de Kee no campo de refugiados, semelhante ao de Maria em um estábulo, retoma a 

imagem do nascimento do redentor em lugares simples e nada convencionais, marcados pela 

humildade e fragilidade. Além disso, as duas mulheres, assim como Maria, dão à luz em meio 

a viagens. A perseguição que elas sofrem também ecoa a sofrida por Maria e José ao fugirem 

do possível massacre ordenado por Herodes, que mandara matar os bebês homens com menos 

de dois anos de idade. O bebê de Julian, assim como o de Kee, representa uma possibilidade 

de renovação, como Jesus representou, e no filme a ideia da trindade formada por pai, mãe e 

filho é preservada (HOREN, 2014, p. 40). Se há uma promessa de retorno após o Julgamento 

Final, após o Fim do Mundo, então a infertilidade generalizada na narrativa pode representar 

um dos sinais da volta de Cristo, uma prova pela qual a humanidade deveria passar antes de 

merecer a glória do retorno do Filho de Deus, pelo menos segundo a mitologia Cristã. Essa 

interpretação, no entanto, se alinha mais com o romance que com o filme, onde os 

personagens não têm apego ao cristianismo, como Julian e Luke no livro, em que mesmo 

fugindo da perseguição de Xan, eles fazem orações todas as manhãs, inclusive improvisando 

um pequeno altar com hóstia e vinho (JAMES, 1993, 173-175) – além disso, o local de 

encontro dos Fishes são igrejas abandonadas. Já no filme, o debate acerca da relação entre 
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Deus e a causa da esterilidade não acontece, a maior preocupação dos personagens é 

atravessar o campo de refugiados e chegar ao barco Tomorrow.  

A estética do apocalíptico remete ao retorno a um passado sem civilização, o que nos 

faz perguntar: se a civilização se autodestruiu, que vantagem moral ela pode reivindicar para 

si, isso é, como poderia se dizer merecedora de uma nova chance para se reconstruir? Na 

película, há um momento emblemático. Quando Theo e Kee estão em meio a um conflito 

armado entre refugiados, militares e rebeldes, dentro de um prédio alvejado por tiros 

incessantemente, as pessoas que estão no local, ao ouvirem o choro da criança e verem-na 

com Kee, ficam paralisadas e perplexas, sem acreditar no que veem. Durante um curto 

intervalo, o som dos tiros está longe e só ouvimos o bebê. Diversos homens armados entram e 

veem a criança, estupefatos, abrem espaço para sua passagem e iniciam um cessar-fogo. A 

veneração dos soldados ao bebê surge de sua incapacidade de situá-lo na ordem simbólica 

infértil com a qual se acostumaram nos dezoito anos entre o nascimento do bebê Diego e da 

filha de Kee (WOLMART, 2017, p. 18). Entretanto, após uma explosão ao longe, o tiroteio 

continua, e Theo, Kee e o bebê deixam de ser foco de atenção e cuidado. Quando eles estão 

em um bote, veem aviões e bombardeios que continuam ao fundo, provavelmente destruindo 

o campo dos refugiados. De maneira mais comedida, há um tom semelhante no romance. 

Após o nascimento do bebê de Julian, Theo pensa: “Então começa tudo novamente. Com o 

ciúme, com a traição, com a violência, com o assassinato” (JAMES, 1993, p. 240)
49

. Parece 

que no romance fica subentendido que a humanidade não seria renovada com a vinda dessa 

possível nova geração, ela continuaria fadada a cometer os mesmos erros. Na adaptação de 

Cuarón, após Kee alcançar o barco do The Human Project, o filme se encerra; no entanto, 

durante os créditos, escutamos risadas e sons claramente infantis. O próprio nome do grupo 

remete à renovação ou reconstrução da humanidade. 

Adaptar uma obra não é apenas adaptá-la a outro meio, técnicas e novas tecnologias, é 

adaptá-la a outras perspectivas – é dialogar, elogiar, criticar, atualizar, revisar. É levá-la da 

experiência individual e unidimensional do leitor para a coletiva e multissensorial do cinema e 

da televisão. Consideramos que as adaptações têm seus próprios méritos, mas nem por isso 

precisam se descolar totalmente da obra-fonte; pelo contrário, enriquecem-na.  
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 “It begins again, with jealousy, with treachery, with violence, with murder.” 
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2. PODER, MULHERES E BIOPOLÍTICA  

 

2.1. Definições 

 

O que é o poder e o que significa ter poder? Como ele funciona e quais são seus 

instrumentos? O poder é inexorável e irremediavelmente negativo? Como as assimetrias de 

poder dão forma e corpo à nossa realidade material e psíquica? Ou essa pergunta deveria ser 

feita ao contrário? Como resistir frente às forças hegemônicas que almejam cooptar ou 

obliterar sua oposição? Tanto os romances de Margaret Atwood e P.D. James quanto suas 

adaptações para as telas nos levam a pensar nessas questões acerca da natureza, definição, 

instrumentos e exercício do poder, seus detentores, seus limites e formas de resistência à 

hegemonia. Essas questões são fundamentais no desenrolar de suas tramas e nos levam a 

outras reflexões acerca de sua natureza conceitual, metafísica e material. 

Michel Foucault tem uma das teorias filosóficas mais relevantes acerca da natureza e 

funcionamento do poder como algo circunstancial e mutável. Para ele: 

 

[P]oder se exerce mais que se possui, já que não é o “privilégio” adquirido ou 

conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições 

estratégicas — efeito manifestado e às vezes reconduzido pela posição dos que são 

dominados. Esse poder, por outro lado, não se aplica pura e simplesmente como uma 

obrigação ou uma proibição, aos que “não têm”; ele os investe, passa por eles e 

através deles; apoia-se neles, do mesmo modo que eles, em sua luta contra esse 

poder, apoiam-se por sua vez nos pontos em que ele os alcança. (FOUCAULT, 

1999, p. 26) 

 

Ao tecer uma comparação com o poder contemporâneo, Foucault afirma que o poder 

em sociedades absolutistas consistia no “direito de apreensão das coisas, do tempo, dos 

corpos e finalmente, da vida; culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-

la” (FOUCAULT, 1988, p. 128); porém, segundo o filósofo, o poder teria sofrido uma 

transformação no Ocidente e foi se convertendo em um poder “destinado a produzir forças, a 

fazê-las crescer e ordená-las mais do que barrá-las, dobrá-las ou destruí-las” (1988, p. 128). 

Margaret McLaren explica que, para ele, o poder não “é unilateral, não é negativo e não é 

possuído por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos. O poder pode ser positivo e 

produtivo, é uma relação, não uma coisa” (2016, p. 14). Nas palavras do filósofo: 

 
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de 

correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 

organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, 

reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 
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formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as 

isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou 

cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, 

nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 1988, p. 88-89) 

  

Alguns críticos alegam que o problema da teoria de Foucault é que resultaria em um 

sujeito determinado por forças sociais além de seu alcance (McLAREN, 2016, p. 38). Porém, 

seria ingênuo ignorar as contingências sociais, históricas e culturais que perpassam o processo 

de formação da subjetividade. No entanto, uma visão determinista em relação a essas forças 

sociais impossibilita o agenciamento do sujeito, o que nos parece equivocado. Segundo 

Arendt, o poder pertence à arena política da atividade humana, sendo garantido pela faculdade 

do homem “de agir, a habilidade de iniciar algo de novo” (ARENDT, 2004, p. 52). Atwood 

assinala para uma concepção de poder mais próxima à de Foucault. Em um ensaio, ela 

afirmou: “todo poder é relativo; e em tempos difíceis qualquer quantidade de poder é melhor 

que nenhum” (ATWOOD, 2017b, s/p)
50

. Visto que o pessoal e o político estão 

constantemente interagindo, as relações de poder continuamente mudam (SOMACARRERA, 

2009, p. 53), ou seja, não são maniqueístas ou homogêneas. Nesse sentido, McLaren elucida 

que, para Foucault, resistência e poder coincidem, e quando isso acontece, ambos se 

manifestam dentro e através do corpo, tanto do corpo do indivíduo quanto do corpo social 

(McLAREN, 2016, p. 145). O pensamento de Offred acerca da existência de um grupo de 

resistência a Gilead reflete esse posicionamento; ela diz: “Acredito na resistência da mesma 

forma que acredito que não pode haver luz sem sombra, não pode haver sombra a menos que 

também haja luz” (ATWOOD, 2017a, p. 128).  

Em Gilead, embora haja um regime tirânico e perda de autonomia das mulheres, além 

do uso de violência extrema por parte do Estado contra seus opositores e dissidentes, isso não 

significa que nenhuma mulher tenha nenhum poder, ou que em certas situações esses jogos de 

poder não sejam inconstantes, como nas pequenas negociações dentro das relações 

interpessoais, como entre Offred e o Comandante, ou entre Offred e Serena, tanto no romance 

quanto em sua adaptação. Pequenas subversões que escapam ao controle das forças 

hegemônicas, embora ainda que não configurem uma resistência organizada e consistente, 

reiteram como as relações interpessoais podem desafiar os ímpetos totalizantes dos poderes 

centrais. O espaço para essas formas de resistência ou para as pequenas negociações de poder, 

obviamente, é bastante limitado. Assim, a posição ocupada pelas Tias, que podem ler, 

escrever e transitar com maior liberdade, embora permita atividades negadas às outras 
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mulheres, ainda assim é uma posição de subjugação, pois elas são instrumentos na opressão 

de outrem.    

McLaren explica que vários críticos de Foucault rejeitam sua concepção de que o 

poder está presente em todos os lugares, alegando que ela impossibilitaria uma distinção entre 

dominados e dominadores (2016, p. 12). Todavia, o que ela argumenta é que Foucault, ao 

rejeitar as metanarrativas totalizantes e desafiar uma subjetividade unificada, deu passos 

importantes em direção a políticas de diversidade e inclusão (McLAREN, 2016, p. 13). Se o 

poder não é uma coisa e sim uma relação, então ele está ao alcance daqueles que os sistemas 

de dominação desfavorecem. Em outra perspectiva, para Arendt o poder jamais é propriedade 

de um indivíduo, “pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver 

unido”; nesse sentido, para ela o poder é representação política (2004, p. 27). Todavia, essa 

concepção nos parece limitada e insuficiente. Concordamos com a afirmação de Bauman, 

para quem o poder político atualmente apresenta-se como divorciado da política estatal, 

tornando a questão relacional ainda mais complexa. Para ele, a capacidade de agir 

efetivamente está cada vez mais se movendo para o espaço global, enquanto a política 

continua em nível local, transformando os poderes recém-emancipados em fonte de incertezas 

(BAUMAN, 2017, p. 8). Essa pulverização do poder parece reiterar a visão de Foucault do 

poder como exercício sempre em tranformação. 

Não obstante, os Estados ainda possuem diversas ferramentas, técnicas e instituições 

para garantir sua própria manutenção e defender seus interesses e os das classes dominantes 

que os apoiam. O poder político de cada Estado e de governos com variadas inclinações 

ideológicas já foi muitas vezes utilizado ao longo da História para perseguir, difamar, excluir, 

marginalizar e exterminar grupos de pessoas por sua religião, raça ou etnia, além de seus 

opositores e dos indivíduos considerados subversivos. Ao analisar a questão dos paralelos 

entre genocídio e libricídio, ou seja, a destruição de livros e bibliotecas executada por grupos 

políticos e governos, Rebecca Knuth coloca que essa análise precisa de uma estrutura teórica 

ampla que ligue genocídio à violência política e na qual a destruição seja vista como 

resultante de condições sociais de conflito, incluindo abraçar ideias que ressoam com valores 

locais e oferecem a ilusão da salvação, e essas ideias formam a base para projeções utópicas 

cuja realização justifica qualquer ação (2003, p. 15). Os livros, manuscritos e documentos de 

uma biblioteca representam saberes. E como colocado por Foucault: “poder e saber estão 

diretamente implicados; [...] não há relação de poder sem constituição correlata de um campo 

de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” 

(1999, p. 27). Se, por um lado esses livros são frutos de relações de poder específicas, por 
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outro, eles justamente podem servir como instrumento de contestação do poder que quer se 

impor, que se pretende estabelecer pela dominação. Livros não são os únicos escritos que 

seriam considerados perigosos em um regime como o de Gilead. Uma tarefa que June 

desempenhou para o Mayday foi receber um pacote com cartas que mais tarde foram 

contrabandeadas para o exterior e poderiam ser utilizadas como prova contra aquele governo. 

As cartas são escritas por diversas mulheres que contam suas histórias e denunciam os 

horrores aos quais são submetidas; uma delas diz: “por favor, não esqueça de mim. Por favor 

não esqueça de nós” (THT, 2017, temp. 01, ep. 10)
51

. Nesse contexto, a escrita funcionou 

tanto como testemunho e arquivo quanto como um ato de resistência.   

É claro que o poder que pretende ser hegemônico necessita de agentes para exercê-lo e 

impô-lo constantemente. O poder dos Estados é exercido, ainda que temporariamente, por 

indivíduos, e estes são sujeitos que podem ou não ter consciência da sua posição social, e que 

são constituídos por gênero, classe, raça, religião, orientação sexual, entre outros marcadores 

de identidade. No que tange a questão de gênero, sabe-se que as mulheres estão sub-

representadas nos espaços decisórios do poder político e em todas as esferas da administração 

estatal ainda hoje. Para Mary Beard, que nos ensaios publicados no livro Women and Power 

traça a história do poder político e das mulheres desde a antiguidade clássica, nosso modelo 

cultural para uma pessoa poderosa continua sendo um homem (BEARD, 2017, p. 53). 

Segundo ela, quando uma mulher está no poder, ela é vista como alguém quebrando barreiras 

ou como alguém que está tomando algo que não merece (BEARD, 2017, p. 57), ou seja, ainda 

é uma exceção. Não obstante, se as mulheres não são percebidas dentro das estruturas de 

poder, o que precisa ser redefinido é o poder em si e não as mulheres (BEARD, 2017, p. 83). 

Essa mudança, porém, significa desconstruir e redefinir paradigmas bastante arraigados na 

cultura e na linguagem. Os pós-modernistas alegam que o ideal humanista iluminista do 

homem racional se baseia na exclusão daqueles que não são tidos como racionais, como as 

mulheres (FEDERICI, 2017, p. 35). A alegação de irracionalidade é usada como justificativa 

para manter as mulheres longe do exercício do poder político e da produção de conhecimento. 

Nesse sentido, sabemos que em diversos campos a produção do saber foi negada às mulheres, 

ou ainda, os saberes que elas produziram foram ignorados ou considerados inferiores, sob a 

suposição de que “as mulheres não produziram avanços no campo do pensamento devido à 

preocupação determinada biologicamente com a criação dos filhos e as emoções” (LERNER, 

2019, p. 50).  
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Entretanto, sempre houve aquelas que utilizaram artifícios para penetrar nessas 

esferas. Para Depentes, as mulheres que conseguem ser mais bem-sucedidas, em geral, são as 

que estabelecem alianças com “os mais fortes”; para ela, são aquelas que “sabem fazer 

reverências e sorriem sob dominação” (DEPENTES, 2016, p. 103). Vemos tal fato com as 

Esposas e com as Tias no romance de Atwood e em sua adaptação. Essa aliança, no entanto, 

se baseia em questões de classe, raça, nacionalidade, orientação sexual ou outros fatores. 

Márcia Tiburi argumenta que para as mulheres o reino do público se define pela ordem 

do poder, e o reino do privado, pela ordem da violência (TIBURI, 2018, p. 106), referindo-se 

à violência doméstica, que pode ser psicológica, econômica e física. Para ela, a violência, em 

um sentido mais amplo, também é usada para evitar o poder daqueles que são marcados pela 

violência (2018, p. 110), ou seja, aqueles pertencentes aos grupos subalternos, incluindo as 

mulheres, cuja vida privada já é marcada pela violência real e simbólica, e que são excluídos 

do poder público e dos processos de articulação e organização política, o que também é uma 

forma de violência estrutural na sociedade. Essa violência pode ser praticada extensivamente 

pelo Estado ou pelo menos encorajada e tolerada por ele. Se o Estado é o que detém o 

monopólio da força, então ele detém os aparatos para impô-la, ou pode ainda abster-se de usá-

la, dando legitimidade a sua própria violência. Também é dele o arcabouço normativo para 

justificar-se em ambos os casos. O poder hegemônico dos regimes retratados nas obras de 

Atwood e James e em suas respectivas adaptações tenta controlar os corpos dos indivíduos 

pela ameaça à integridade física e psíquica, procurando homogeneizar a coletividade e excluir 

simbólica e materialmente aqueles que não se conformam, alienando os sujeitos pelo temor da 

vigilância e da violência. Discutiremos a questão da mulher e poder mais profundamente em 

outra sessão.  

Outra temática relevante nas narrativas distópicas é a tensão entre os desejos e 

liberdades do indivíduo e as normas, expectativas e interesses da sociedade, refletida no medo 

da dissolução do indivíduo na coletividade e na tensão entre cidadão e Estado. Porém, o 

conceito de individualidade vem sendo moldado a partir dos interesses do capital e das 

democracias burguesas. Jameson considera que a perda da individualidade burguesa seja um 

dos grandes temas das obras antiutópicas, e a despersonalização ética também tem sido 

almejada por religiões e filosofias (JAMESON, 2005, p. 7) – ou seja, a valorização do 

coletivo em detrimento do indivíduo não está necessariamente ligada a discursos autoritários 

nem totalizantes, mas também àqueles com intenção de construir sociedades mais fraternas, 

emancipadas e igualitárias, onde haja menos egoísmo, ganância e ódio. No que tange a 

relação entre indivíduo e sistema, para Moylan, a habilidade crucial da distopia está em 
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registrar os impactos ainda não reconhecidos dos sistemas sociais sobre o cotidiano das 

pessoas comuns, e o seu enredo desenvolve a percepção do protagonista da situação como ela 

é, compreendendo a relação entre experiência individual e o funcionamento do sistema como 

um todo (2000, p. xiii). 

Na obra de James, o alcance do Estado autoritário parece minimizado, já que a apatia 

da população é tão arraigada que as formas de controle mais tradicionais da distopia são 

desnecessárias: os indivíduos não têm interesse em fazer oposição às normas nem em 

construir uma sociedade diferente. Nenhum projeto de lei é debatido, e a Grã Bretanha é 

governada por decretos pelo Conselho da Inglaterra (JAMES, 1993, p. 89); sendo assim, o 

exercício do poder pelo povo foi minado, e Xan Lyppiatt comporta-se como déspota, tendo 

auxílio de um pequeno grupo para tomar as decisões que afetam o destino do país. Theo nota 

que ele usa o Anel da Coroação, “o anel de casamento com a Inglaterra” (1993, p. 93)
52

. O 

poder hegemônico é retratado de maneira mais personalista na obra, no entanto, é nesse tipo 

de configuração que os problemas do coletivo se tornam mais aterradores, porque as possíveis 

saídas para crises políticas, ambientais e populacionais coletivas só podem nascer do próprio 

coletivo. A infertilidade não é só um fenômeno biológico, são as próprias relações humanas 

que são estéreis. Para o diretor da adaptação, o capitalismo liberal nos leva ao hedonismo que 

desencadeia uma infertilidade espiritual, já que não se vive mais pela comunidade ou pelas 

próximas gerações (CUARÓN, 2017, s.p.). Na Inglaterra de 2021, o trauma dessa perda 

coletiva de referência anestesia as massas: 

 

O sistema tem o mérito da simplicidade e dá a ilusão de democracia para pessoas 

que não têm mais a energia para se importar como ou por quem são governadas, 

contanto que elas tenham aquilo que o Guardião prometeu: estarem livres do medo, 

livres do desejo, livres do tédio (JAMES, 1993, p. 89).
53

 

 

Na República de Gilead de Atwood e na de Miller, as leis são baseadas nos versículos 

bíblicos. Visto que a leitura é proibida para as mulheres, com exceção das Tias, qualquer 

contestação é impossibilitada para elas. No entanto, as leis são apenas um dos instrumentos de 

estabelecimento de poder. Sendo o poder relacional, mutável e inconstante, é possível exercê-

lo por outros meios, ainda que assimétricos. “Em uma sociedade tão estratificada quanto 

Gilead, todos os níveis dela são obcecados com a obtenção de algum poder” 
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 “The system has the merit of simplicity and gives the illusion of democracy to people who no longer have the 

energy to care how or by whom they are governed as long as they get what the Warden has promised: freedom 

from fear, freedom from want, freedom from boredom.” 
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(SOMACARRERA, 2009, p. 53)
54

. Essa desigualdade de acesso ao poder acaba por facilitar a 

identificação com o opressor, o que Depentes chama de síndrome do prisioneiro. Para ela, as 

mulheres se colocam nesse lugar, e é dessa forma que “acabamos policiando umas às outras, 

por nos julgar através dos olhos de quem nos amarra com nó triplo” (DEPENTES, 2016, p. 

104). Isso se dá na relação entre as Aias, por exemplo, que são obrigadas a andar sempre em 

duplas nos poucos momentos em que podem sair, uma servindo como vigia da outra. Esse 

desejo não se restringe às mulheres, ele pode se apresentar em qualquer um que se perceba 

sem acesso ao poder. Em James, o personagem Rolf, que anteriormente se colocava como 

oposição à tirania de Lyppiatt, passa a ter um discurso discriminatório ao dizer que haverá 

competição por seu esperma saudável e que, utilizando os dados do governo sobre mulheres 

férteis, deveriam selecionar as mais saudáveis e inteligentes (JAMES, 1993, p. 167). 

Aprofundaremos essa discussão nos capítulos 3 e 4. 

O poder muitas vezes se afirma e reforça através da vigilância, que é uma “forma 

significativa de poder disciplinar, mesmo a menor ameaça dela causa a alteração do 

comportamento” (McLAREN, 2016, p. 142). O poder disciplinar também é transmitido, 

ensinado e reforçado constantemente. Segundo Foucault: 

 
As disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e as “fileiras” criam espaços 

complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços 

que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam segmentos individuais e 

estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a 

obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos 

gestos (FOUCAULT, 1999, p. 126) 

 

A própria formação das Aias, que se dá em um período que passam no Centro 

Vermelho, sendo treinadas pelas Tias, “é pautada num doutrinamento no qual seus corpos e a 

noção que elas têm de si mesmas são apagadas ou remodeladas” (PONE, 2014, p. 229). A 

função das Tias é exercer o poder matriarcal disfarçado de espírito de camaradagem, similar 

ao do Exército, e até a organização disciplinar das Aias se assemelha à das forças militares 

(SOMACARRERA, 2009, p. 53). Ademais, a vigilância é exercida pelos Olhos, polícia 

secreta, pelos Guardiões e, de maneira patente, por todos naquela sociedade. Naquelas 

circunstâncias, “todos têm direito de vida e de morte sobre seu vizinho”, através do 

“comportamento de denúncia, que permite efetivamente suprimir, ou fazer suprimirem, aquele 

que está a seu lado” (FOUCAULT, 2005, p. 310). As Aias devem andar sempre em duplas, 

corporificando essa vigilância mútua. Ao falar sobre sua companheira, Ofwarren, Offred diz: 
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 “In the highly stratified society of Gilead, all the different social strata are obsessed with obtaining some 
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“a verdade é que estamos vigiando uma à outra. Ela é minha espiã. E eu sou a dela” (THT, 

2017, temp. 01, ep. 01)
55

.   

Além da polícia e da espionagem, o Estado exerce seu monopólio sobre a violência 

através do militarismo. Não podemos tratar de poder estatal sem falar sobre o monopólio do 

uso da força e dos conflitos bélicos entre Estados ou dentro de cada Estado. Para Atwood, “a 

guerra é a maneira mais óbvia e visível do exercício de poder, dos homens tentando dominar 

uns aos outros” (ATWOOD apud SOMACARRERA, 2009, p. 54)
56

. E em Gilead, a guerra é 

permanente, ecoando as guerras em 1984 de Orwell, com quem Atwood dialoga 

constantemente no seu texto. Ao falar a respeito do lugar onde está, Offred observa que 

“[e]ste é o coração de Gilead, onde a guerra não pode penetrar, nem se intrometer, exceto pela 

televisão. Onde ficam os limites não sabemos ao certo, eles variam de acordo com os ataques 

e contra-ataques” (ATWOOD, 2017, p. 34). 

Outra dimensão do poder são os exercidos pelas instituições religiosas: sistemas de 

crenças que muitas vezes impõem dogmas e comportamentos. Essa questão está presente em 

O conto da Aia e sua adaptação para televisão, assim como em The Children of Men/Filhos 

da esperança. A proibição da leitura e da escrita para as mulheres, como já foi mencionado, é 

baseada em eventos historicamente verificáveis e veda seu acesso ao e produção de 

conhecimento, por consequência vedando a possibilidade de agenciamento. Essa proibição 

remete a um momento histórico em que a Igreja detinha o poder, pois detinha quase um 

monopólio sobre a linguagem escrita. Foi a invenção da imprensa que possibilitou a quebra 

dessa hegemonia religiosa. A partir desse momento, a disseminação de informação permitiu o 

florescimento da ciência e tecnologia, além do desenvolvimento de novas noções de 

individualismo e direitos humanos (KNUTH, 2003, p. 4). A reafirmação do poder sobre as 

mulheres em um regime teocrático como Gilead passa por impedir seu acesso à linguagem 

escrita, fundamental na política institucional, na formação intelectual em geral, na 

constituição de memória individual e coletiva e na criação artística. Quando o Comandante 

convida Offred para seu escritório, para que joguem partidas de Palavras Cruzadas, há uma 

forte ironia, assim como uma demonstração do poder do próprio Comandante, e ela observa 

que na estante há: “livros, livros e livros, bem ali, bem visíveis a olho nu, sem trancas, sem 

caixas. Não é de se espantar que não possamos entrar aqui. É um oásis do que é proibido” 

(ATWOOD, 2017a, p. 166). A cena funciona como uma metonímia para a relação entre eles: 

enquanto o Comandante possui acesso a um acervo considerável de livros, Offred apenas 
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 “Truth is we’re watching each other. She’s my spy. And I’m hers.” 
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 “war is the most obvious and visible form of the exercise of power, of men attempting to dominate each 

other.”  
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pode, quando chamada, jogar com a linguagem numa atividade cuidadosamente delimitada e 

contida em si mesma. Atwood retrata a linguagem como um aspecto tanto da tradição 

patriarcal, utilizada para oprimir e dominar, quanto da resistência feminina, capaz de formular 

um discurso contra-hegemônico, que nos leva a considerar que o próprio fato de Offred 

registrar seu diário indica sua insistência em sua própria articulação (BOOKER, 1994b, p. 

167). Por ironia da história, é Offred, uma das tantas mulheres silenciadas, que se torna a 

principal historiadora de Gilead quando seu testemunho oral é transcrito duzentos anos 

depois, funcionando como arquivo daquela sociedade (HOWELLS, 2006, p. 165).  

 

2.2. Biopoder e biopolítica 

 

A biopolítica, isto é, “a crescente inclusão da vida natural do homem nos mecanismos 

e cálculos do poder” (AGAMBEN, 1998, p. 76), constitui-se dentro do contexto dos Estados-

nação, transpassados pelos valores patriarcais e informados pelas pesquisas científicas 

frequentemente conduzidas nas universidades e instituições públicas, organizadas na 

burocracia estatal e igualmente, até certo ponto, limitadas por legislação local. É dessa 

maneira que a “velha potência da morte em que se simbolizava o poder soberano é agora, 

cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida” 

(FOUCAULT, 1988, p 131) – o que é fisiológico se configura como instrumento do biopoder. 

Foucault argumenta que, pela primeira vez na história, o biológico se reflete no político, 

porém “não é que a vida tenha sido exaustivamente integrada em técnicas que a dominem e 

gerem, ela lhes escapa continuamente” (FOUCAULT, 1988, p. 134). É o que acontece, por 

exemplo, com a gravidez de Julian e Kee no romance de James e no filme de Cuarón.  

Nas distopias em geral, é fundamental notar que a noção de poder está ligada 

principalmente às instâncias políticas e econômicas, e seu exercício se dá pela coação e 

violência real, psicológica e simbólica. Foucault associaria essa visão, mormente, ao exercício 

do poder nas sociedades anteriores ao século XVIII, no Antigo Regime, em que havia o 

interesse do poder soberano em se afirmar quando contestado. Nas distopias parece haver uma 

superimposição entre essa forma anterior de exercício do poder e o biopoder. No romance de 

Atwood, as Aias acabam sendo coagidas a tomar parte na violência estatal ao participarem da 

execução de um homem, acusado de estuprar uma Aia grávida: “há uma sede de sangue: 

quero rasgar, arrancar olhos, despedaçar”. As Aias se agrupam e podem deixar a adrenalina 

correr – é bastante semelhante aos Minutos de Ódio de Orwell em 1984, um momento 

catártico que serve como válvula de escape às repressões que o próprio regime impõe: “Nos é 
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permitido fazer qualquer coisa e isso é liberdade” (2017a, p. 328-329). Quando Foucault faz 

um estudo do suplício como forma de punição, ele analisa a importância daquele ritual na 

manutenção do poder soberano: 

 

Nas cerimônias do suplício, o personagem principal é o povo, cuja presença real e 

imediata é requerida para sua realização. Um suplício que tivesse sido conhecido, 

mas cujo desenrolar houvesse sido secreto, não teria sentido. Procurava-se dar o 

exemplo não só suscitando a consciência de que a menor infração corria sério risco 

de punição; mas provocando um efeito de terror pelo espetáculo do poder 

tripudiando sobre o culpado. (FOUCAULT, 1999, p. 49). 

 

O retorno a punições espetaculares nas distopias representa uma regressão a formas 

mais brutais de poder oficial (BOOKER, 1994, p. 108). Nesse sentido, o suplício não 

restabelece a justiça; reativa o poder (FOUCAULT, 1999, p. 42). No romance de Atwood, 

esse evento tem por função advertir quanto ao perigo de qualquer forma de subversão ou 

desobediência, mas também funciona de maneira a colocar para fora as energias e a raiva que 

as Aias poderiam estar reprimindo. Ou ainda, como colocado por Horan, através dele as Aias 

conseguem “tocar e liberar tensão sexual através do espetáculo da crueldade” (2007, p. 321)
57

. 

A perseguição, prisão, tortura, mutilação e execução é o destino de qualquer um que 

tenha quebrado as leis do regime. Gilead persegue e mata adeptos de outras religiões e 

homossexuais, aqueles que desviam da ideologia do regime, e, em alguns casos, expõe seus 

corpos ao público, mas encobrindo seus rostos, apenas possibilitando a identificação do crime 

pelo qual seriam culpados. Em The Children of Men, Lyppiatt também deseja eliminar a 

incipiente oposição, porém o faz de forma discreta, sem criar mártires, embora a dissidência 

em 2021 seja quase inexistente. As mortes de Graiscogne, Rolf e Miriam precisavam ser 

invisíveis para que ele tivesse acesso a Julian e seu bebê sem outros que contrariassem os 

planos dele.   

Achille Mbembe argumenta que a política é um trabalho de morte, e a soberania é o 

direito de matar (MBEMBE, 2011, p. 21), o que ele denomina a necropolítica. Mbembe 

recorda que Foucault afirmou que o direito soberano de matar e os mecanismos do biopoder 

estão inscritos na maneira como funcionam todos os Estados modernos e podem ser vistos 

como elementos constitutivos do poder estatal na modernidade (MBEMBE, 2011, p. 23). Por 

extensão, a gestão da vida também leva inexoravelmente ao controle da morte, no sentido de 

que o Estado soberano tem o poder de matar ou deixar morrer, e frequentemente o exerce de 

fato.  
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 “tap into and release sexual tension through the spectacle of cruelty.” 
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Podemos associar o conceito de Mbembe ao de Judith Butler da precarização da vida. 

Para a filósofa, existem sujeitos que não são de fato reconhecidos como sujeitos e vidas que 

não são reconhecidas como vidas (2009, p. 4). Essa forma de apagamento das subjetividades é 

instrumentalizada politicamente para legitimar certas ações que na prática matam ou deixam 

morrer, sejam cortando investimentos em saúde pública em locais onde a população é carente 

ou iniciando guerras com outros países cujo poderio militar está bastante aquém do seu 

próprio. Butler propõe que haja o reconhecimento da precarização da vida, isso é, que certas 

condições sociais e econômicas precisam ser atingidas para que a vida se sustente, e que a 

vida está sempre nas mãos de outras pessoas (BUTLER, 2009, p. 14). Dessa maneira, 

podemos dizer que a precariedade da vida se dá porque a necropolítica mina as condições para 

que a vida possa se manter e se perpetuar.  

Procuramos demonstrar como as ficções aqui estudadas criticam o esvaziamento do 

valor intrínseco da vida humana em regimes totalitários justamente num momento crucial 

para a sobrevivência da espécie. A necropolítica das elites dirigentes retratadas reflete como 

para elas a manutenção de seu status e a eliminação de qualquer oposição tem primazia sobre 

a preocupação com o futuro coletivo. A necropolítica também contamina as relações entre os 

Estados. Em The Children of Men, Theo descreve como, embora houvesse um acordo formal 

entre as nações para compartilhar o conhecimento sobre uma possível cura para a infertilidade 

em massa, o que ocorre é desconfiança: “Mas atravessando continentes, fronteiras nacionais e 

raciais, nos observávamos de forma suspeita, obsessivamente, nos alimentando de rumores e 

especulação” (JAMES, 1993, p. 6)
58

. O discurso de cooperação não supera as suspeitas do 

Outro.  

É importante discutir como os corpos das mulheres são mais sistematicamente 

abusados, vigiados e controlados pelo Estado, pelo fato de serem as que têm a capacidade de 

engravidar e por estarem em uma posição desprivilegiada simbólica e politicamente. Esse 

domínio é sublinhado dentro do contexto distópico, como Lúcia de la Rocque afirma: “a 

figura feminina tem um papel quase paradoxal: é ao mesmo tempo importante e secundária, 

submissa e submetida a um enquadramento e classes” (2011, p. 77). A deterioração do valor 

da vida humana e especialmente o valor da vida das mulheres, bem como os direitos 

reprodutivos, estão presentes em debates atuais e se encontram entrelaçados nos romances 

analisados. 
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 “But across continents, national and racial boundaries, we watched each other suspiciously, obsessively, 

feeding on rumor and speculation.” 
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Em Homo Sacer, Giorgio Agamben localiza as origens da biopolítica no que 

consideramos o nascimento do Estado democrático moderno: a Revolução Francesa e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É nesse contexto que nasce o sujeito, como 

ontologia. É então que a vida nua se superpõe e se confunde com o cidadão, que é aquele que 

está sob o domínio da lei de uma nação específica, aquele que possui direitos. Porém, se o 

cidadão é o mesmo que o sujeito, uma vez que se perdem atributos do cidadão, também se 

perderia a essência do sujeito? Segundo Agamben, foi justamente no momento histórico em 

que tiraram proveito dessa ambiguidade conceitual entre sujeito e cidadão que nasceu o 

Nazifascismo, ou seja, reforçou-se o nacionalismo e o racismo para separar os cidadãos cujos 

direitos deviam ser garantidos pelo Estado, dos Outros (judeus, ciganos, não-arianos) vistos 

como indesejados, inaceitáveis e inferiores. Ele ainda acredita que, no presente, a separação 

entre o humanitarismo e a política é a fase extrema da separação dos direitos humanos dos 

direitos do cidadão (AGAMBEN, 1998, p. 85) e, portanto, é fato que a soberania de um 

homem vivo sobre sua própria vida tem como contraponto a determinação de uma barreira 

além da qual a vida deixa de ter valor jurídico e pode, por conseguinte, ser eliminada sem que 

tal ato seja um homicídio (1998, p. 89). Neste sentido, o corpo é o que tem duas faces: ele é o 

portador das liberdades individuais e da sujeição ao soberano (AGAMBEN, 1998, p. 79). 

Somado a isso, para o autor, parece que desse ponto em diante – isso é, partindo-se da 

biopolítica como alicerce – todos os eventos políticos decisivos tiveram efeitos duplos 

aparentemente contraditórios: todos os direitos e liberdades adquiridos pelos indivíduos após 

conflitos com os poderes centrais resultaram na inscrição cada vez maior do indivíduo na 

ordem estatal, oferecendo base mais robusta para o poder repressor que tentavam antes 

combater (1998, p. 77).    

Agamben argumenta que na antiguidade clássica, as questões da vida nua ficavam 

restritas ao espaço doméstico, enquanto a modernidade é marcada pela politização dessa vida 

nua, fomentando uma transformação radical nas categorias do pensamento político-filosófico 

(1998, p. 4-6). Acadêmicas feministas, no entanto, observaram uma ausência crítica no 

trabalho de Agamben quando se trata de mulheres e gênero, e argumentaram que nem todas 

estamos sujeitas à vida nua da mesma maneira (LATIMER, 2011, p. 51). A análise de 

Agamben seriam incompleta porque a distinção que ele faz entre vida biológica e vida política 

está claramente relacionada à distinção entre vida pública e privada, área amplamente 

explorada dentro dos estudos feministas (LATIMER, 2011, p. 58). Nesse sentido, Filhos da 

esperança aponta para esse ponto cego ao retratar que a política reprodutiva, em geral, e os 

argumentos sobre a cidadania fetal, especificamente, são fundamentais para nosso sistema 
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biopolítico atual (LATIMER, 2011, p. 53). A situação ambígua da personagem Kee ilustra 

esse ponto: 

 

Agamben argumenta que é possível estar fisicamente vivo, mas politicamente 

abandonado, e esta é claramente a posição que Kee ocupa como um imigrante 

“ilegal” no filme. No entanto (...) ela ganha agência política por meio da proteção 

que já proporcionou ao seu feto. Portanto, o filme também nos mostra como é 

possível estar politicamente protegido, mas ainda não estar fisicamente vivo por 

meio de seu enfoque na condição do nascituro. O corpo de Kee torna-se o campo de 

batalha para essas duas forças opostas, pois o filme oferece uma crítica da política de 

migração ao mesmo tempo que fetichiza a futura criança (LATIMER, 2011, p. 53)
59

. 

 

Embora a personagem não morra, sua vida está em constante risco; seu status de 

excluída e indesejada é mudado apenas pela sua circunstância como gestante. A partir dessas 

ponderações, fica explícito que a biopolítica deve ser analisada dentro do contexto do 

patriarcado, embora devamos entender que o patriarcado é historicamente contingente. 

Adrienne Rich o define cômoda seguinte maneira: 

 

O patriarcado é o poder dos pais: sistema familiar-social, ideológico, político no 

qual o homem – pela força, pressão direta ou por meio de ritual, tradição, lei e 

linguagem, costumes, etiqueta, educação e divisão do trabalho, determina que papel 

as mulheres devem ou não desempenhar, e no qual a fêmea está em todos os lugares 

subsumida ao macho” (RICH, 1995, p. 57)
60

.   

 

Ele é a estrutura organizacional da sociedade que favorece uns e obriga outros a se 

submeterem ao grande favorecido, sob pena de violência e morte (TIBURI, 2018, p. 60). O 

patriarcado depende de uma ideia de natureza que defende a existência de apenas dois sexos, 

cujos comportamentos foram programados (TIBURI, 2018, p. 63). No entanto, é importante 

ressaltar que ainda que as relações de gênero tenham traduzido sempre, até o presente, a 

supremacia masculina, configurando o sistema patriarcal, este se realiza em graus diferentes e 

de formas distintas, conforme o período histórico (SAFFIOTI, 1995, p. 17). O patriarcado não 

seria um sistema trans-histórico homogêneo e hermético, está sujeito às dinâmicas dos 

processos históricos e culturais, bem como imbricado com relações de classe e raça. Podemos 
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 “Agamben argues that it is possible to be physically alive but politically abandoned, and this is clearly the 

position Kee occupies as an ‘illegal’ immigrant in the film. However (…) she gains political agency through the 

protection already afforded her fetus. Therefore, the film also shows us how it is possible to be politically 

protected but not yet physically alive through its focus on the status of the unborn child. Kee’s body becomes the 

battleground for these two opposing forces as the film offers a critique of the politics of migration at the same 

time as it fetishizes the future child.” 
60

 “Patriarchy is the power of the fathers: familial-social, ideological, political system in which man – by force, 

direct pressure or through ritual, tradition, law and language, customs, etiquette, education and the division of 

labor, determine which part women shall or shall not play, and in which the female is everywhere subsumed 

under the male.”  
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também sublinhar que o privilégio masculino é igualmente uma cilada que “encontra sua 

contrapartida na tensão e contensão permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que impõe a 

todo homem o dever de se afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua virilidade” 

(BOURDIEU, 2010, p. 64). Essa tensão e contensão permanente têm consequências físicas, 

psíquicas, culturais e sociais que muitas vezes influenciarão questões acerca de sexualidade e 

reprodução. Voltaremos a tratar desse assunto em outro momento, mas primeiramente, 

devemos falar sobre biopolítica como aquela que classifica, administra e controla o corpo, 

sobretudo o feminino. 

Segundo Federici, as construções e discursos acerca do corpo feminino foram 

ferramentas da dominação masculina:  

 

A categorização hierárquica das faculdades humanas e a identificação das mulheres 

com uma concepção degradada da realidade corporal foi historicamente instrumental 

para a consolidação do poder patriarcal e para a exploração masculina do trabalho 

feminino [...] os sistemas de exploração, centrados nos homens, tentaram disciplinar 

e apropriar-se do corpo feminino [...] as mulheres constituíram os principais 

objetivos – lugares privilegiados – para a implementação das técnicas de poder e das 

relações de poder (2017, p. 36-37). 

 

A historiadora se opõe ao que Foucault analisou como princípio do biopoder. O 

filósofo francês localiza no século XVIII o surgimento desse novo poder que se exerce 

administrando as forças vitais, mas, segundo ela, ele não aponta as motivações para tal. Ela 

defende que considerando que essa mutação ocorreu no contexto do surgimento do 

capitalismo, esse poder é “o resultado de uma nova preocupação pela acumulação e pela 

reprodução da força de trabalho” (2017, p. 35). Sua hipótese central é que a caça às bruxas 

que ocorreu na Europa e na América no início da Idade Moderna foi uma tentativa, pelo 

menos parcial, de criminalizar o controle sobre a natalidade, já que foi promovida por uma 

classe política que acreditava que uma população numerosa constitui um fator importante na 

riqueza de um país (FEDERICI, 2017, p. 326). Poderíamos entender o fenômeno da 

perseguição às bruxas como uma protobiopolítica, que iniciou uma campanha de terror contra 

as mulheres e utilizou-se da superstição do povo para alcançar seus objetivos. 

 

Os governos percebem que não têm que lidar simplesmente com sujeitos, nem 

mesmo com um “povo”, porém com uma “população”, com seus fenômenos 

específicos e suas variáveis próprias: natalidade, morbidade, esperança de vida, 

fecundidade, estado de saúde, incidência das doenças, forma de alimentação e de 

habitat. Todas essas variáveis situam-se no ponto de intersecção entre os 

movimentos próprios à vida e os efeitos particulares das instituições [...]. No cerne 

deste problema econômico e político da população: o sexo; é necessário analisar a 

taxa de natalidade, a idade do casamento, os nascimentos legítimos e ilegítimos, a 

precocidade e a frequência das relações sexuais, a maneira de torná-las fecundas ou 
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estéreis, o efeito do celibato ou das interdições, a incidência das práticas 

contraceptivas (FOUCAULT, 1988, p. 28). 

 

Lidar com a população é indissociável de lidar com as questões de reprodução, ainda 

que não se reduza a isso. Uma das arenas de interseção entre biopolítica e reprodução é a 

sexualidade. Foucault questiona uma concepção amplamente aceita e disseminada de que a 

sexualidade desde o século XIX passou a ser reprimida e silenciada na sociedade ocidental. 

“Passa-se das lamentações rituais sobre a libertinagem estéril dos ricos, dos celibatários e dos 

libertinos, para um discurso onde a conduta sexual da população é tomada, ao mesmo tempo, 

como objeto de análise e alvo de intervenção” (FOUCAULT, 1988, p. 29). A estrutura do 

poder se torna mais complexa, e a coletividade de maior interesse para os governos. Todavia, 

por outro lado, os indivíduos vão se tornando mais voltados para si próprios, paradoxalmente.  

Zigmunt Bauman aponta que no mundo moderno cada indivíduo é deixado só, 

enquanto a maioria é instrumento da promoção alheia (BAUMAN, 2017, p. 24), apesar dos 

discursos de cooperação e combate às injustiças e desigualdade dos Estados. Se o Estado é o 

“modelo da unidade política, um princípio de organização racional” (MBEMBE, 2011, p. 38), 

sua racionalidade não tem sido bem-sucedida em combater a miséria; tem sido, ao contrário, 

um aliado em sua perpetuação, apesar dos instrumentos democráticos e mecanismos de 

participação popular. As narrativas distópicas parecem ecoar a afirmativa de Bauman de que 

“o futuro da democracia e da liberdade pode ser assegurado numa escala planetária, ou não 

ser assegurado” (2017, p. 26), isso é, enquanto houver autoritarismo, seja onde for, ele será 

uma ameaça constante porque crises – que tipicamente desencadeiam os horrores distópicos – 

acontecerão, porém a construção da saída para elas, como nas obras analisadas, pode ser uma 

reorganização política e social calcada em um regime ditatorial. Nesse sentido, à medida que 

se delineia, em nossa atualidade, um Estado policial militarizado para suplantar o Estado 

democrático (ainda que burguês) como forma de controle social, a ficção especulativa torna-

se, infelizmente, realista: é o fascismo mostrando sua cara como possibilidade catastrófica 

(TORRES, 2017, p. 99).  

Se os Estados modernos democráticos utilizam mecanismos burocráticos, jurídicos e 

técnicos para controlar a vida, para garantir interesses não só seus, mas de elites nacionais, 

corporações e organismos transnacionais, como a vida pode manter qualquer valor intrínseco 

se ela é reduzida às noções de consumidor, cidadão, força de trabalho? Para Butler, a vida que 

é passível de luto é uma pressuposição para considerar que uma vida tem valor (BUTLER, 

2009, p. 14). No entanto, quem estaria apto a determinar tal valor, e a partir de quais critérios? 
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Existem diversos fatores que na atualidade são utilizados para determinar as vidas que têm ou 

não valor.  

Um evento significativo para Theo, em The Children of Men, é quando ele assiste a 

um Quietus, evento em que os idosos são colocados em barcos que ficam à deriva até afundar. 

Em troca, o governo promete uma pensão aos parentes dos que escolhem matar-se dessa 

maneira. Sob o regime de Xan, o corpo é disciplinado através de uma série de controles que 

ecoam os conceitos de Foucault do corpo útil, isto é, aquele que é potencialmente fértil, e o 

corpo dócil, ou seja, aquele que não criará desordem ou resistência (DARCY, 2013, p. 98), 

porém os corpos dos idosos seriam já descartáveis nesse contexto. Theo assiste a um Quietus 

em que só mulheres estavam presentes e testemunha uma mulher que tenta desistir do suicídio 

coletivo. Ela pula na água e tenta nadar até a areia, porém um guarda a golpeia, e ela acaba se 

afogando. Um suicídio se torna um assassinato. Parece significativo que haja somente 

mulheres naquele barco e que um agente do Estado mate a idosa após ela ter desistido. Assim 

como nas narrativas apocalípticas centradas na peste, em que as cenas marcantes das covas 

coletivas e a iconografia da pilha de corpos são recorrentes, o suicídio coletivo também 

ressalta “a tomada brutal da identidade na morte” (GOMEL, 2000, p. 413)
61

, anulando os 

indivíduos e agrupando-os numa massa amorfa e passiva. Além disso, os corpos envelhecidos 

precisam ser eliminados porque na distopia não se toleram os corpos deficientes ou incapazes 

(MARQUES, 2014, p. 41). Esse genocídio dos idosos acontece não só para destruir os corpos 

envelhecidos, mas também para apagar qualquer traço deles, eliminando-os do novo projeto 

de um contínuo histórico, e afogando-os exatamente no elemento que simboliza a vida 

(MARQUES, 2014, p. 42), projeto esse dos Ômegas com seu comportamento pós-humano.  

Não obstante, pelos relatos de Theo, percebe-se que esse projeto biopolítico teve raízes 

nas ansiedades geradas pela infertilidade generalizada e os efeitos psíquicos que elas tiveram 

sobre um grupo etário específico, os de meia-idade, pois estes constituiriam “a geração que 

teria de suportar o peso das necessidades humilhantes, mas insistentes, de uma sociedade em 

envelhecimento e decadência” (JAMES, 1992, p. 8)
62

. O historiador relembra que 

inicialmente houve uma epidemia de suicídios, que fora tão grave que o governo tentou impor 

pesadas multas aos parentes dos sobreviventes. James parece sugerir que houve uma espécie 

de troca a partir dessa prática governamental: os mais velhos devem morrer para que os mais 

jovens queiram viver.  
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 “brutal stripping away of identity in death.” 
62

 “(…) the generation who would have to bear the brunt of an ageing and decaying society's humiliating but 

insistent needs.” 
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No entanto, devemos observar que enquanto o suicídio dos idosos no romance é um 

ritual coletivo organizado pelo Estado e que oferece uma vantagem financeira para os 

familiares do falecido, no filme ele é incentivado através da propaganda televisiva, 

caracterizada pelo verniz liberal do slogan “Você decide quando” (FILHOS..., 2006)
63

. Um kit 

de remédios é enviado para o domicílio do cidadão, fazendo dessa morte um evento solitário 

para o sujeito, mas lucrativo para o sistema. Jasper acaba por subverter a lógica desses 

interesses ao usar um kit do Quietus para tirar a vida da esposa, que há anos estava em estado 

praticamente vegetativo, por temer o destino dela sem ele, sabendo que seria morto pelos 

Peixes por não entregar o paradeiro de Kee e Theo. 

Enquanto isso, em Gilead, os corpos deficientes e incapazes também são descartáveis, 

porém não na velhice: são os bebês que nascem deformados por causa dos efeitos de um 

ambiente devastado que são rejeitados
64

, pois perdem seu valor como commodity (STEIN, 

1996, p. 63). Commodity, aqui, não seria só um objeto com valor de mercado, mas uma 

objetificação dos seres, que passam a ter valor político e simbólico. Para um regime como 

Gilead, não há espaço para ineficiência, nem para algo ou alguém fora dos padrões esperados. 

Isso é no mínimo irônico em uma sociedade em que a fertilidade é tão baixa, porém o valor 

não estava na vida do bebê em si, mas sim no seu nascimento como ser saudável após as 

medidas tomadas para garantir esse êxito. Um bebê deficiente demonstraria a ineficiência do 

sistema e deslegitimaria o regime. 

Da mesma maneira, há um processo de exclusão e precarização da vida daqueles que 

não se submetem às imposições do sistema ou que o subvertem, mas que não são 

imediatamente condenados à morte. Theo inicialmente afirma que tudo o que as pessoas 

querem é proteção, conforto e prazer, porém Julian o confronta dizendo que o Estado pode se 

preocupar com justiça. Para demonstrar a perversidade daquele estado, Miriam narra como 

seu irmão, negro, foi parar na Colônia penal por assalto. É para lá que mandam todos os tipos 

de criminosos, porém não há supervisão, nem administração de recursos, apenas abandonam 

os prisioneiros, que acabam formando gangues e matando uns aos outros ou morrendo de 

fome. Miriam, cujo irmão fora mandado para a ilha por roubar e agredir um Ômega, mas tinha 

conseguido fugir, foi para a casa dela, onde foi encontrado e morto. Ela diz: “a ilha é um 

inferno. Aqueles que foram para lá ainda humanos estão quase todos mortos, e o resto são 

demônios” (JAMES, 1993, p. 63)
65

. Na adaptação para o cinema, esse trecho é subtraído, 
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 “You decide when.” 
64

 Não fica claro no romance o que exatamente acontece com esses bebês. Eles são mortos? Como e por quem? 

Ou são utilizados de alguma outra forma sinistra?  
65

 “The island is a living hell. Those who went there human are nearly all dead and the rest are devils.” 
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porém a colônia penal na ilha é substituída pelos campos de refugiados a que são enviados 

aqueles que tentam chegar à Inglaterra, onde acreditam que terão alguma segurança e meios 

de sobreviver. No entanto, o local é semelhante à descrição de James da Ilha. A precariedade 

da vida é acentuada, pois nessas circunstâncias, mesmo enquanto a vida no planeta padece, a 

necropolítica entra em ação, colocando em prática discursos e políticas que deixam 

subentendido que apenas algumas vidas são desejáveis. A precarização da vida persiste, já que 

não há condições políticas nem sociais para sustentar essa vida, e ela não depende apenas na 

vontade de viver (BUTLER, 2009, p. 21).  

O fato de ser a Inglaterra o pano de fundo da narrativa é marcante: o que já fora o 

maior Império do mundo, sempre voltado para fora, tenta manter seu isolamento a qualquer 

custo, pois quem vem de fora é uma ameaça. Hoje, essa tentativa de isolamento dos britânicos 

se reflete em diversas políticas em relação à União Europeia, por exemplo, bloco econômico 

que o Reino Unido acaba de abandonar. A Grã-Bretanha nunca adotou a moeda única, o euro, 

e não participa do Acordo de Schengen, que garante a livre circulação de pessoas dentro do 

bloco.  

Ao mesmo tempo, é sintomático que seja no campo dos refugiados que ocorre o 

nascimento do bebê de Kee, e que seja nesse local violento, marginalizado e precário que uma 

possível esperança para a humanidade vem ao mundo. Afinal, Kee também era uma 

refugiada, e se encontra no meio de pessoas abandonas à própria sorte, na fronteira entre a 

Inglaterra e o mundo, entre o caos e a civilização. Dentro da região excluída, nasce uma 

menina, uma promessa de renovação que será tanto redenção para Theo, que carregava a 

culpa pela morte de um filho anos atrás, quanto talvez para a própria humanidade, como 

indica o nome do barco que a aguarda, Tomorrow (“Amanhã”). No entanto, o filme termina 

antes de sabermos se o Human Project era ou não confiável, se Kee e o bebê Dylan estão ou 

não a salvo, se o nascimento significa um novo começo ou uma anomalia. E, na ambiguidade, 

somos nós, espectadores, órfãos, deixados em mar aberto para crer ou não no Human Project. 

Essa ambiguidade nos impede de concluir se podemos retornar desse processo de extinção. 

Em O conto da Aia, o controle do corpo se dá todo o tempo. A separação das mulheres 

em castas, diferenciadas por suas roupas, garante que cada indivíduo saiba como os outros 

devem se comportar e que posição hierárquica ocupam naquela sociedade. As Aias, 

especificamente, além das roupas vermelhas, usam toucas brancas e véus: “as toucas [...] são 

destinadas a nos impedir de ver e de sermos vistas” (ATWOOD, 2017a, p. 16). Elas devem 

fazer, obrigatoriamente, visitas periódicas ao ginecologista para garantir que estão com boa 

saúde; além disso, sua alimentação, banhos e exercícios também são controlados pela Marthas 
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e Esposas. Mas isso não é muito diferente do tratamento dado aos animais que devem estar 

saudáveis o bastante para procriar e seguir para o matadouro depois de cumprirem sua função 

dentro da cadeia produtiva. 

Controlando os corpos dos indivíduos, controla-se a nação. Anne McClintock defende 

que todos os nacionalismos são gendrados, igualmente inventados e perigosos – perigosos 

justamente no sentido de representarem ligações com os poderes políticos e com as 

tecnologias da violência (McCLINTOCK, 1993, p. 61). As estratégias de controle dos corpos, 

através das quais podem ser, segundo Foucault, submetidos, utilizados, transformados e 

aperfeiçoados (1999, p. 118), aliadas ao machismo estrutural, terminam por resultar em 

consequências específicas para as mulheres: as expectativas sobre seu comportamento, seus 

corpos e seu valor na sociedade. Embora Offred negue que as relações que tem com o 

Comandante durante a Cerimônia sejam estupro, sua escolha era entre a morte ou escravidão 

institucionalizada e estupro sancionado pelo Estado, ambas alternativas violentas, frutos da 

coerção que resulta do comportamento que esse governo prescreve (MERCER, 2015, pos. 

593). Ademais, esse nacionalismo gendrado, que necessita gerar descendentes para garantir 

sua continuidade, permeia o discurso sobre Gilead: “A República de Gilead, dizia Tia Lydia, 

não conhece fronteiras. Gilead está dentro de você” (ATWOOD, 2017a, p. 34), ressaltando 

ainda que a submissão não devia ser apenas do corpo, mas também da mente. Gilead insiste 

numa visão dicotômica – corpo/mente, homens/mulheres, fiéis/infiéis – para legitimar suas 

próprias leis.  

Neste sentido, regimes fundamentalistas necessitam de alguma aceitação por parte da 

sociedade e da participação de alguns de seus setores. Isso é atingido pela coação e por um 

regime de medo e intolerância. Segundo Rebecca Knuth:  

 

No entanto, a escala e malignidade dos eventos do século fizeram com que alguns 

psicólogos acadêmicos considerassem a possibilidade de uma “patologia cultural” e 

atribuíssem o comportamento violento de grupos a condições e respostas sociais 

específicas. Ainda assim, o foco permaneceu no indivíduo. Esses psicólogos 

concordaram que, sob o stress da violência sociocultural, indivíduos poderiam 

rejeitar valores anteriores, assumir visões extremistas, e tornarem-se patológicos. 

(KNUTH, 2003, p. 12)
66

 

 

Na obra de James, Xan Lyppiatt tem o título de Warden of England, uma escolha 

significativa, como notado por Marques, já que a palavra em inglês se refere a um carcereiro 
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agreed that, under the stresses of sociocultural violence, individuals could reject previously held values, assume 

extremist beliefs, and become pathological”.  
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em uma prisão, e é justamente Xan quem controla as ações dos corpos individuais que podem 

pôr em risco o corpo coletivo (MARQUES, 2014, p. 40). No entanto, o filme mostra a 

Inglaterra muito mais decadente: o cenário é de prédios degradados, sujeira nas ruas, ataques 

terroristas e, além disso, o controle exercido pelo governo parece muito mais débil. No filme, 

Theo morre quando seu arco de redenção se encerra e Kee vê o Tomorrow; ao passo que no 

romance, Theo mata Lyppiatt e toma dele o anel, sinalizando que ele tomará seu lugar, talvez 

como novo Guardião da Inglaterra. Quando Julian diz que aquele anel não foi feito para ele, 

Theo responde: “Isso será útil agora. Eu o tirarei quando chegar o momento” (JAMES, 1993, 

p. 241)
67

.  

É interessante pensar no controle do corpo em tempos do debate sobre o pós-

humano. No passado havia uma ansiedade em relação às fronteiras entre o humano e o 

animal; porém os avanços tecnológicos abalaram a identidade a partir da permeabilidade 

das fronteiras entre o humano e a máquina, fenômeno advindo da percepção da ameaça da 

obsolescência da humanidade (CLAEYS, 2017, p. 78). Para Marques, a construção dos 

Ômegas, como é denominada a última geração que nasceu na obra de James, e que por isso 

é encarada pelo resto da população com uma mistura de reverência e temor, representa uma 

contradição corpórea. Eles são um grupo de humanos quase perfeitos e deveriam 

representar o máximo da complexidade da humanidade. No entanto, são incapazes de 

manter qualquer senso de comunidade e se tornaram estéreis não só fisicamente, mas 

também social e psicologicamente (MARQUES, 2014, p. 40-41). Além disso, o culto aos 

Ômegas jovens, porém socialmente inaptos, torna a intolerância à velhice ainda mais 

irônica, pois sugere uma necessidade de criar um novo senso de história desligado de um 

continuum que está morrendo com a perda da fertilidade, sublinhando como corpos que já 

nasceram estéreis são ainda mais centrais à manutenção das relações sociais nessa distopia 

do que aqueles corpos cuja idade tornou estéreis (MARQUES, 2014, p. 41). É a morte do 

ser humano mais jovem do mundo que inicia o filme, assim como o romance. Ele é 

esfaqueado após recusar-se a dar um autógrafo para um fã, que após esse fato é espancado 

até a morte. Ao verem essa notícia na televisão em um restaurante, um grupo de britânicos 

fica surpreso e comovido, e alguns chegam a chorar (FILHOS..., 2006). Esta situação, em 

que uma vida é tão valorizada ao mesmo tempo em que outras são completamente 

apagadas, evoca assustadoramente nossos próprios paradoxos biopolíticos, em que algumas 

vidas são consideradas dignas de direitos e outras são invizibilizadas e desprezadas, ao 

mesmo tempo que antecipa o papel reprodutivo de Kee no filme e o paradoxo biopolítico 
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em que ela se encontra por ser uma refugiada grávida (LATIMER, 2011, p. 57). No filme, 

essa situação em que a humanidade está é questionado, perturbando a divisão de 

cidadão/refugiado na figura de Kee; no entanto, o encerramento parece apontar para uma 

humanidade que precisa construir outros paradigmas para sobreviver, nas mesmas linhas da 

personagem que não possui raízes nacionais específicas. Tanto na obra de James quanto na 

de Atwood, verificamos a relativização do valor da vida apesar do risco generalizado que a 

infertilidade representa. Um risco tão iminente para a sobrevivência coletiva deveria 

potencialmente fomentar alianças e promover ações que revertessem ou atenuassem esse 

risco. No entanto, a despolitização da sociedade civil e uma angústia profunda em The 

Children of Men acabam gerando apatia. É Julian que questiona Theo quanto a sua apatia 

política ao indagar: “Como pode haver dignidade se ligamos tão pouco para a dignidade dos 

outros?” (JAMES, 1993, p. 108)
68

. Os regimes ditatoriais exercem a soberania e o 

monopólio da força, desprendidos das regulamentações jurídicas e políticas da democracia 

e perseguindo seus adversários, garantindo a manutenção do seu poder, exercendo o 

controle sobre a vida e os corpos dos indivíduos. A precariedade é induzida politicamente 

para que certos grupos sofram os efeitos de redes socioeconômicas falhas, estando mais 

expostos à violência e morte, correndo risco de doenças, pobreza, fome e deslocamento 

(BUTLER, 2009, p. 25-26). E, mais especificamente, esse controle e desprezo pela vida do 

Outro é exercido de maneira mais extensiva e rígida sobre os corpos femininos, por via, por 

exemplo, da feminização da pobreza, da conivência com a violência doméstica que vitimiza 

majoritariamente mulheres e crianças, e da ausência de políticas públicas e legislação que 

garantam a autonomia das mulheres para tomarem decisões sobre seus próprios corpos e 

seus direitos reprodutivos. Não obstante, tal controle nunca é bem-sucedido em sua 

pretensão de ser absoluto. Quando há controle do corpo, é nele que a resistência se 

manifesta e materializa.  

A precariedade da vida é ampliada e aprofundada em certos contextos, tornando-se 

ainda mais perceptível. Isso acontece particularmente nos campos de refugiados, em Filhos da 

esperança, e nas colônias, em O conto da Aia e The Handmaid’s Tale. Achille Mbembe 

analisa a questão das colônias na modernidade. Embora hoje não existam grandes extensões 

territoriais para ocupar e explorar como no século XIV e XV, há ainda espaços em que existe 

dominação política, econômica e territorial, e povos cuja soberania não é juridicamente 

garantida nem efetivamente exercida. O autor se concentra na situação da Palestina, o 

território que Israel ocupa e controla com o apoio de grande parte dos Estados ditos 
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democráticos. Ele argumenta que as colônias são habitadas pelos “selvagens” e não se 

organizam na forma estatal, não implicando a existência de cidadãos (MBEMBE, 2011, p. 

39). A descrição das colônias no romance de Atwood é bastante tenebrosa: 

 

Nas Colônias, as pessoas passam o tempo fazendo limpeza. Atualmente a limpeza é 

muito importante para eles. Por vezes são apenas cadáveres, depois de uma batalha. 

Os corpos daqueles que vivem nos guetos das cidades são os piores, são deixados 

expostos por mais tempo, e ficam mais decompostos. Essa turma não gosta de 

corpos de gente morta abandonados por aí, têm medo de uma praga ou coisa 

parecida. De modo que as mulheres nas colônias por lá cuidam de queimá-los. As 

outras Colônias, contudo, são piores, há os depósitos de lixo tóxico e de radiação 

que vaza. Nessas, eles calculam que você terá três anos no máximo, antes que sua 

pele se despregue e saia como luvas de borracha. Não se dão ao trabalho de lhe dar 

muito o quê comer, ou de lhe dar trajes de proteção ou coisa nenhuma, é mais barato 

assim. De qualquer maneira são pessoas de quem eles querem se livrar, na maioria. 

(ATWOOD, 2017a, p. 294-295).  

 

Essa precariedade não se dá somente em espaços circunscritos, mas com determinados 

grupos, mesmo dentro de países ricos. Em The Children of Men, temos a questão dos 

imigrantes como um elemento relevante, e ela é ainda mais fundamental ao enredo da 

adaptação, na qual o colapso das grandes metrópoles levou ao influxo maciço de refugiados 

para as ilhas Britânicas. A Inglaterra é o único país que ainda se encontra em condições 

habitáveis e consegue manter alguma coerência política e estabilidade econômica. Os 

refugiados são mantidos em campos próximos ao litoral, e seu destino é incerto. No romance 

de 1991, uma das pautas do grupo de oposição ao regime é a melhoria das condições de vida 

dos imigrantes. Eles vivem em campos, os homens separados das mulheres, fazem trabalhos 

braçais, sem direito à cidadania inglesa, e aos sessenta anos são forçados a retornar ao seu 

local de origem. Julian diz, indignada, que isso é uma forma de “escravidão legalizada” 

(JAMES, 1993, p. 58). No filme, os refugiados são figuras importantes para o 

desenvolvimento da trama e também servem como meio de se refletir sobre o presente, uma 

representação esteticamente monstruosa que materializa um discurso acerca da alteridade dos 

que estão fora da sua nação de origem, mas também sem asilo, que estão no interstício entre o 

cidadão e o estrangeiro, a figura que o Estado não pode matar, mas deixa morrer. Para Butler, 

nas políticas de imigração atuais, algumas vidas são percebidas como tais enquanto outras, 

embora de pessoas vivendo, não são percebidas da mesma forma, numa situação em que suas 

vidas não são consideradas como potencialmente passíveis de luto, logo valiosas; então são 

expostas ao fardo da fome, desemprego, desamparo legal e correm risco de violência e até de 

morte (BUTLER, 2009, p. 24-25). O capitalismo produz cada vez mais massas de “lixo 

humano”, ou seja, aquele excesso populacional que não é considerado útil para o sistema, com 
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o qual os poderes centrais ainda não sabem como lidar, uma vez que as terras onde 

anteriormente esse excesso populacional fora despejado são hoje quase inexistentes 

(BUTLER, 2009, p. 29).  

Em ambos os casos, isso é, tanto nos romances, quanto nas obras cinematográficas, 

embora exista uma situação de vida precária generalizada, isso não leva ao reconhecimento 

recíproco, que poderia nutrir alianças políticas de resistência, mas leva a alvejar populações 

específicas que não são tidas propriamente como vidas, são populações que podem ser 

perdidas ou abandonadas porque na verdade já são tidas como tal. 

As discussões sobre poder e biopoder acabam se desdobrando em outras acerca de 

política, religião e vida humana. Todavia, os aspectos materiais do biopoder não têm as 

mesmas implicações para os sujeitos em diferentes posições sociais. Ricos e pobres, mulheres 

e homens, jovens e idosos não sentem seus efeitos e demandas igualmente. Discutiremos 

esses aspectos em relação às mulheres na próxima sessão. 

    

2.3. O poder sobre, para e das mulheres 

 

No livro Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, a historiadora 

Silvia Federici analisa os fatores que possibilitaram o nascimento do capitalismo na Europa 

sob uma perspectiva de gênero e do trabalho feminino. Ela considera três aspectos 

fundamentais nessa análise: 

 

(i) desenvolvimento de uma nova divisão sexual no trabalho; (ii) a construção de uma 

nova ordem patriarcal baseada na exclusão das mulheres do trabalho assalariado e em 

sua subordinação aos homens; (iii) a mecanização do corpo proletário e sua 

transformação, no caso das mulheres, em uma máquina de produção de novos 

trabalhadores. (2017, p. 26)  

 

Federici também defende que a caça às bruxas foi tão importante para o 

desenvolvimento do capitalismo quanto foi a colonização das Américas e da África e a 

expropriação dos camponeses europeus de suas terras (2017, p. 26). Para ela, assim como para 

Margaret McLaren, “o capitalismo é estruturado na manutenção de papéis sexuais específicos, 

na tradicional definição de família e nos trabalhos femininos, doméstico e reprodutivo, sem 

salários” (McLAREN, 2016, p. 23). Entretanto, reconhecemos que o capitalismo certamente 

não inventou a subordinação das mulheres, mas estabeleceu outros modelos especialmente 

“modernos” de sexismo (ARRUZZA; BHATTHARYA; FRASER, 2019, pos. 416). Além 

disso, a posse da mulher no ato sexual se estende à posse dos filhos que dela nascem. Isso se 
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reflete, por exemplo, na adoção do sobrenome paterno. Além disso, as questões ligadas à 

herança e aquisição de propriedades por muito tempo restringiram às mulheres o acesso a 

meios de autossuficiência econômica, ou controle sobre seus bens, colocando-as sob a tutela 

de alguma figura masculina. Nesse sentido, para as mulheres, a classe é mediada pelos 

vínculos sexuais com um homem, que então lhes proporciona acesso aos recursos materiais 

(LERNER, 2019, p. 54). Enquanto isso, simbolicamente, a mulher foi metaforicamente 

constituída como uma entidade negativa “definida apenas por falta, suas virtudes mesmas só 

podem se afirmar em uma dupla negação, como vício negado ou superado” (BOURDIEU, 

2010, p. 37); desse modo, a ela tudo é negado exceto cumprir o papel que lhe é reservado.  

Em O conto da Aia, Marthas e Econoesposas preenchem o papel de trabalho não 

remunerado de donas de casa, embora elas e os Guardiões sejam os únicos envolvidos em 

trabalho produtivo (MERCER, 2015, pos. 759). Poderíamos ir ainda mais longe e argumentar 

que o mundo de Gilead se baseia na classe burguesa dominante da sociedade americana, que 

tem todos os meios de produção em suas mãos, sendo a sociedade dividida em dois grupos: 

um é a burguesia e o outro é o proletariado (ROOZBEH, 2018, p. 17). Nesse sentido, as Aias 

são um símbolo do proletariado, subjugado pela burguesia até a escravidão, severamente 

doutrinado de uma forma psicologicamente degradante e perdendo os direitos mais básicos 

(ROOZBEH, 2018, p. 16). Porém, levando em conta os mecanismos biopolíticos e o histórico 

do controle do corpo das mulheres e da reprodução, essa comparação nos parece útil, porém 

insuficiente, até por não parecer que uma repartição dicotômica da sociedade de Gilead 

consiga dar conta de suas nuances. Acredito ser possível traçar um paralelo entre os 

argumentos utilizados por Federici e os mecanismos de biopolítica, para compreender e 

analisar a ideologia propagada na República de Gilead: se as mulheres antes eram mortas por 

sua insubmissão, agora elas são categorizadas, hierarquizadas, disciplinadas e objetificadas 

para servir aos interesses do regime teocrático fundamentalista cristão. 

A biopolítica se estabelece, materializa-se e legitima-se frequentemente no nível da 

linguagem por meio do discurso falocêntrico. Um ato de linguagem fundamental é nomear. 

Ao dar às Aias um nome que as liga ao seu Comandante e extirpar-lhes o próprio, o regime de 

Gilead anula a individualidade daquelas mulheres e marca-as como propriedade de um 

homem: “Meu nome é Offred. Eu tinha um outro nome, mas ele é proibido agora” (THT, 

2017, temp. 01, ep. 01)
69

. Escutamos a personagem em voice-over, anunciando para o público 

– que já vira nas primeiras cenas do primeiro episódio da série ela perder a filha e o marido – 

que ela também perdera sua identidade.  
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 “My name is Offred. I used to have another name, but it’s forbidden now.” 
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No romance de Atwood, as formas de tratamento são rigidamente estabelecidas, 

especialmente no caso do cumprimento endereçado às Aias, em que se deseja: “Abençoado 

seja o fruto”, o que por sua vez exige a resposta: “Que o senhor possa abri-lo” (THT, 2017, 

temp. 01, ep. 01)
70

. O poder da linguagem na construção da identidade é fundamental na 

teoria e prática feminista, mas preservar a materialidade do corpo também é (McLAREN, 

2016, p. 139), isto é, a constituição da identidade não é somente um ato do discurso. Porém, é 

no controle do corpo que a subjugação se concretiza. Para Tia Lydia, a modéstia era 

característica essencial das mulheres, especialmente das Aias: “ser vista – ser vista – é ser – a 

voz dela tremeu – penetrada. O que vocês devem ser, meninas, é impenetráveis. Ela nos 

chamava de meninas” (ATWOOD, 2017a, p. 41). A infantilização das Aias ao serem 

chamadas de meninas é um recurso importante nesse jogo de dominação: crianças não podem 

ser responsáveis por si mesmas. Ao mesmo tempo em que elas se destacam na paisagem com 

seus trajes vermelhos, todos os outros traços de individualidade são apagados: a materialidade 

é da Aia como entidade, como função, não como mulher. Ao ver turistas japonesas com 

cabeças descobertas e usando maquiagem, Offred reflete que: “Estamos fascinadas, mas ao 

mesmo tempo sentindo repulsa. Elas parecem despidas. Foi preciso tão pouco tempo para 

mudar nossas ideias a respeito de coisas como essa” (ATWOOD, 2017a, p. 40). Após 

tamanha exposição aos moralismos de Gilead, o conceito de liberdade se estreita. Gilead é 

fruto de uma revolução conservadora, que almeja o retrocesso dos direitos das mulheres, e, 

para tal, necessita incutir nelas seus valores de dominador. 

Para Mercer, o próprio feminismo é um projeto utópico contínuo, no sentido de um 

aperfeiçoamento permanente ao invés de um estado cultural inatingível (MERCER, 2015, 

pos. 364). Gilead é o antônimo desse projeto. Após as mulheres conquistarem maior 

autonomia social, financeira e jurídica, maior espaço político e controle reprodutivo, inicia-se 

uma segunda caça às “bruxas”, ou seja, àquelas que recusaram papéis tradicionais, ou 

questionaram as expectativas e exigências que a ideologia patriarcal tentava lhes impor. No 

entanto, ao invés de matá-las, utiliza-se de seus corpos para a reprodução da força de trabalho, 

usando do poder disciplinar para controlar e submeter, do biopoder para justificar a 

necessidade dessa disciplina e do poder pastoral para envernizar. Mercer argumenta que o 

fundamentalismo religioso e sua insistência na “tradição” desempenharam um papel essencial 

na desigualdade das mulheres dentro das sociedades ocidentais (MERCER, 2015, pos. 237). 

Parece significativo que Moira, em O conto da Aia, tenha sido capturada após passar por 

Salem, depois de ter escapado do Centro Vermelho e ter ficado na clandestinidade durante 
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 “Blessed be the fruit”; “May the Lord open”.   



95 
 

quase um ano. A cidade ficou conhecida pela caça às bruxas no século XVII, em que houve 

mais de duzentos acusados, e vinte pessoas foram condenadas à morte.  

A violência sobre os corpos femininos afirma e reitera a assimetria de poder entre os 

sexos que o patriarcado naturaliza e perpetua: 

 

As violências praticadas contra as mulheres por conta de seu sexo tomam múltiplas 

formas. Elas englobam todos os atos que, por meio da ameaça, coação ou força, lhes 

infligem, na vida privada ou pública, sofrimentos físicos, sexuais, ou psicológicos 

com a finalidade de intimidá-las, puni-las, humilhá-las, atingi-las na sua integridade 

física e na sua subjetividade. (HIRATA et al, 2009, p. 271). 

 

Não obstante, é necessário compreender que o patriarcado não deve ser entendido 

como homogêneo, imutável, descontextualizado e estático. Tal ideia de um patriarcado 

universal e constante tem sido criticada recentemente “por seu fracasso em explicar os 

mecanismos da opressão de gênero nos contextos culturais concretos em que ela existe” 

(BUTLER, 2016, p. 21). Também foi criticada por reiterar uma diferença natural entre os 

sexos (HIRATA et al, 2009, p. 177). Ao caminhar com Ofglen, Offred pondera: “homem 

nenhum grita obscenidades para nós, fala conosco, toca em nós. Ninguém assobia” 

(ATWOOD, 2017a, p. 36). Se o assédio na rua hoje é contestado e combatido pelos 

movimentos feministas, sua ausência não sinaliza necessariamente mais liberdade para as 

mulheres, como Atwood parece salientar. Uma vez que a violência contra as mulheres é 

regulamentada e monopolizada pelo Estado, que se coloca como bastião da moralidade, os 

indivíduos seriam reprimidos ao cometê-la. A tentativa de controle dos homens sobre as 

mulheres pode se ocultar em pretensões protetoras e paternalistas. 

 Um dos méritos de Atwood está em conseguir apontar certas fissuras que ela percebe 

no discurso feminista. Para ela, assim como para Butler, “a insistência sobre a coerência e 

unidade da categoria das mulheres rejeitou efetivamente a multiplicidade das intersecções 

culturais, sociais e políticas em que é construído o espectro concreto das ‘mulheres’” 

(BUTLER, 2016, p. 39). As mulheres não são aliadas naturais apenas com base no seu 

gênero, até porque o próprio gênero não pode ser considerado como uma oposição binária, 

nem como construção universal: há outros interesses e posicionamentos nessa equação porque 

os sujeitos não são unidimensionais. No entanto, isso não significa que alianças entre as 

mulheres não sejam possíveis e desejáveis como estratégia de resistência às forças de 

dominação. Em Gilead, a divisão das mulheres em castas também é uma maneira de impedir 

essas possíveis alianças e alienar umas das outras, reduzindo-as a funções dentro da 

sociedade. As Esposas, que se vestem de azul, representam as mães, a moral, aquelas que 
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devem ser belas, recatadas e do lar. As Aias e Marthas servem nas casas da elite. As Tias 

representam figuras de professoras e vigias. Finalmente, as Econoesposas, com suas roupas 

listradas, “têm que fazer tudo, se puderem” (ATWOOD, 2017a, p. 35). Ofglen, na série, 

afirma que “[e]les fazem isso muito bem, fazem com que não confiemos umas nas outras” 

(THT, 2017, temp. 01, ep. 01)
71

. Os idealizadores daquela sociedade sabiam que “a melhor 

maneira e a mais eficiente em termos de custos de controlar mulheres para propósitos 

reprodutivos e outros era por meio das próprias mulheres” (ATWOOD, 2017a, p. 362). Nesse 

sentido, as Tias são utilizadas pela classe dominante como aparatos ideológicos do Estado 

(ROOZBEH, 2018, p. 19).  

Há críticas aos movimentos feministas que podem ser inferidas no romance de 

Atwood, embora essa crítica não represente de maneira monolítica nem os feminismos, nem 

as feministas; outrossim, ela reconhece o fato de as feministas da Terceira Onda
72

 serem 

consideradas complacentes com os ganhos legais e políticos dos movimentos dos anos 70 

(MERCER, 2015, pos. 427), como a mãe de Offred argumenta:  

 

Vocês jovens não dão valor às coisas, dizia. Não sabem as coisas por que tivemos 

que passar, só pra conseguir fazer com que chegassem onde estão. Olha só para ele 

cortando as cenouras. Vocês não sabem quantas vidas de mulheres, quantos corpos 

de mulheres os tanques tiveram que passar por cima só para chegar a este ponto. 

(ATWOOD, 2017a, p. 148) 

 

Tanto no romance de James quanto no de Atwood, as mulheres estão em posições 

particularmente vulneráveis, embora em O conto da Aia essa opressão seja muito mais 

extensiva, coletiva, calcificada e violenta. A própria existência da República de Gilead se 

baseia na subjugação dos corpos das mulheres. Mas podemos nos perguntar: por que algumas 

mulheres seriam instrumento da subjugação de outras com as quais, num passado não muito 

distante, podiam ter compartilhado tanto? Como os laços em potencial são impossibilitados 

dentro dos regimes policiais e centralizadores? 

A dominação pode ser exercida por uma mulher sobre outras. A relação entre Offred e 

Serena tem contornos interessantes ao mostrar o poder como relacional e situacional: “Sou 

uma vergonha para ela; e uma necessidade” (ATWOOD, 2017a, p. 22). Ao habitarem a 
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 “They do that really well. Make us distrust each other.” 
72

 O movimento feminista organizado tem sido dividido em diferentes estágios, se referindo a períodos históricos 

distintos. A Primeira Onda engloba os movimentos pelo direito ao voto que tiveram início no final do século 

XIX e se estenderam até mais ou menos 1930. A Segunda Onda prolonga o movimento de contracultura e é 

caracterizado pela afirmação de que o privado é político. Já a Terceira Onda foca na individuação do sujeito 

democrático, na autonomia sexual das mulheres e na rejeição à maternidade compulsória (HIRATA et al, 2009, 

p. 144-153). Devemos salientar que essa divisão se limita ao movimento no Ocidente e que o movimento 

feminista é mais complexo, com diversas correntes de pensamento, como o radical, interseccional, marxista, 

negro, liberal e outros. 
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mesma residência, se veem forçadas a uma convivência com regras que parecem muito claras 

e diretas. Porém, as relações interpessoais não são tão estéreis. Para Serena, a presença de 

Offred é um lembrete da sua incapacidade de gerar um filho, porém sua única maneira de 

obter o filho que deseja. A respeito das Esposas em geral, Tia Lydia diz para as futuras Aias, 

ainda no Centro Vermelho: “vocês têm que perceber que elas são fracassadas. Não 

conseguiram” (ATWOOD, 2017a, p. 59), numa aparente tentativa de fazer com que elas se 

sintam superiores às Esposas, ainda que sua posição social seja submissa.  

Há de se ressaltar também que a construção do gênero masculino engessa os homens 

em prescrições de comportamentos que reiteram os paradigmas do patriarcado. É 

contraditório, mas em Gilead os homens são os únicos que são capazes de gerir o poder e 

ocupar os espaços decisórios ao regulamentarem a comunidade; ainda assim, ao falar sobre 

eles para as Aias em treinamento no Centro Vermelho, Tia Lydia diz:  

 

Homens são máquinas movidas a sexo, dizia Tia Lydia, e não muito mais. Eles 

querem apenas uma coisa. Vocês têm que aprender a manipulá-los, para o bem de si 

mesmas. Levá-los pelo nariz para onde quiserem. Isso é uma metáfora. É a maneira 

como funciona a natureza. É o plano de Deus. É a maneira como são as coisas. 

(ATWOOD, 2017a, p. 178) 

 

Apesar de referir-se aos homens como máquinas, ou seja, objetificando-os e 

desumanizando-os, Tia Lydia impõe a heteronormatividade, ao mesmo tempo em que desloca 

a responsabilidade por essa suposta ausência de controle do sexo masculino para as que 

seriam suas vítimas. Essa naturalização da inabilidade dos homens em “controlar seu desejo 

sexual é então projetada nas mulheres, colocando-as em posição de submissão para prevenir 

ou permitir o acesso aos seus corpos” (MERCER, 2015, pos. 553)
73

.  

Na série, o Comandante Putnam, que teve um caso extraconjugal com Janine, é 

colocado em julgamento por sua transgressão. Um dos juízes é o próprio Fred Waterford, que 

poderia estar sendo julgado pelo mesmo crime, caso fosse descoberto seu envolvimento com 

June. Ao julgá-lo, os membros do Conselho dizem: “Ele parece genuinamente arrependido”
74

. 

Fred tenta amenizar a punição, mas outro membro lhe informa que a própria esposa do Sr. 

Putnam solicitara que ele tivesse a punição mais rigorosa possível. Ao contrário de Janine, 

que primeiramente foi condenada ao apedrejamento e depois fora enviada para as Colônias, o 

Sr. Putnam teve um braço amputado (THT, 2017, temp. 01, ep. 10). 
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 “to control that sexual desire is thus projected onto women, placing women in positions of powerlessness to 

prevent or allow sexual access to their bodies.” 
74

 “He seems genuinely remorseful.” 
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A existência do clube Jezebel’s, onde as mulheres que não se adaptam ao sistema são 

enviadas para servir de prostituas para a elite do regime, reforça esse ponto. O comandante 

leva Offred ao clube e diz que “A Natureza exige variedade para homens. É lógico, é 

razoável, faz parte da estratégia da procriação. É o plano da Natureza [...] as mulheres sabem 

disso instintivamente” (ATWOOD, 2017a, p. 281). Mas as mulheres de lá, obviamente, são 

esterilizadas, o que parece uma contradição grotesca numa sociedade cuja existência fora 

justificada pela queda na taxa de natalidade.  

Os homens em Gilead não podem ser acusados de serem inférteis porque tal fato 

significaria que seu desejo sexual e a subjugação sexual à qual forçam as mulheres não tem 

nenhuma relação com a vontade de Deus de que a humanidade se perpetue e se multiplique. 

Para o regime de Gilead, somente as mulheres podem ser consideradas estéreis. Ao fazer seu 

exame médico de praxe, o ginecologista oferece a Offred “ajudá-la” e sugere que talvez o 

Comandante não possa ter filhos. Ela reflete com ironia: “É heresia. São só as mulheres que 

não podem, que permanecem teimosamente fechadas, danificadas, defeituosas” (ATWOOD, 

2017a, p. 243). Offred avalia que, em Gilead, “deve ser um inferno ser um homem dessa 

maneira. Deve ser muito bom. Deve ser um inferno. Deve ser muito silencioso” (ATWOOD, 

2017a, p. 108). Se por um lado ela parece invejá-los, a Aia reconhece que os privilégios 

masculinos também foram limitados. Porém a especulação do médico parece verdadeira, e 

June só engravida quando tem relações com Nick, a pedido da própria Serena.  

É interessante que, em The Children of Men, Theo observe outra faceta da construção 

da masculinidade ao refletir sobre Xan e aqueles que o servem nas tarefas domésticas. Desde 

o início do governo, Xan nunca teve secretárias ou assistentes pessoais do sexo feminino, e 

são soldados do seu exército pessoal que desempenham as funções de cozinhar, dirigir, além 

de servir como guardas. Theo supõe inicialmente que isso seria para evitar escândalos sexuais, 

o que mostra a natureza heteronormativa do sistema, porém em seguida ele pondera: “se a 

lealdade que Xan demandava não era essencialmente masculina: hierárquica, não contestadora 

e não emotiva” (JAMES, 1993, p. 85)
75

. Rolf também é retratado como um homem arrogante 

e com sede de poder, que vê na gravidez da esposa uma chance de ascensão política: “Serei eu 

e não Xan Lyppiatt que apresentarei essa criança para o mundo [...] o que eu posso fazer que 

ele não pode é ser pai da nova raça” (JAMES, 1993, p. 167)
76

.  

As teorias feministas da metade do século XX distinguiam sexo e gênero, sendo o 

primeiro visto como biologicamente dado e o segundo como historicamente variável; porém, 
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 “[…] the loyalty Xan demanded was essentially masculine: hierarchical, unquestioning, unemotional.” 
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 “But it will be me, not Xan Lyppiatt, who presents my child to the world […] What I can do that he can’t is to 

father the new race.” 
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mais recentemente, tanto sexo quanto gênero são vistos como construídos (McLAREN, 2016, 

p. 122). Butler utiliza uma abordagem foucaultiana das questões de gênero, sexo e desejo 

sexual, destruindo a naturalidade dessas categorias, e, através de genealogias de tais 

categorias, as revela como efeitos de formações de poder particulares (McLAREN, 2016, p. 

132). Para Butler, deve-se repensar essas categorias totalizantes para combater sua ideologia: 

“o esforço de identificar o inimigo como singular em sua forma é um discurso invertido que 

mimetiza acriticamente a estratégia do opressor, em vez de oferecer um conjunto diferente de 

termos” (BUTLER, 2016, p. 37). Os arcos de certos personagens em The Handmaid’s Tale 

parecem sinalizar para uma maior ambivalência, como no caso de Serena e Fred, nas cenas de 

flashbacks do casal e sua vida anterior ao regime. Antes eles pareciam um casal unido, 

apaixonado e em que havia igualdade. Mais tarde, após construírem a República de Gilead, 

eles parecem estranhos que convivem na mesma casa. Quando Offred está se preparando para 

uma segunda tentativa de fuga, dessa vez com o bebê que por lei é dos Waterford, Serena 

deixa-a ir, embora o seu maior desejo seja ser mãe, possivelmente porque após testemunhar a 

morte da jovem apaixonada Eden, com quem estava desenvolvendo laços de afeto quase 

maternal, ter visto mulheres com mais autonomia em sua visita ao Canadá e também depois 

de ter seu dedo decepado com a anuência do marido ao tentar defender o direito de as 

mulheres lerem ao menos a Bíblia, Serena tenha se sensibilizado com o futuro da menina em 

Gilead. No romance, ela é bem mais velha que Offred e nunca teve filhos. Na série, Serena 

sofrera um atentado, levara um tiro na barriga e acabara ficando impossibilitada de ter filhos 

por causa disso. Ela sofre esse atentado por seus posicionamentos controversos defendendo a 

ideia de que a maternidade seria um destino biológico; ironicamente, o atentado a impede de 

realizar esse destino. Alguém tenta matar Serena a tiros, mas é a secretária dela que acaba 

morta. Tanto no caso da Serena Joy do romance como no da Serena Waterford do seriado 

vemos uma mulher que exercia seu agenciamento político sofrendo uma tentativa de 

silenciamento. Por outro lado, ela estava se utilizando desse espaço de poder para tentar 

submeter outras mulheres. 

Sobre os fatores institucionais de reprodução e da divisão dos gêneros, devemos 

salientar o papel do Estado, que ratifica e reforça “as prescrições e proscrições do patriarcado 

privado com as de um patriarcado público, inscrito em todas as instituições encarregadas de 

gerir e regulamentar a existência cotidiana da unidade doméstica” (BOURDIEU, 2010, p. 

105). Catharine McKinnon acredita que a dominação de homens sobre mulheres é o sistema 

prevalente e tenaz da história, pois sua particularidade se iguala à universalidade, sua força é 

exercida como consentimento, sua autoridade como participação, sua supremacia como 
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paradigma da ordem, seu controle como a própria definição de legitimidade (1983, p. 438-39). 

Nenhum Estado-nação dá aos homens e às mulheres igual acesso aos seus direitos e recursos 

(McCLINTOCK, 1993, p. 61). Por isso, McKinnon propõe uma teoria feminista do Estado, 

que se justifica, segundo ela, porque o Estado é masculino, pois a lei trata e vê as mulheres 

como os homens tratam e veem as mulheres, e o Estado liberal de maneira coercitiva e 

autoritária constitui a ordem social em favor do sexo masculino (1983, p. 644). Esse 

androcentrismo se mascara de neutralidade, objetividade e racionalidade:  

 

A força da dominação masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 

justificação: a visão androcêntrica se impõe como neutra e não tem necessidade de 

se enunciar em discursos que visem legitimá-la. A ordem social funciona como uma 

imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual 

se alicerça. (BORDIEU, 2010, p. 16) 

 

O Estado possui o monopólio do uso da força, que pode teoricamente ser utilizada 

dentro das normas que o próprio Estado cunha para sua autorregulamentação. Porém, para os 

cidadãos, isso pode representar duplamente segurança e ameaça. Estar protegido da violência 

dentro do Estado-nação é estar exposto à violência perpetrada pelo mesmo Estado-nação 

(BUTLER, 2009, p. 26). Esse Estado também precisa garantir sua sobrevivência e 

continuidade e faz uso de discursos nacionalistas para justificar suas práticas. As mulheres 

constituem simbolicamente as que carregam dentro de si a nação, entretanto a elas é negado 

qualquer agenciamento nacional direto (McCLINTOCK, 1993, p. 62). Podemos ver isso não 

somente pelo fato de a aquisição de direitos políticos e econômicos pelas mulheres ser fato 

recente no Ocidente, e que ainda encontra bastante resistência nos ciclos onde o poder é 

decisório, como também no silenciamento e apagamento das mulheres dos campos histórico, 

científico, tecnológico, artístico e econômico. Em um flashback, Serena e Fred conversam 

sobre o tema de um artigo que ela está escrevendo, e ela diz: “fertilidade como um recurso 

nacional, reprodução como imperativo moral é uma ideia muito interessante” (THT, 2017, 

temp. 01, ep. 06)
77

. Nesse sentido, Serena utiliza uma ideia nacionalista de que a procriação é 

importante como recurso, ou seja, retira a decisão do âmbito de realização ou desejo 

pessoal/familiar, para transferi-la para um âmbito de necessidade material coletiva. Ou seja, 

para a personagem, ter filhos é uma obrigação para com o Estado-nação. 

Em um texto para o New York Times, Atwood escreveu que “o controle das mulheres e 

bebês tem sido uma característica de todos os regimes repressivos do planeta” (ATWOOD, 
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 “Fertility as natural resource, reproduction as a moral imperative is a very interesting idea.” 
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2017b, s/p)
78

. Isso ocorre porque quem garante o controle dos descendentes garante a 

continuidade ou não de um grupo, e nesse ínterim a segurança das mulheres é vulnerável, e 

seus corpos, controláveis, disponíveis para o Estado patriarcal e frequentemente descartáveis, 

quando não servem ao propósito que esse Estado lhes atribui. Ao olhar a tatuagem que foi 

feita em seu corpo para marcá-la como propriedade, com quatro números e um olho, Offred 

pondera: “sou importante demais, escassa demais [...] sou uma riqueza nacional” (ATWOOD, 

2017a, p. 80). Na série, essa visão das Aias como riqueza nacional é reforçada e desdobrada 

especialmente no episódio em que uma delegação mexicana negocia a exportação das Aias ao 

visitar Gilead.  

Não são somente as Aias que perdem seus direitos civis, como a educação, trabalho e 

liberdade de expressão e pensamento, isso ocorre com todas as mulheres sob o regime, em 

diferentes medidas, dependendo da classe à qual pertencem. Ironicamente, isso ocorre com os 

homens também, ainda que não da mesma forma. O discurso moralizante é utilizado para 

justificar essas perdas:  

 

Existe mais de um tipo de liberdade, dizia Tia Lydia. Liberdade para, a liberdade de 

fazer ou não fazer qualquer coisa e liberdade de, que significa estar livre de alguma 

coisa. Nos tempos de anarquia, era liberdade para. Agora a vocês está sendo dada a 

liberdade de (ATWOOD, 2017a, p. 36). 

 

Podemos traçar um paralelo histórico entre o nascimento de Gilead e o 

desenvolvimento do capitalismo. Segundo Silvia Federici, na Europa pré-capitalista a 

subordinação das mulheres aos homens era atenuada, pois elas tinham acesso às terras e 

outros bens comuns, porém no capitalismo “as próprias mulheres se tornaram bens comuns, 

dado que seu trabalho foi definido como um recurso natural” (2017, p. 192). As Aias são bens 

comuns, recursos naturais à disposição do regime. Federici defende que houve uma mudança 

discursiva e ideológica ao final da Idade Média que transformou a maneira como as mulheres 

eram vistas e como podiam agir na sociedade. Nesse momento, elas teriam sido duplamente 

subordinadas, passando a depender dos maridos e dos empregadores, uma vez que as 

atividades das mulheres passaram a ser definidas como não-trabalho; sendo assim, seu 

trabalho passou a ser visto como um recurso natural e disponível para todos (FEDERICI, 

2017, p. 191).   

Para Federici, ao considerar o contexto histórico da caça às bruxas, em que, além de 

mulheres, a maioria das acusadas era de pobres, essa perseguição foi um ataque à resistência 

das mulheres contra a difusão das relações capitalistas e contra o poder que obtiveram em 
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 “The control of women and babies has been a feature of every repressive regime on the planet.” 
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virtude de sua sexualidade (2017, p. 305). É interessante notar que, durante o longo período 

dessa perseguição, nenhum grupo ou organização se levantou em defesa das bruxas. Embora 

essa inércia possa se justificar por medo de ser implicado nas acusações, esse silêncio é 

sintomático de uma aquiescência. O que Federici argumenta é que “resultante dos anos de 

propaganda e terror espalhou-se entre os homens as sementes de uma profunda alienação 

psicológica com relação às mulheres” (FEDERICI, 2017, p. 340). Talvez ainda se possam 

sentir os efeitos dessa alienação em nossa sociedade, algo que torne os laços de empatia entre 

homens e mulheres mais difíceis de serem estabelecidos e cultivados, não somente em nível 

pessoal, mas político. Isso também se manifesta na literatura. 

Como observa Margaret Atwood, a maioria das distopias, incluindo 1984 e Admirável 

mundo novo, foram escritas por homens
79

, e o ponto de vista dessas narrativas tem sido o 

masculino. Ela ainda argumenta que:  

 

Quando as mulheres apareciam [nas distopias], elas eram autômatos sem sexo 

ou rebeldes que desafiaram as regras sexuais do regime. Elas agiam como 

tentadoras dos seus protagonistas masculinos, não importando quão bem-

vindas elas seriam para os homens em questão. (ATWOOD, 2004, p. 516)
80 

 

Foram os movimentos feministas que demandaram que as mulheres tivessem acesso 

aos espaços públicos e à produção de conhecimento. Ter voz para contar sua própria história 

está atrelado ao controle do próprio corpo. Há um momento bastante significativo na primeira 

temporada de The Handmaid’s Tale em que Serena, após ter lutado para fazer Gilead se tornar 

realidade, não pode falar publicamente em um evento político importante. Trata-se de seu 

primeiro grande momento de silenciamento no novo regime, que se contrapõe a eventos da 

segunda temporada em que, em um flashback, podemos vê-la discursando numa universidade 

antes do estabelecimento de Gilead. No romance, Offred reconhece Serena, que antes era uma 

cantora e oradora conhecida do meio protestante. Offred diz:  

 

Seu discurso era sobre a santidade do lar, sobre como as mulheres deviam ficar em 

casa. Ela mesma não ficava, em vez disso, Serena Joy fazia discursos, mas 

apresentava essa sua falha como um sacrifício que estava fazendo, pelo bem de 

todos. (ATWOOD, 2017a, p. 58) 

 

É interessante notar que, na antiguidade clássica, a oratória e os discursos públicos não 

eram apenas ações que as mulheres não faziam, mas eram traços que definiam a 
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 “When women have appeared in them, they have been either sexless automatons or rebels who’ve defied the 

sex rules of the regime. They’ve acted as the temptresses of the male protagonists, however welcome this 

temptation may be to the men themselves.” 
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masculinidade (BEARD, 2017, p. 17). Beard coloca que no mundo clássico só havia duas 

ocasiões em que as mulheres podiam falar publicamente, como vítimas ou como mártires 

(2017, p. 13). Elas podiam falar para defender seus filhos, maridos e outras mulheres, mas não 

em nome dos homens ou de suas comunidades (2017, p. 16). Em Gilead, não é muito 

diferente. No último episódio da segunda temporada, “The Word” (A palavra), Serena e 

outras esposas aparecem frente ao Conselho dirigente para tentar convencê-lo a permitir que 

as mulheres aprendam a ler, baseando seus argumentos na própria Bíblia, que serve como 

fundamentação legal e moral para aquela sociedade. Por ler uma passagem na frente do 

Conselho, Serena é punida e tem um dedo decepado, assim como Janine, que já tivera seu 

olho arrancado após uma desavença com as Tias. Em Gilead, os corpos das mulheres estão 

sempre sujeitos à punição quando ousam contestar a autoridade do regime, mesmo que para 

defender-se. 

Em certos momentos históricos, os direitos das mulheres são mais fortemente 

atacados. Para Federici, o fenômeno da caça às bruxas foi marcante para a imagem das 

mulheres na sociedade ocidental. Segundo ela, essa perseguição acabou com formas de 

convivência femininas e saberes populares. Na época da queima das mulheres na fogueira por 

acusações de bruxaria, elas eram tidas como selvagens, débeis, rebeldes e insubordinas, mas 

depois dessa campanha de terror contra as mulheres, elas passaram a ser retratadas como seres 

“passivos, assexuados, mais obedientes e morais que os homens” (FEDERICI, 2017, p. 205). 

Em Gilead, as mulheres servem para a procriação ou para satisfazer os desejos sexuais 

dos Comandantes, ou como mão de obra braçal não remunerada, nunca possuindo uma 

sexualidade própria. McLaren afirma que “a regulação do sexo, gênero e sexualidade se torna 

mais aparente quando um indivíduo desafia as presunções normativas que circunscrevem a 

aparência e o comportamento apropriados” (McLAREN, 2016, p. 136). De acordo com 

Depentes, o discurso que alega querer preservar a dignidade da mulher é utilizado justamente 

para “limitar a expressão sexual” (DEPENTES, 2016, p. 80). A questão religiosa é importante 

nesse âmbito. Para Depentes, “na moral judaico-cristã, mais vale ser tomada à força do que 

ser tomada por vadia” (2016, p. 43).  

 

2.4. Dominação e resistência  

 

As relações assimétricas de poder implicam em resistência e busca por libertação. A 

interação entre poder e resistência nem sempre é perceptível, pois a ordem dominante muitas 

vezes se reconstitui, apagando os traços de grupos ou movimentos que organizavam a 
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contestação a ela (HIRATA et al, 2009, p. 184). Essa resistência pode ser individual e 

coletiva, pontual ou organizada, esporádica ou contínua. McLaren explica que para Foucault o 

poder pode criar novas coisas, ideias e relações e pode ser exercido de maneira não coercitiva 

– esse exercício pode ser equivalente ao que as feministas chamam de “empoderamento” 

(2016, p. 60). Porém, para Virginie Depentes, que faz severa crítica à sociedade capitalista, 

vivemos sob vigilância liberal; sendo assim, “o homem não é mais do que um simples 

consumidor e não é desejável que tenha muito mais poder do que uma mulher” (2016, p. 21). 

McLaren defende que a dominação não dá conta do exercício do poder de forma não-

coercitiva, tanto no nível do indivíduo, quanto coletivo. E argumenta que no feminismo o 

exercício não-coercitivo do poder equivale ao “empoderamento”. Para ela, “o empoderamento 

envolve dois aspectos de poder: ‘poder para’ e ‘poder com’. ‘Poder para’ pode ser pensado 

como a habilidade do indivíduo de transformar criativamente sua situação. ‘Poder com’ 

refere-se ao aspecto coletivo do poder” (McLAREN, 2016, p. 80). Para Mary Beard, não se 

deve pensar em “poder para” em termos apenas individuais ou confundi-lo com prestígio 

público ou ainda atrelá-lo ao carisma de uma pessoa num papel de liderança; em vez disso, ela 

defende o empoderamento no sentido de ser eficaz e fazer a diferença no mundo e de ter o 

direito de ser levado a sério tanto individualmente quanto coletivamente (BEARD, 2017, p. 

86-87). Então, podemos concluir que a resistência e empoderamento estão ligados, mas que 

em nível unicamente individual, sua eficácia é bastante limitada, conirando-se mais como atos 

transgressores. Em O conto da Aia, vemos uma articulação de resistência no grupo 

clandestino Mayday, do qual Ofglen faz parte, e também a Rota Clandestina Feminina, pela 

qual Moira quase consegue escapar; no entanto, de maneira geral o foco no romance parece 

estar mais no indivíduo: na capacidade da protagonista de construir sua narrativa através das 

memórias e nos pequenos atos para não se deixar dominar. Na série também vemos esses 

grupos, porém é a própria June que quase consegue escapar para o Canadá com auxílio da 

Mayday, e Luke também consegue fugir com ajuda de um pequeno grupo de rebeldes. A 

nosso ver, um dos exemplos de solidariedade feminina mais marcante e mais belo na série foi 

o que ocorreu no final da 2ª temporada, quando a Martha da casa dos Waterford, embora 

nunca tenha mostrado muita simpatia por June, ajuda-a a ir embora de Gilead, mobilizando 

outras Marthas que causaram um incêndio para distrair as autoridades enquanto June 

atravessava os quintais e jardins de inúmeras residências até chegar ao ponto de encontro com 

um carro preto que a levaria para a liberdade. Já em Filhos da Esperança, dois dos membros 

do grupo de resistência organizado por Julian dizem para Theo: “Nós lutamos por direitos 
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iguais para todos os imigrantes e britânicos” (FILHOS..., 2006)
81

. Porém, após descobrir que 

membros do grupo dos Fishes foram responsáveis pela morte dela, o longa-metragem parece 

sugerir uma desconfiança desse tipo de organização, mesmo quando suas intenções pareeçam 

positivas. 

Para Bacci, nas narrativas de James e Atwood, assim como em suas respectivas 

adaptações, a esperança está ligada à figura da mulher. Em The Children of Men e na sua 

adaptação, há uma alegoria sobre uma segunda vinda de Jesus Cristo, e assim Julian e Kee 

representam uma nova Virgem Maria, enquanto Theo seria José (BACCI, 2017, p. 160). 

Ademais, não parece ser coincidência que seu nome venha do grego Téo, que significa Deus, 

estando na posição de trazer novamente vida ao mundo. Talvez possamos ler os peixes como 

os reis magos e Xan como Herodes. Ainda para Bacci, Theo e Xan também podem 

representar Caim e Abel, já que em um embate final, Xan é morto por seu primo (BACCI, 

2017, p. 164). A decisão de Cuarón de escolher uma mulher de origem africana para o papel 

da futura mãe não só faz referência à linha de imigração como à própria história da 

humanidade (BACCI, 2017, p. 168). Mas Cuarón argumenta que, para ele, “a esperança é 

algo que você cria. Contanto que a esperança não te afaste do presente. Você vive esperando e 

cria uma mudança” (CUARÓN, 2017, s/p). Entretanto, no filme, há também uma ironia com 

essa leitura messiânica da gravidez de Kee. Quando Theo pergunta quem é o pai da criança, 

ela responde: “Eu sou virgem”, mas, ao ver sua reação, ela ri e comenta: “Quem vai saber? 

Não sei o nome da maioria dos caras” (FILHOS..., 2006)
82

. Não há um julgamento moral 

sobre a sexualidade aqui. Da maneira como ela fala, parece aludir à prostituição, o que 

tornaria a situação mais irônica considerando a intertextualidade bíblica.  

A resistência também enfrenta a apatia e o medo daqueles que estão no lado mais 

fraco do espectro do poder. Quando Theo conhece os Fishes, ele é profundamente cético a 

respeito de suas críticas ao governo e de sua capacidade de rebelião: “Esse é o tipo de rebelião 

que vocês imaginam? Não do sistema, mas dos corações e mentes. Vocês são o tipo mais 

perigoso de revolucionários” (JAMES, 1993, p. 64)
83

. Ele critica suas demandas, dando a 

entender que concorda ou que é pelo menos indiferente às práticas do governo e não deseja 

nenhum tipo de mudança (JAMES, 1993, p. 119). Ao telefonar para sua ex-esposa após uma 

viagem de seis meses e perguntar pelas notícias no país, ela lhe informa que tem havido 

alguns problemas com dissidentes que têm tentado impedir que haja cerimônias de Quietus 
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 “We fight for the equal rights of every immigrant and Brit.” 
82

 “I’m a virgin” (…) “Fuck knows? I don’t know most of the wankers’ names.” 
83

 “That’s the kind of rebellion you have in mind? Not the system but human hearts and minds. You’re the most 

dangerous revolutionaries of all.”  
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explodindo píeres, e ela reclama que não deviam tornar esse tipo de informação pública 

porque só perturba as pessoas (JAMES, 1993, p. 131). Em nenhum momento parece haver 

apoio popular ao que os dissidentes querem fazer, o grupo não ganha novos membros e não 

surgem outros movimentos similares. O regime de Lyppiatt parece apenas desejar que os 

Fishes sumissem discretamente.  

Moylan argumenta que há uma contranarrativa na resistência praticada pelas Aias: a 

transgressão sexual por Moira, a espionagem de Ofglen e o próprio relato de Offred, além da 

ação direta do grupo clandestino Mayday (2000, p. 163). Para Pílar Somacarrera, 

ironicamente, uma das formas de resistência às regras do regime de Gilead no romance de 

Atwood é provida pelo próprio regime, em clubes como o Jezebel’s, onde os Comandantes se 

divertem com mulheres “da vida” (SOMACARRERA, 2009, p. 54). Todavia, para nós, o 

Jezebel’s é mais um local onde a sexualidade feminina é disciplinada, seus corpos são 

objetificados e os caprichos de uma fração dos homens podem exercer uma outra forma de 

poder sobre as mulheres, sendo equivocado vê-lo como resistência. No Jezebel’s, onde o 

Comandante Waterford leva Offred às escondidas para escapar da asséptica redoma doméstica 

de moralidade cristã e ao mesmo tempo para exibi-la como troféu perante outros homens da 

elite, assim como para exibir-se a si mesmo para ela, ele afirma que sua posição é tão cômoda 

que ele pode quebrar as regras quando desejar. Moira diz que muitos Comandantes fazem 

isso: “é como trepar no altar ou coisa parecida” (ATWOOD, 2017a, p. 289). Para Moylan, 

essa indulgência patológica no bordel é um dos sintomas da corrupção e instabilidade de 

Gilead (MOYLAN, 2000, p. 164). Por uma perspectiva foucaultiana, a existência do Jezebel’s 

interessa ao regime porque provê um modelo negativo de comportamento contra o qual é 

possível definir o que é a conduta apropriada (BOOKER, 1994b, p. 13). Lá, Offred reencontra 

sua melhor amiga, Moira. Ela havia conseguido fugir do Centro Vermelho, porém fora 

recapturada e enviada para esse clube onde os poderosos do regime podiam quebrar as regras 

que eles mesmos criaram. Para Moylan, além do conflito entre o regime e a resistência, há 

uma insatisfação da própria elite, e isso torna a distopia mais “fraca” e menos eficiente do que 

as que encontramos nos clássicos do gênero (MOYLAN, 2000, p. 164). As práticas de 

regulamentação da sexualidade acabam atingindo essa elite. 

Os governos distópicos tendem a reprimir a sexualidade porque também é ela fonte 

potencial de poderosas energias subversivas (BOOKER, 1994b, p. 12). Thomas Horan 

escreve que o corpo também pode ser o local de resistência através da sexualidade. Para ele, o 

desejo sexual é um traço que nunca pode ser totalmente apropriado e é uma força potencial 

para a regeneração política dentro do Estado totalitário (HORAN, 2007, p. 314). O mesmo 
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parece se aplicar à obra de Atwood, em que Offred tem um caso com Nick, motorista dos 

Waterford, e isso já é um ato de rebelião. Embora haja críticos que considerem Offred muito 

passiva, presumindo que essa passividade resulte de covardia ou por ela ter se apaixonado, 

trata-se de um argumento com o qual Mercer, assim como nós, discordamos (MERCER, 

2015, pos. 510). Ela não só arriscou sua integridade física e sua própria vida para manter essa 

relação proibida, como fazê-lo possibilitou recuperar a autonomia sobre sua sexualidade, seu 

prazer e seu afeto. Além disso, ter se tornado a amante do Comandante Waterford dá a Offred 

certo poder sobre Serena (SOMACARRERA, 2009, p. 53). Corpos são necessários para a 

ação política coletiva, sua presença é capaz de pressionar, dissuadir, influenciar e até assustar; 

estando eles engajados na macropolítica da luta coletiva ou na micropolítica da resistência 

individual, a resistência, como o poder, está em todos os lados (McLAREN, 2016, p. 153). Os 

corpos precisam atuar para serem veículos de resistência: sua presença ou ausência, sua 

linguagem, suas marcas e seus movimentos são a materialização das lutas antiopressão.  

Nas distopias, é frequente verificarmos que são as memórias do passado que expõem 

as contradições da paz e da ordem, e que a sociedade é, na verdade, construída sobre violência 

(TORRES, 2017, p. 372). Visto que nas distopias o apagamento do passado é parte 

fundamental da construção da hegemonia, entrelaçar memória subjetiva e coletiva já é um ato 

de resistência. Como Offred não tem ninguém com quem conversar, ela recorre a contar 

histórias de outras mulheres dentro da sua própria, criando a impressão de uma narrativa 

polifônica que mina o mito de Gilead do silêncio e submissão das mulheres (HOWELLS, 

2006, p. 168). Nesse sentido, no romance de Atwood, “escrever suas memórias possibilita à 

protagonista retomar controle sobre seu corpo, disciplinado e explorado pelo estado” 

(TORRES, 2017, p. 370). Offred “sobrevive no presente, voltando continuamente ao passado” 

(HOWELLS, 2006, p. 166)
84

. Essas lembranças podem, ainda assim, ser dolorosas e em 

constante perigo de apagamento. Ao pensar na filha, Offred reflete que “[e]la se desvanece, 

não posso mantê-la aqui comigo, agora ela se foi. Talvez eu realmente pense nela como um 

fantasma, o fantasma de uma menina morta, uma menininha que morreu quando tinha cinco 

anos” (ATWOOD, 2016, p. 79). 

Em suma, esses pequenos atos individuais de resistência podem ser insuficientes para 

mudanças radicais; porém, tendo em mente o conceito de práticas de si de Foucault, esses atos 

podem levar à “transformação de si e a novas formas não normalizadoras de ser e se 

relacionar” (McLAREN, 2016, p. 131). O que podemos constatar nesses romances e suas 

adaptações é que, ao romper laços comunitários e afetivos num momento de desalento 
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 “survives in the present by continually slipping back into the past.” 
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coletivo, apagando ou manipulando memórias individuais e coletivas, desmantelando espaços 

e instâncias de debates públicos, o biopoder torna-se mais incisivo, extensivo e tentacular. A 

resistência a ele se reduz e se fragiliza.  
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3. O CONTROLE DO CORPO E DA SEXUALIDADE FEMININOS  

 

3.1. Gênero, sexualidade e corpo 

 

Não poderíamos realizar uma pesquisa que aborde a sexualidade feminina e o controle 

dos corpos das mulheres sem examinar as teorias sobre sexo e gênero e as diferentes 

implicações desses termos. As concepções epistemológicas sobre ser mulher influenciam as 

considerações que pretendemos tecer. Desejamos compreender como sexo e gênero são 

representados nas quatro obras que estamos investigando e como as diferentes conceituações 

desses termos podem ser ferramentas para análise dessas representações. Em linhas gerais, 

sexo refere-se às características fisiológicas e anatômicas, que separam os animais sexuados 

em machos e fêmeas. O vocábulo gênero, de uso mais moderno, se refere aos traços 

comportamentais e psíquicos atribuídos a determinado sexo. Há certa confusão quando eles 

são usados como equivalentes ou quando se presume uma relação causal e lógica, quase 

essencialista entre eles, isto é, quando se presume que certas características fisiológicas e 

anatômicas são imprescindíveis e determinantes para classificar o sexo de uma pessoa, e por 

conseguinte, seu gênero. Mas afinal, qual é a relação entre eles e o que há por trás de cada 

um?  

Podemos começar afirmando que as sociedades humanas sobrevalorizam as diferenças 

biológicas entre os gêneros, atribuindo aos dois sexos funções diferentes no corpo social como 

um todo (HIRATA et al., 2009, p. 223), isso é, como se cada gênero ocupasse um lugar 

específico e imutável na estrutura social – uma visão determinista, reducionista e a-histórica. 

A maioria das sociedades ocidentais pensa na divisão entre os sexos como uma divisão 

ontológica irredutível em que sexo e gênero coincidem e cada um deles é exclusivo em 

relação ao outro (HIRATA et al., 2009, p. 223). No entanto, em sua obra O segundo sexo 

(1949), Simone de Beauvoir escreveu que não bastava ser um ser humano do sexo feminino 

para ser mulher, é preciso participar “dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a 

feminilidade” (2019a, p. 10-11), ou seja, ser mulher está para além do nascer fêmea. Em uma 

de suas afirmações mais notórias, ela observa: 

 

Ninguém nasce mulher; torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado. (BEAUVOIR, 2019b, p. 11). 
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Embora a filósofa não tenha utilizado a palavra “gênero”, era isso que ela parecia 

denominar. Além disso, no geral, a bipartição do gênero é calcada na bipartição do sexo, que 

é normatizada na heterossexualidade (HIRATA et al., 2009, p. 224): supõe-se uma dualidade 

entre os sexos porque presume-se também que todos os homens e mulheres possuem e 

exercem o desejo sexual de forma mutuamente exclusiva. Neste sentido, o gênero veio para 

desestabilizar as pressuposições em relação ao sexo e às sexualidades e, por conseguinte, as 

funções, comportamentos, imagens, expectativas e imposições sobre as categorias “homem” e 

“mulher”, além de contestar esse sistema binário, buscando “explicar e transformar sistemas 

históricos de diferença sexual nos quais ‘homens’ e ‘mulheres’ são socialmente constituídos e 

posicionados em relações de hierarquia e antagonismo” (HARAWAY, 2004, p. 211), 

propondo, assim, “uma forma particular de reorganizar o sexo e as estruturas, práticas e 

discursos sociais e econômicos ligados a ele” (REPO, 2015, p. 165)
85

. Em suma, trata-se de 

um movimento radical. Pode-se afirmar por outra perspectiva, como Saffioti, que o gênero é 

uma relação social e constitui um fenômeno em permanente transformação, pois a 

mutabilidade é parte intrínseca da sociedade (1995, p. 8); nesse sentido, “tornar-se mulher” é 

um processo historicamente contingente e culturalmente dinâmico. Ou ainda, que o gênero 

funciona “como um crivo através do qual o mundo é apreendido pelo sujeito” (SAFFIOTI, 

1995, p. 23), constituindo, então, uma lente pela qual se enxergaria os outros e o mundo.  

Em discussões mais recentes, Judith Butler vai além de argumentar que o gênero é 

construção social, observando que as premissas que arquitetam essas concepções também são. 

Ela afirma que o gênero não deve ser meramente concebido como inscrição cultural de 

significado, mas envolve também o aparato de produção – cultural, social, científica, histórica 

– mediante o qual os sexos são estabelecidos (2016, p. 27). Assim, para ela tal como para 

Bourdieu, a definição social dos órgãos sexuais não é um simples registro de propriedades 

naturais, expostas à percepção, mas sim um produto de uma construção efetuada através de 

acentuação de certas diferenças, ou do obscurecimento de certas semelhanças (2010, p. 23). 

Ela afirma ainda que gênero se mostra performativo no interior do discurso e “é sempre um 

feito ainda que não seja obra de um sujeito tido como preexistente à obra” (2016, p. 56).  

Entretanto, foram apontadas algumas críticas em relação ao uso atualmente 

predominante do termo gênero, como o fato de que ele oculta que sexo funciona como 

parâmetro nas relações concretas e nas relações simbólicas; ademais, o termo também pode 

acabar tornando invisíveis as opressões que os homens exercem sobre as mulheres (HIRATA 
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 “a particular way of rearranging sex and the social and economic structures, practices, and discourses bound to 

it.” 
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et al., 2009, p. 227-228); nesse sentido, ao tratarmos de gênero como uma construção, deve-se 

salientar que esta está alicerçada na dominação dos homens sobre os que não são homens, 

ainda que os próprios homens também sofram consequências negativas desse sistema. O 

termo também corre o risco de ser esvaziado ao ser usado de forma intercambiável com sexo. 

Pode até ser apropriado e ridicularizado por movimentos antifeministas devido a um equívoco 

comum de que o gênero, por ser construído socialmente, resulta de uma ação voluntária e 

consciente dos sujeitos. Esses movimentos têm uma visão essencialista e afirmam que há uma 

correlação indissociável do gênero com o sexo, apontam que o sexo e, por consequência, o 

gênero, não são passíveis de escolha e, logo, não poderiam ser construções de um sistema 

discursivo. Podemos observar também que utilizar a nomenclatura “gênero” não deve incorrer 

em outra dicotomia: sexo versus gênero. Essas categorias de análise estão entrelaçadas de 

forma complexa e não em oposição hierárquica uma à outra.   

A difusão e ampla aceitação da terminologia “gênero” é lida por algumas feministas 

como uma incorporação ao sistema hegemônico, levando assim à sua perda de radicalidade ao 

enfatizar a igualdade de gênero, priorizando mais a preocupação com a luta por 

reconhecimento do que por redistribuição de riqueza, por exemplo (REPO, 2015, p 162). 

Portanto, a cooptação da pauta da emancipação feminina através do aparato do gênero, que foi 

abraçada por governos, organizações internacionais, mídia e pelas grandes corporações, tem 

dependido da aceitação de certas condições e arranjos de poder estabelecidos pela 

governabilidade liberal (REPO, 2015, p. 166). Isso acabou resultando em um movimento de 

inspiração liberal que, embora condene a discriminação com base no gênero, raça ou 

orientação sexual, entre outros, se recusaria a tratar das restrições socioeconômicas que 

tornam a liberdade e o empoderamento impossíveis para uma ampla maioria de mulheres; ao 

tratar as mulheres como “grupo sub-representado”, suas proponentes buscam garantir que 

algumas poucas privilegiadas subam na hierarquia social (ARRUZZA; BHATTACHARYA; 

FRASER, 2019, pos 304). No entanto, isso não seria uma consequência lógica e singular do 

termo gênero, mas sim de como ele vem sendo apropriado por discursos feministas alinhados 

ao liberalismo econômico e a um progressismo reformista. Concordamos com bell hooks, 

para quem não bastaria apenas alterar o sistema existente para que as mulheres tivessem mais 

direitos, mas sim transformar esse sistema de forma mais radical a fim de acabar com o 

patriarcado (HOOKS, 2019, p. 21). 

Muitos igualmente creem que o sistema binário de gênero é o ethos fundamental da 

sociedade e que crer na sua mutabilidade iria colocar em perigo os valores das religiões 

judaico-cristãs. O fundamentalismo religioso não só incentiva as pessoas a acreditar que a 
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desigualdade entre homens e mulheres é “natural”, como perpetua a noção de que o controle 

do corpo feminino é necessário, impondo a todos noções repressoras de sexualidade, que 

validam a coerção sexual de várias formas diferentes (HOOKS, 2019, p. 156). É interessante 

notar como a palavra gênero é utilizada pelo regime de Gilead, que utiliza o termo “traidor de 

gênero” para designar os que praticam atos fora da heterossexualidade, única orientação 

sexual aceitável; qualquer desvio é punido com a morte. É baseado nos escritos bíblicos que 

Gilead criminaliza sexualidades que divergem da heteronormatividade, ilustrando como “a 

cultura cristã, que tolera o sexismo e a dominação masculina, inspira as formas como 

aprendemos tudo sobre os papéis dos gêneros nesta sociedade” (HOOKS, 2019, p. 153). De 

qualquer forma, não pretendemos esgotar essa discussão, nem parece desejável aprofundar 

demais o assunto e perder de vista nosso objeto de estudo.  

As noções de sexo e gênero estão profundamente ligadas ao corpo, tanto ao corpo 

como matéria quanto ao corpo como lócus simbólico de disputas de significado e de exercício 

de poder, o que envolve as representações do corpo. Desejamos investigar a representação do 

corpo das mulheres, suas implicações e pressupostos nas obras de Atwood, Miller, James e 

Cuarón.  

O corpo, nas distopias, é o lugar do controle e da subversão, e também da 

superexploração. É ele que sofre a violência da tortura, prisão e morte, tornando-se um 

arquivo dos traumas individuais e coletivos, porém é ele que tem a potência de resistir e se 

opor ao autoritarismo que o subjuga. Isso não implica, no entanto, endossar uma separação 

rígida e inerte do corpo e da mente ou que não haja controle sobre a mente e subjetividades 

psíquicas também: ela certamente está presente nessas narrativas. Neste sentido, a separação 

mente e corpo nas distopias parece ser mantida como um recurso estratégico, para que as 

memórias, percepções e pensamentos dos protagonistas se constituam como oposição e 

resistência à tentativa de dominação dos seus corpos pelos regimes autoritários em que estão. 

Ao utilizar as premissas de Foucault em Vigiar e punir para discutir distopias como 1984, 

Booker explica que punições medievais tipicamente envolviam espetáculos de tortura em 

público que lembravam a população da capacidade dos poderes institucionais de impor sua 

vontade sobre os corpos dos sujeitos, ainda que em tempos modernos o interesse por controle 

psicológico tenha suplantado o interesse em ferir os corpos (BOOKER, 1994, p. 74). Nesse 

sentido, os regimes distópicos retratam o excesso de ambas as formas: controle do corpo e da 

psique, frequentemente, pelo aprisionamento, tortura e morte, embora não se limite a elas. A 

violência sobre o corpo nas distopias ilustra a interação entre a natureza da dor e a natureza do 

poder, além da interação entre a fonte de cada um, “o corpo, o lócus da dor, e a voz, o lócus 
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do poder” (SCARRY, 1985, p. 51)
86

, ou seja, a dor infringida no corpo pode provocar por um 

lado a confissão das subversões pelas quais se é acusado (verdadeiras ou não) e o 

silenciamento do sujeito. Todavia, é através dos corpos, especialmente da sexualidade, que 

personagens das distopias despertam sua consciência política: o desejo sexual ilícito precede o 

desejo de contestar e destituir o regime autoritário ao qual se está subjugado (HORAN. p. 

315). 

Nas distopias de que tratamos, o foco principal é o corpo feminino, que em nossa 

realidade empírica já é bastante escrutinizado, rotulado, controlado e violentado. Em The 

Children of Men, vemos o processo de exclusão dos corpos dos idosos através do ritual do 

Quietus, enquanto em Filhos da esperança, a exclusão marca os corpos dos migrantes ilegais, 

retratados de forma “monstruosa”. Tal representação sobrepõe ideias de antagonismo, 

exclusão e ostracismo: esse corpo tornado monstruoso pode materializar – literalmente, 

incorporar – medo, desejo e ansiedade (COHEN, 2000, s/p). Podemos acrescentar que 

representar uma cultura distinta e seus membros como monstruosidades justifica seu 

deslocamento ou aniquilamento, fazendo com que o ato de extermínio apareça como heroico 

(CLAEYS, 2017, p.79). Em O conto da Aia, sua adaptação seriada e em outras obras de 

Atwood, os corpos femininos são o campo de batalha onde se manifestam as ansiedades 

relacionadas às estruturas de poder (DAVIES, 2009 p. 58), e estas articulam uma visão 

segundo a qual os corpos não são locais neutros, pois neles se articulam disputas territoriais 

(DAVIES, 2009, p. 58-59). A raison d’être de Gilead é o controle dos corpos femininos 

férteis para a reprodução biológica e dos não-férteis para reprodução social, isto é, as 

mulheres mais velhas – leia-se, as Marthas –, que não pertencem à elite, são alocadas às 

funções domésticas e de cuidado, como cozinhar, limpar, lavar, arrumar, enquanto as Tias são 

as que irão vigiar e disciplinar as Aias, cuidando para que elas sejam obedientes e desfrutem 

de boa saúde. O trabalho realizado por Marthas, Econoesposas e mesmo as Tias na obra de 

Atwood e sua adaptação, bem como o trabalho realizado pelos Sojourners na obra de James, 

ressalta um traço de nossa realidade histórica: “o trabalho assalariado para a obtenção de lucro 

não poderia existir sem o trabalho (na maioria das vezes) não assalariado da produção de 

pessoas” (ARRUZZA; BHATTACHARY; FRASER, 2019, pos 952). Voltaremos a esse 

conceito no próximo capítulo; por enquanto, basta verificar que o corpo está sempre entrando 

como instrumento e objeto da política, porém não de maneira homogênea. Beauvoir pontua 

que o corpo da mulher é sobrecarregado por sua especificidade: ele torna-se um obstáculo, 

uma prisão; a filósofa ironiza: “diz-se de bom grado que ela pensa com suas glândulas” 
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(2019a, p. 12). Não é coincidência que no século XIX os estudos médicos focaram nos 

distúrbios psíquicos como ligados à condição feminina, assim como não é coincidência que se 

tente reduzir as atitudes e comportamentos das mulheres às questões hormonais de fase pré-

menstrual até a menopausa. Nesse sentido, controlar a sexualidade ganhou respaldo nas 

discussões médicas na época vitoriana, imbuída da visão de que mulheres eram mais 

suscetíveis a distúrbios mentais e de comportamento. Perpetuava-se a ideia de que os 

distúrbios do corpo feminino eram indissociáveis do sistema reprodutivo feminino 

(HURLEY, 1996, p. 120). Para Adrienne Rich, haveria duas ideias constituídas na linguagem 

e no simbolismo do sistema patriarcal ocidental contemporâneo: primeiro, a de que o corpo 

feminino é impuro, perigoso para a masculinidade e uma fonte de contaminação moral e 

física; por outro lado, a mulher enquanto mãe é sagrada, pura, assexuada, fonte de nutrição. 

Para comportar essas noções contraditórias, o imaginário masculino teve de dividir as 

mulheres entre dois polos opostos: fértil ou estéril, pura ou impura, boa ou má (RICH, 1995, 

p. 34). Esse paradoxo pode ser verificado nos comentários a respeito das Aias feitos pelas 

Marthas e Esposas, tratando-as como meninas incapazes e pueris, porém como alvo de 

desprezo e censura. No dia do parto de Janine, uma das Esposas comenta com Serena: “São 

umas vagabundas, todas elas”, ao que ela responde: “Ainda assim, não podemos escolher 

muito. Temos que aceitar o que nos é dado” (THT, 2018, temp. 01, ep. 02)
87

, isso logo após 

ter feito um elogio a Offred. Assim, as Esposas demonstram partilhar do imaginário 

contraditório nomeado por Rich, ainda que estejam falando não sobre mulheres diferentes, 

mas sobre as mesmas, realçando a incongruência de seu pensamento.   

No entanto, o corpo, seja qual for o gênero que lhe é atribuído, não é apenas sua 

materialidade, sua forma, soma de processos biológicos: ele é local de discursos e disputas. 

Foucault afirma que o corpo é local sem recurso ao qual estamos confinados e que ele é “ao 

mesmo tempo opaco e transparente, visível e invisível, vida e coisa” (FOUCAULT, 2013, 

p.11). Ele prossegue argumentando que: 

 

O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o 

corpo está em parte alguma: ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro 

utópico, a partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino. percebo as coisas em seu 

lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é 

como a Cidade do Sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os 

lugares possíveis, reais ou utópicos. (FOUCAULT, 2013, p.14) 
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Poderíamos dizer a partir dessa leitura, então, que o corpo é simultaneamente uma 

folha em branco e o texto que pode ser escrito sobre ela, sendo tanto um meio quanto um fim 

de e para estar, ser e fazer no mundo. Neste sentido, corpo/mente não são estabelecidos como 

uma oposição absoluta e estanque, mas como uma relação dinâmica. Porém, para que o corpo 

possa ser,estar e fazer no mundo, ele estará em constante relação de interdependência e 

interação com outros. Para além das limitações físicas ao qual o corpo está submetido, as 

sociedades foram ao longo do tempo impondo também limitações sociais e jurídicas a ele. No 

entanto, a partir do século XIX, a sociedade passa a exercer sobre os corpos não um poder sob 

a forma da lei ou da interdição, mas através da especificação dos indivíduos, exercendo uma 

nova forma de poder sobre o corpo e sobre o sexo, classificando e categorizando as 

sexualidades (FOUCAULT, 1988, p. 47). Essas divisões, conexões e correlações acerca de 

sexualidades e corpos eram necessariamente em relação a algum padrão, que fora estabelecido 

pelo biopoder através da normalização e da técnica (FOUCAULT, 1988, p. 86). Em suma, os 

corpos são constituídos intersubjetivamente, enquanto organizados através das relações de 

poder (McLAREN, 2016, p. 152). O corpo não existe num vácuo, ele se constitui nas relações 

com o Outro. Podemos verificar que, nas obras estudadas, as oposições inscritas nos corpos 

são sublinhadas pelas circunstâncias distópicas. No romance de Atwood bem como da sua 

adaptação, o regime fundamentalista cristão se pauta em oposições corporais: homens versus 

mulheres, mulheres férteis versus mulheres estéreis e corpos marcados por sua desobediência 

ao regime versus corpos não marcados, os obedientes. Em The Children of Men, o regime 

também trabalha com outros binarismos: os velhos e os mais jovens, os aptos em oposição aos 

não aptos para os testes de fertilidade (como Julian e Luke) e os Ômegas em relação aos 

demais. Enquanto isso, em Filhos da esperança, há uma marcação corporal mais relacionada 

ao étnico-racial e nacional: os britânicos em oposição aos imigrantes. Essas oposições 

hierarquizam e excluem. Nesse sentido, a situação de Kee e seu bebê ilustra essa marca de 

alteridade, visto que seria impossível para o Estado reivindicar seu futuro filho como “inglês”, 

porque a Inglaterra só existe por meio de sua exclusão política (LATIMER, 2011, p. 57).  

Butler acrescenta que o corpo está exposto às forças sociais politicamente articuladas, 

assim como aos mecanismos de sociabilidade, incluindo linguagem, trabalho e desejo, que 

tornam possível que o corpo floresça (BUTLER, 2009, p. 3). Já segundo Agamben, o corpo 

tem duas faces: ele é o portador das liberdades individuais e da sujeição ao soberano (1998, p. 

79). Nas distopias vemos a tensão entre essas duas funções, com as restrições às liberdades 

individuais que os regimes autoritários dessas narrativas impõem, as quais seus protagonistas 

tentam contestar. Frequentemente a sujeição do corpo precisa ser assegurada através da 
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violência física ou simbólica sobre ele, como fica claro pelos flagelos e execuções realizados 

por Gilead como punição, bem como pelo ritual do Quietus realizado na Grã-Bretanha 

governada por Lyppiatt e pela violência física e segregação sofrida por refugiados no filme de 

Cuarón. Quanto a este último, é importante notar como a figura do refugiado é marcada pelas 

forças politicamente articuladas anteriormente mencionadas. Porém o corpo que é acossado 

por forças opressoras também pode resistir. Há duas ocasiões em que o corpo de Offred 

recusa ser silenciado: na sua gargalhada após seu primeiro jogo com o Comandante e ao 

recordar seus encontros sexuais com Nick e dos sons que tem depois disso (HOWELLS, 

2006, p. 168). A maneira mais extremada de retomar a autonomia corporal dentro de 

circunstâncias tão desesperadas é o suicídio, que aparece nas obras aqui investigadas em 

diferentes ocasiões. Podemos interpretar a tentativa de suicídio de Janine em The Handmaid’s 

Tale como um esforço para recuperar o comando sobre o próprio corpo e sua subjetividade. 

Ao falar com June antes de se atirar no rio de águas gélidas, ela diz: “Não pode doer tanto 

assim… e então, serei livre” (THT, 2017, temp. 01, ep. 09)
88

. A cena ecoa uma fala de June 

no início da temporada a respeito da ausência de tranca nas janelas, uma frase que também 

estava no romance: “não é de fugas que eles têm medo. Não iríamos muito longe. São 

daquelas outras fugas, aquelas que você pode abrir em si mesma, se tiver um instrumento 

cortante” (ATWOOD, 2017a, p. 16). Já Jasper se matou dando um tiro em sua cabeça em The 

Children of Men, deixando um bilhete que dizia: “não há prazer em se livrar de um espinho 

entre muitos. Se você não pode viver bem, saia” (JAMES, 1993, p. 162)
89

, e seu ato nos 

remete ao medo da solidão e da velhice. Nesse sentido, esses suicídios são uma reafirmação 

de autonomia, bem como uma tentativa de recuperação de liberdade: o indivíduo utilizando 

seu corpo como meio e forma de reação ao contexto em que está inserido. 

O corpo está, então, inscrito dentro de uma estrutura, fazendo parte de um contexto, 

que, aliás, não é imutável, nem estável e nem monolítico, mas sim um cenário complexo e 

aberto, ainda que as sociedades distópicas muitas vezes anseiem pela coesão social, 

homogeneização e estabilidade, almejando uma totalidade que elimine as diferenças. Quais 

são então os discursos inscritos no corpo no contexto das distopias aqui analisadas? O que 

eles revelam ou ocultam a respeito da realidade empírica? Façamos algumas considerações.  

O que é o corpo? Agamben argumenta que, no pensamento aristotélico, a alma está 

para o corpo como o mestre está para o escravo (2016, p. 4). Numa perspectiva cristã, o corpo 

seria apenas um meio de transporte ou receptáculo da alma, que sofreria na Terra no aguardo 
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para a verdadeira vida eterna no Paraíso ou no Inferno. Mais recentemente, o pensamento 

cartesiano, que promoveu a separação entre corpo e mente, acabando por estabelecer uma 

relação hierárquica entre eles, se tornou uma premissa teórica importante para o 

estabelecimento do trabalho numa nascente economia capitalista, porque implicava que a 

vontade pode se sobrepor às necessidades do corpo e ordenar as funções vitais, e, por 

extensão, “a supremacia da vontade permite a interiorização dos mecanismos de poder” 

(FEDERICI, 2017, p. 271), ou seja, o corpo pode ser disciplinado pela mente, treinado, 

instruído, moldado e, por fim, explorado. Esse corpo disciplinado pode ser visto por duas 

vertentes, como explica McLaren referindo-se a Foucault: o conceito do corpo útil, que lida 

com o corpo em termos de submissão e uso; e o conceito do corpo inteligível, que abarca 

funcionamento e explicação (McLAREN, 2016, p. 143). Dessa maneira, o corpo pode ser 

objeto de estudo e escrutínio através das ciências, e o portador das capacidades físicas que 

vende sua força de trabalho para garantir sua subsistência. Em resumo, o filósofo assim 

explica o poder disciplinar que sujeita os corpos:  

 

O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de 

poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este 

investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, 

à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, como força de produção que o 

corpo é investido por relações de poder e de dominação; mas em compensação sua 

constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de 

sujeição (FOUCAULT, 1999, p. 25-26) 

 

O pensamento de Foucault de que os corpos são moldados por uma variedade de 

discursos, disciplinas e práticas heterogêneas através das relações de poder contribui para uma 

realidade com muitos níveis e camadas (McLAREN, 2016, p. 152). As assimetrias de poder 

entre homens e mulheres, fomentadas mesmo pela filosofia aristotélica, que admitia como 

fato que as mulheres eram “seres humanos incompletos e defeituosos de uma categoria 

totalmente diferente da dos homens” (LERNER, 2019, p. 55), podem ser verificadas na 

esmagadora maioria das sociedades. Esse desequilíbrio coloca o corpo feminino como 

epicentro de disputas e objeto de discursos, sendo dos mais relevantes na atualidade o da 

beleza feminina. A aparência física das mulheres se converteu em um parâmetro para avaliá-

las, categorizá-las e hierarquizá-las. Padrões de beleza feminina foram estabelecidos, 

estimulando as mulheres a se esforçarem constantemente para alcançá-los em detrimento de 

outros interesses, a competirem umas com as outras para obter essa validação dos seus corpos 

por toda sociedade e fomentando toda uma indústria da estética. Para Naomi Wolf, essas 
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imposições foram uma resposta às conquistas feministas: “quanto mais numerosos foram os 

obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres, mais rígidas, pesadas e cruéis foram as 

imagens da beleza feminina a nós impostas” (1992, p. 11). Constituiu-se uma forma de 

controle simbólico, mas que se reflete no corpo físico: a ideia de que as mulheres devem se 

ocupar em atingir padrões estéticos arbitrários para tornarem-se desejáveis pelos homens e 

invejadas por outras mulheres. A “beleza” é um sistema monetário semelhante ao padrão ouro 

que consiste em um conjunto de crenças a manter intacto o domínio masculino ao atribuir 

valor às mulheres numa hierarquia vertical, de acordo com um padrão físico imposto 

culturalmente, expressando relações de poder segundo as quais as mulheres precisam 

competir por recursos dos quais os homens se apropriaram (WOLF, 1992, p. 15). Offred 

ressignifica seu olhar sobre o corpo feminino nu após se tornar uma Aia, refletindo sobre as 

imagens consideradas luxuriosas. Ao lembrar-se de certas pinturas clássicas com mulheres 

nuas e sem afazeres nelas retratadas, a Aia recorda que costumava achar aquelas imagens 

eróticas, mas agora pensava que mostravam “objetos que não estavam em uso [...] mas talvez 

o tédio fosse erótico quando são as mulheres que o fazem, para os homens” (ATWOOD, 

2017a, p. 85). Para os homens, as mulheres colocadas como objetos a serem olhados eram 

sexualmente atraentes. Esses corpos passivos e imóveis não poderiam ser sujeitos de sua 

própria sexualidade.  

Simone de Beauvoir afirma que o corpo da mulher é um dos elementos essenciais da 

situação que ela ocupa no mundo, porém ele não basta para defini-la (2019a, p. 63). Segundo 

ela, as mulheres encontram-se num mundo em que os homens as definem como Outro, e seu 

conflito advém das exigências de uma situação que as constitui como objeto (BEAUVOIR, 

2019a, p. 26), então sua luta é para constituir-se como sujeito. Butler explica que, para 

Beauvoir, o corpo feminino deve ser a situação e o instrumento da liberdade da mulher e não 

uma essência definidora e limitadora, porém a filósofa americana a critica por manter o 

dualismo corpo/mente, e tal paradigma sustentaria hierarquias políticas e mentais (BUTLER, 

2016, p. 35). Tal separação e hierarquização acabam por fomentar uma alienação entre mente 

e corpo. Essa alienação também advém da fragmentação do corpo em partes úteis e não úteis 

de acordo com algum padrão ou exigência exógena, como coloca Offred: “Somos 

receptáculos, somente as entranhas de nossos corpos é que são consideradas importantes” 

(ATWOOD, 2017a, p. 118). Em Gilead, não são só as Aias que são objetificadas ao extremo. 

Na série, o processo de coisificação ganha outra camada grotesca. Após a execução de Eden, 

June comenta que “[o]s hereges não conseguem descansar em paz. Aqui, eles os usam como 
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ração animal” (THT, 2018, temp. 02, ep. 13)
90

, reiterando que no regime o corpo pertence ao 

Estado, mesmo depois da morte. A alienação do próprio corpo acaba sendo também um 

instrumento do regime em Gilead que fragiliza a capacidade psíquica da protagonista, 

aprisionando as mulheres em seus corpos, ou melhor, ressaltando esse caráter do 

aprisionamento simbólico das mulheres, encerradas em determinados papéis, funções ou 

posições sociais, já presente no cotidiano, como fazem as distopias, que extrapolam certas 

tendências encontradas na sociedade em que são produzidas:  

 

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

realmente usei trajes de banho, na praia? Usei, sem pensar, entre homens. [...] 

Vergonhoso, impudico. Evito olhar para baixo, para o meu corpo, não tanto porque 

seja vergonhoso ou impudico, mas porque não quero vê-lo. Não quero olhar para 

uma coisa que me determina tão completamente. (ATWOOD, 2017a, p. 78) 

 

Notoriamente, para homens e mulheres, o corpo também é instrumento de trabalho. 

Para parte do movimento feminista, a luta pelo direito ao trabalho assalariado fora de casa foi 

importante para a conquista de autonomia financeira, porém as mulheres não-brancas e mais 

pobres, que não eram excluídas do mercado de trabalho (pelo contrário, já eram pesadamente 

exploradas nele) já reconheciam que isso não garantia liberdade. Para Federici, “o movimento 

das mulheres deve perceber que trabalho não é libertação. Trabalhar num sistema capitalista é 

exploração” (2019, p. 123). Devemos acrescentar ainda que devido ao custo de vida em nossa 

sociedade ser tão alto, “para a maioria dos trabalhadores, incluindo mulheres, o trabalho não 

leva a autossuficiência econômica” (HOOKS, 2019, p. 86). Além disso, como observa Wolf, 

“as economias ocidentais são agora inteiramente dependentes da continuidade dos baixos 

salários pagos às mulheres” (WOLF, 1992, p. 22), pois esses baixos salários não só garantem 

os lucros mais altos da burguesia como também são uma forma de solapar uma maior unidade 

dos trabalhadores ao criar competitividade entre eles. Concordamos com a afirmação de 

Roozbeh de que Atwood coloca as Aias como símbolo do proletariado, subjugadas pela classe 

burguesa como escravas, rigidamente doutrinadas, tendo-lhes negadas as liberdades mais 

básicas (ROOZBEH, 2018, p. 16), sendo não só as Aias, mas também as Marthas e 

Econoesposas que garantem a continuação daquela sociedade, coagidas a realizar 

gratuitamente o trabalho de reprodução social.  

O conjunto de discursos, práticas e relações sociais que produzem os gêneros acaba 

aprisionando os corpos e limitando os comportamentos e sua autodeterminação. Podemos 

inferir que um desses aparatos de controle atualmente é o mito da beleza, que, segundo Wolf, 
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na realidade determina o comportamento, não a aparência (1992, p. 17). Uma vez que o 

gênero é imposto por um conjunto pré-determinado de expectativas comportamentais, o corpo 

deixa de ser um amálgama de capacidades e potencialidades para se tornar um corpo marcado 

e limitado em si próprio, como Offred percebe: 

 

Eu costumava pensar no meu corpo como um instrumento de prazer, ou um meio de 

transporte, ou um implemento para realização da minha vontade. Eu podia utilizá-lo 

para correr, para apertar botões, deste ou daquele tipo, fazer coisas acontecerem. 

Havia limites, mas meu corpo era, apesar disso, flexível, único, sólido, parte de 

mim. (ATWOOD, 2017a, p. 90)  

 

Por último, devemos lembrar que o corpo está sujeito também aos fatores externos e a 

sua própria degradação, envelhecimento, doenças e morte. Os corpos vêm a ser e deixam de 

ser, estando sujeitos a incursões, distúrbios e enfermidades; eles só podem ser pensados em 

sua finitude e dependem de fatores fora de si, porém os corpos se sentem ameaçados por 

outros na mesma condição, e a dominação de um pelo outro permanece (BUTLER, 2009, p. 

30-31). Essa questão da finitude e da velhice é um tema tratado em The Children of Men, 

onde vemos a decadência do corpo do pai de Theo, e depois de Jasper, dos idosos que são 

levados ao suicídio no Quietus e finalmente dos idosos que Theo sequestra para roubar 

suprimentos. Theo tem um pesadelo recorrente com o pai que ficara doente muito tempo antes 

de falecer de câncer no estômago, e lamenta: “parece injusto que durante tanto tempo ele 

tenha sido lembrado só com horror, com pus pingando e sangue”
91

 (JAMES, 1993, p. 27). 

Essa experiência marca profundamente o personagem, que diz não conseguir lembrar das 

características de seu pai, lembrando-se apenas da doença. Ele carrega essa experiência da 

infância, que junto com o declínio da espécie que se desenha, faz com o que historiador tome 

cuidados com sua saúde física. Theo narra que: 

 

Agora eu corro. Quase diariamente bato no solo de Port Meadow ou das trilhas 

desertas de Wytham Wood, contando as milhas, em seguida medindo os batimentos 

cardíacos, perda de peso, resistência. Estou tão ansioso para continuar vivo e tão 

obcecado com o funcionamento do meu corpo quanto qualquer um. (1993, p. 7)
92

 

 

A própria questão do envelhecimento da população e seu eventual fim é tema central 

do romance, talvez refletindo um passado que assombra, cuja materialidade se deteriora, mas 

que permanece. As experiências de Theo, um historiador, com as pessoas mais velhas que 
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 “It seems now unjust that he should for so long have been remembered only with horror, with dripping pus and 

blood.” 
92

 “Now I run. Almost daily I pound the soft earth of Port Meadow or the deserted footpaths of Wytham Wood, 

counting the miles, subsequently measuring heartbeat, weight loss, stamina. I am just as anxious to stay alive as 

anyone else, just as obsessed with the functioning of my body.” 
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corporificam o passado, elas mesmas arquivos vivos, são momentos cruciais para o 

personagem, que acaba encarando nesses momentos o medo da decadência do corpo, tanto 

físico e individual quanto o simbólico e coletivo. Em contraste agudo com esses corpos 

marcados pelo tempo, temos a geração dos jovens Ômegas, que têm corpos esteticamente 

ideais e um estilo inimitável, porém eles se voltam para a barbárie, escolhem ser e ser vistos 

como não-humanos (MARQUES, 2013, p. 45), talvez como se houvesse uma recusa desse 

traço tão definitivo da humanidade: o declínio do vigor físico. Por outro lado, a figura dos 

Ômegas também pode remeter à degradação da própria sociedade e seus valores. Há um 

momento, por exemplo, em que Theo, Julian, Luke, Rolf e Miriam são atacados por um grupo 

de Ômegas que se comportam de maneira tribal e ritualística. Os Ômegas não conversam 

entre si, têm os rostos pintados, vestem apenas shorts e usam os corpos para se comunicarem, 

dançando e cantando, antes de escolherem quem seria sua vítima: 

 

Os Ômegas, segurando as tochas no alto com a mão esquerda, seus tacos com a 

direita, ficaram de pé os observando, e então começaram de novo sua dança 

ritualística com seus reféns no centro. Mas os movimentos dessa vez foram 

primeiramente mais lentos, mais cerimoniais, os cantos mais profundos, não mais 

uma celebração, mas um lamento.
93

 (JAMES, 1993, p. 184) 

 

Há uma recusa por parte dos Ômegas em se conformar com o modo de vida de uma 

sociedade decadente. Então eles recorrem ao que aquela sociedade veria como irracional, 

refugiando-se em comportamentos que poderiam ser lidos como “selvagens” ao colocarem a 

corporalidade reconfigurada por outras regras como base de seu comportamento. De certa 

maneira, a forma como se portam parece remeter a um binarismo entre civilização e barbárie. 

Por outra perspectiva, os Ômegas conseguem recusar as formas de disciplina corporal 

imbuídas na sociedade que viam desmoronar, despindo-se das convenções por ela impostas. 

No entanto, em outros contextos culturais, sua geração sofrera perseguição e em alguns países 

os Ômegas “são ritualmente sacrificados em ritos de fertilidade ressuscitados após séculos de 

civilização superficial” (JAMES, 1992, p. 10), então reiteramos que o corpo está sempre 

sujeito às forças internas e externas, discursivas ou não. Nesse sentido, as questões de gênero 

se configuram como uma relação interna e externa, um processo de construção social e 

individual, psicológica e cultural, um sistema convencional permeado e ditado por relações de 

poder. 
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 “The Omegas, holding their torches high in their left hands, their clubs in their right, stood for a second 

regarding them, and then began again their ritual dance with their captives in the centre. But this time their 

movements were at first slower, more ceremonial, the chanting deeper, no longer a celebration but a dirge.” 
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Em suma, em O conto da Aia e The Handmaid’s Tale, vemos que o regime de Gilead 

tenta manter o sistema binário e heteronormativo de gênero de forma rígida, relegando 

homens e mulheres aos papéis que os movimentos feministas e LGBT vinham contestando, e 

disciplinando mais rigidamente os corpos femininos. Em The Children of Men, embora a 

questão de gênero não seja tão central como é na obra de Atwood, as implicações do sistema 

de gênero estão presentes em seus diferentes aspectos ao longo da trama, no que tange 

especialmente aos controles em relação aos corpos e seu comportamento. Em Filhos da 

esperança, isso se torna mais patente, uma vez que Kee expõe a retórica tradicional segundo a 

qual as mulheres realizam seu destino através da gravidez e da maternidade (LATIMER, 

2011, p. 64).  

 

 

3.2. Sexualidade nas distopias 

 

A sexualidade pode ser definida como os usos do corpo para obtenção de prazer 

físico e psíquico que culmine no orgasmo – fala-se de conduta, práticas, comportamentos, 

atos e relações sexuais, mas, de uma forma mais ampla, a sexualidade também é um conjunto 

dos atributos, normas, condutas e usos do desejo sexual, variáveis de acordo com época e 

sociedade (HIRATA et al, 2009, p. 231). Richard Parker e Peter Aggleton argumentam que 

boa parte das pesquisas realizadas em torno da sexualidade são voltadas para os aspectos 

comportamentais e de saúde, porém, desde a segunda metade do século XX, os estudos 

realizados nos campos da sociologia, antropologia e história vêm focando sua atenção em 

como as forças sociais, econômicas e políticas dão forma aos comportamentos sexuais e os 

diferentes significados individuais e coletivos das experiências sexuais (2007, p. 3-4). Então, 

é necessária uma perspectiva mais ampla e dialógica para ver a sexualidade em sua 

complexidade e nuances.  

Para Gayle Rubin, a sexualidade é vista muitas vezes como uma força natural 

anterior à vida social. No último século, a medicina, a psiquiatria e a psicologia reproduziram 

a ideia de que a sexualidade é uma propriedade dos indivíduos e pode residir nos hormônios 

ou na psique, mas, nesse contexto, a sexualidade não tem nem história nem é determinada por 

fatores sociais (2007, p. 156). Isso não quer dizer que os aspectos anatômicos, hormonais e 

bioquímicos não são importantes para a sexualidade: o cérebro, a genitália, o corpo, a 

capacidade linguística são necessários para a sexualidade, porém eles não bastam para 

determinar o seu conteúdo, as suas formas institucionais e as experiências ligadas a ela 
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(RUBIN, 2007, p. 157). Freud, cujos estudos fundaram a psicanálise, afirmou que a sociedade 

civilizada viu-se obrigada a negar suas transgressões sexuais para seguir seus próprios 

princípios repressores, por sua insistência na legitimidade e na monogamia para as relações 

sexuais (2019, p. 59); ele estava inclinado a pensar que a repressão era um custo inevitável do 

progresso social ou era pelo menos parte de um sistema que só poderia ser mudado ao se 

transformar a estrutura de poder (GORDON, 2002, p. 125). Para ele, a energia sexual poderia 

ser sublimada em atividades úteis para a sociedade como um todo (BOOKER, 1994b, p. 76). 

Porém, para Foucault, “a sexualidade, longe de ter sido reprimida nas sociedades capitalistas e 

burguesas, se beneficiou, ao contrário, de um regime de liberdade constante” (FOUCAULT, 

1988, p. 16); para o filósofo, o que nasceu foi uma infinidade de discursos e análises sobre a 

sexualidade, criando categorizações, especificações e inquisições a seu respeito, fomentando 

uma proliferação a partir dos inumeráveis lucros econômicos obtidos por intermédio da 

medicina, da psiquiatria, da prostituição e da pornografia a partir do século XIX, aos quais 

vinculam-se ao mesmo tempo a essa concentração analítica do prazer e a essa majoração do 

poder que o controla (FOUCAULT, 1988, p. 48). 

A questão da economia dos discursos acerca da sexualidade, no entanto, também 

deve levar em conta recortes de gênero, raça e classe. A relação dos movimentos feministas 

com o sexo é complicada, já que, como o sexo diz respeito muitas vezes à relação íntima e 

afetiva entre os gêneros, muito da opressão sofrida pelas mulheres é mediada através e 

constituída dentro da sexualidade. Então, há uma divergência entre aquelas que demandam 

liberdade sexual feminina e outras que veem nessa liberdade uma extensão da dominação 

masculina (RUBIN, 2007, p. 173-174), isso porque os direitos sexuais prometidos pelo 

liberalismo atual são concebidos em termos que pressupõem as formas capitalistas da 

modernidade; longe de permitir a real libertação, são normatizadores e consumistas 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, pos. 571). Os recentes ganhos de 

liberdade sexual, fosse concernente à escolha de parceiros ou parceiras, à decisão de casar-se 

ou não, ainda assim levaram a consequências adversas, pois embora tenha-se acreditado 

brevemente que a revolução sexual dos anos 60 seria congruente com a libertação feminina no 

sentido mais abrangente, isso provou-se, ainda que em parte, um mito, visto que não 

significou que as mulheres eram livres para explorar a própria sexualidade, mas que 

predominantemente esperava-se que elas se comportariam de acordo com a noção masculina 

de sua sexualidade (RICH, 1995, p. 73), isto é, a liberdade sexual é limitada pelas 

expectativas e concepções dos homens sobre as mulheres. Nesse sentido, a relação sexual se 

mostra como uma relação social de dominação, porque: 
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[..] ela está construída através do princípio de divisão fundamental entre o 

masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque este princípio cria, organiza, 

expressa e dirige o desejo – o desejo masculino como desejo de posse, como 

dominação erotizada, e o desejo feminino como dominação masculina, como 

subordinação erotizada. (BOURDIEU, 2010, p. 31).  

 

A sexualidade foi em diversos momentos muito importante nos movimentos 

feministas por sempre ter sido alvo de controle pelos sistemas patriarcais e pelas religiões 

mais presentes no Ocidente. A culpa de natureza religiosa reprimiu a sexualidade feminina 

(WOLF, 1992, p. 173), ao passo que o Cristianismo desconfiava do prazer sexual (GORDON, 

2002, p. 9), tornando o prazer e o desejo sexuais alvos de censura e repressão. Embora no 

mito cristão da Criação do mundo, comer o fruto da Árvore do Conhecimento tenha sido o 

pretexto para a expulsão de Adão e Eva do Paraíso, foi o desejo sexual que posteriormente 

passou a ser visto como o grande obstáculo para a salvação, além de o sexo ser relacionado à 

desobediência a Deus e ser visto como um detrimento de nossa devoção à Ele (CLAEYS, 

2017, p. 15). Além disso, como apontado por Federici, no contexto da caça às bruxas foram 

proibidas ou censuradas todas as formas de atividade sexual feminina não ligadas à 

procriação, que passaram a ser consideradas demoníacas (FEDERICI, 2017, p. 346), o que 

gerou impactos profundos na formação histórica e cultural do Ocidente. No entanto, essa 

subordinação sexual é ainda anterior:  

 
A subordinação sexual das mulheres foi institucionalizada nos mais antigos códigos 

de leis e imposta pelo poder total do Estado. Garantia-se a cooperação total das 

mulheres por vários meios: força, dependência econômica do chefe da família, 

privilégios de classes concedidos a mulheres dependentes e obedientes das classes 

mais altas, e pelo artifício da divisão das mulheres em respeitáveis e não 

respeitáveis. (LERNER, 2019, p. 54) 

 

A sexualidade nas sociedades ocidentais foi estruturada dentro de uma moldura social 

extremamente punitiva e sujeita a controles formais e informais muito reais (RUBIN, 2007, p. 

157). No entanto, como colocado por Foucault, foi com a proliferação das sexualidades que as 

ligações entre sexo e poder se ramificam e se costuram, por isso ele afirma que a sexualidade 

é um dispositivo com mecanismos para multiplicar e normalizar os prazeres (1988, p. 48). 

Nesse sentido, a diversidade sexual é mais policiada hoje por profissionais da saúde mental e 

pela ideologia das massas, gerando a estigmatização de determinadas práticas e 

comportamentos, como o sadomasoquismo ou o fetichismo (RUBIN, 2007, p. 165). No 

entanto, embora concordemos com Foucault que a repressão do desejo não seja mais a tônica 
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da sociedade, tal multiplicação dos discursos acerca da sexualidade trouxe novas questões que 

as mulheres tiveram de encarar a fim de sentirem, pensarem e exercerem os prazeres da sua 

sexualidade, tal como direitos reprodutivos, relacionamentos fora do casamento, inseguranças 

com a forma e tamanho dos seus corpos, assédio e violência sexual etc.  

Questões como liberdade sexual, lesbianismo, contraceptivos, planejamento familiar, 

casamentos, prostituição, pornografia, assédio e violência sexual são temas importantes dessa 

ceara, atravessados por questões de classe, raça, religião, política e cultura. A comercialização 

da pílula anticoncepcional e o movimento por liberdade sexual que marcaram a década de 

1960, assim como a legalização da interrupção voluntária da gravidez nos EUA e em diversos 

países do Ocidente ao longo dos anos 60 e 70 (WOLF, 1992, p. 176), impactaram 

profundamente o comportamento sexual de homens e mulheres. Diversas práticas, orientações 

e comportamentos sexuais que antes poderiam ser considerados vergonhosos, imorais e até 

ilegais foram se tornando mais aceitos e normalizados no Ocidente. Mesmo assim, Rubin 

afirma que, ainda hoje, o sexo é sempre suspeito, exceto em circunstâncias específicas em que 

os comportamentos eróticos são desculpados: casamentos, fins reprodutivos e amor (RUBIN, 

2007, p. 159). As práticas sexuais também são frequentemente reguladas pelo Direito, que se 

incumbe de estabelecer as condutas legais ou não, sejam elas a masturbação, a 

homossexualidade, o casamento ou o adultério (HIRATA et al., 2009, p. 232). Porém, é 

especificamente o desejo sexual feminino que há tempos é alvo de suspeita: quando a bruxaria 

tornou-se uma preocupação central para a Igreja, criou-se uma ligação entre bruxaria, heresia, 

pactos com o Diabo, ameaça à sexualidade masculina e libertinagem da sexualidade feminina 

(CLAEYS, 2017, p. 96). Apesar de todas as conquistas do movimento feminista até aqui, para 

Federici, a liberdade sexual das mulheres ainda não foi alcançada: 

 

Seja em sua forma mais liberada ou em sua forma mais repressiva, nossa 

sexualidade ainda está sob controle. A lei, a medicina e nossa dependência 

econômica dos homens garantem que, embora as regras tenham sido flexibilizadas, a 

espontaneidade é descartada da nossa vida sexual. (2019, p. 58)  

 

Na década de 70, junto com a revolução sexual e talvez até como resposta a ela, o 

corpo feminino “ideal” foi desnudado e exibido: isso deu às mulheres os detalhes nítidos da 

perfeição, com os quais elas deveriam se comparar, e fez surgir “o exame ansioso e minucioso 

do corpo como algo ligado intrinsecamente ao prazer sexual feminino” (WOLF, 1992, p. 177; 

ênfase da autora). Dentro do movimento feminista, porém, as discussões enveredaram por 

outro caminho e, ao fim dos anos 1980, a maioria dos diálogos de feministas radicais sobre 

sexualidade já não eram mais abertos, voltados para o prazer feminino, para quebrar tabus 
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acerca do sexo, ou para incentivar mulheres a desfrutar de sua potência erótica, mas sim 

“inúmeras feministas que falavam sobre sexualidade tendiam a ser conservadoras, algumas 

vezes puritanas e antissexo” (HOOKS, 2019, p. 132), provavelmente porque o sexo era visto 

por essas ativistas como uma ferramenta de controle masculino sobre os corpos das mulheres, 

e talvez porque considerassem que os envolvimentos romântico-afetivos seriam uma distração 

na luta pela libertação feminista.  

Como já mencionado, para Foucault, a sexualidade não fora alvo de repressão, mas 

sim de disciplinarização. Ele defendeu que a partir do século XVIII passou a prevalecer uma 

incitação política, econômica e técnica de se falar sobre sexo, sob a forma de classificação, 

contabilidade e especificação, formulando-se sobre ele discursos com base na racionalidade e 

não na moralidade (FOUCAULT, 1988, p. 26-27). McLaren observa que as feministas têm 

acusado Foucault de androcentrismo por ele não dar atenção às “práticas disciplinares de 

gêneros específicos ou ao impacto que a diferença sexual pode ter na formulação de uma 

teoria do corpo” (McLAREN, 2016, p. 28). Mas, para ela, a teoria foucaultiana pode fornecer 

instrumentos teóricos para o movimento feminista, pois ele pensa a subjetividade como 

corporificada e manifestada através de práticas (McLAREN, 2016, p.13). 

Booker acredita que o frequente foco dos romances distópicas na questão da 

sexualidade é uma influência freudiana, já que tanto para o médico austríaco quanto para os 

governos totalitários nas distopias, a sexualidade é uma fonte poderosa de forças 

potencialmente subversivas (1994b, p. 12). A supressão do desejo que os mundos distópicos 

tentam promover, ou melhor, disciplinar, leva à alienação que os personagens sentem de si 

mesmos e uns em relação aos outros, acarretando uma desfamiliarização não somente dos 

leitores para com o mundo representado nas obras, mas também do personagem com seu 

próprio mundo psíquico (VARSAM, 2003, p. 215). No caso de O conto da Aia, a regulação 

das vestimentas é uma forma de supostamente abrandar o desejo sexual, porém essas 

prescrições recaem muito mais sobre as mulheres: “a preocupação com vestimentas em geral 

é centrada nas mulheres: as sociedades estão sempre descobrindo partes dos corpos das 

mulheres e depois cobrindo-as novamente” (ATWOOD, 2012, p. 88)
94

. A roupa vermelha das 

Aias, juntamente com o véu e a touca, cobre praticamente todo o seu corpo, fazendo com que 

sejam vistas como recatadas, ao mesmo tempo que a cor quente destaca-se na multidão de 

paleta de cores frias e escuras dos outros segmentos daquela sociedade. Tia Lydia também 

enfatiza que o pudor era característica essencial das mulheres, especialmente das Aias: “ser 
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 “The clothing concerns usually center around women: societies are always uncovering parts of women’s 

bodies and them covering them up again.” 
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vista – ser vista – é ser – a voz dela tremeu – penetrada. O que vocês devem ser, meninas, é 

impenetráveis” (2017a, p. 41). Essa comparação de “ser vista” com “ser penetrada” – que faz 

uma clara alusão ao ato sexual – mostra como os homens seriam incontroláveis em seu 

desejo, e as mulheres, uma distração indesejável que precisa se tornar invisível. 

Mercer afirma que, nos textos distópicos de Atwood, as vozes feministas criticam as 

justificativas religiosas para a manutenção dos sistemas falocêntricos de poder nas sociedades 

ocidentais, apontando que o objetivo do fundamentalismo é o controle masculino sobre a 

fertilidade feminina e, por extensão, o controle das mulheres (MERCER, 2015, pos. 216). 

Além disso, a culpa pelo prazer e pela autonomia sexual da mulher acaba sendo um artifício 

de regulação, contaminando as relações afetivas mesmo quando as outras formas de controle 

– legais, culturais ou físicas – são mais débeis. Na série The Handmaid’s Tale, a personagem 

Eden, que fora escolhida pelo Comandante Waterford para se casar com Nick, se apaixona 

por um guarda, Isaac, e foge com ele. Ao serem condenadas à morte por afogamento, a leitura 

da sentença estipula: “os acusados foram considerados culpados de infidelidade com base em 

Êxodo, capítulo 20, versículo 14” (THT, 2018, temp. 02, ep. 12)
95

. No entanto, ao saber da 

fuga, o Comandante diz: “uma mulher casada arrebatada por seu próprio desejo egoísta!” 

(THT, 2018, temp. 02, ep. 12)
96

. Ele critica Eden, mas não se ressente com Isaac. 

A sexualidade na obra de Atwood é ambivalente: ela é manipulada como ferramenta 

de subjugação, mas também surge como instrumento da reafirmação da identidade individual. 

As energias sexuais que são ostensivamente transgressivas, portanto, circulam bastante 

livremente no texto, apesar do ambiente repressivo (BOOKER, 1994b, p. 164), como vemos 

nas relações entre Offred e Nick, entre Offred e o Comandante e ao sabermos da existência do 

Jezebel’s. A necessidade de estabelecer um laço afetivo e corporal com alguém deixa Offred 

angustiada, e ela diz: “anseio por tocar alguma coisa, algo que não seja pano ou madeira” 

(ATWOOD, 2017a, p. 20). Após Serena sugerir que o Comandante seria incapaz de 

engravidá-la, ela acaba coagindo Offred a ter relações sexuais com o motorista Nick. Mas em 

seguida Offred passa a ter um caso com ele, e isso faz com que ela recupere certo senso de 

ação. Ela pondera: “não o fiz por ele e sim inteiramente por mim mesma”, e também afirma 

que não definia aquilo como amor, mas que havia conseguido criar uma vida para ela mesma 

ali, apesar de tudo (2017a, p. 320). A única esperança para Offred está em seu corpo, cuja 

existência marcada pelo gênero feminino reinscrito pelo discurso de Gilead é desafiada por 

ela. Offred questiona as prescrições patriarcais do sistema através da sua narrativa particular 
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 “The accused have been found guilty of infidelity in violation of Exodus chapter 20, verse 14.” 
96

 “A married woman swept up in her own selfish lust!” 
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de seu próprio corpo, revertendo a autoridade de Gilead e reafirmando seu corpo como seu 

próprio território, embora ela não tenha poder para rejeitar seu papel de Aia para sobreviver 

(HOWELLS, 2006, p. 167). Entretanto, essa é uma rebelião contida e limitada. Concordamos 

com a avaliação de Booker, que conclui: 

 

Em última análise, a sexualidade em geral funciona não como um contraponto ao 

poder político em Gilead, mas como uma das ferramentas mais eficazes por meio 

das quais esse poder se manifesta. Apesar de suas inúmeras ressonâncias freudianas, 

a análise do livro sobre as implicações mútuas de sexo e política em Gilead é, em 

última análise, mais foucaultiana (BOOKER, 1994b, p. 165)
97

. 

 

Outras distopias clássicas já colocavam o sexo como um ato contra as forças 

opressoras do Estado. Nas distopias clássicas como 1984 e Admirável mundo novo, o desejo 

sexual funciona como um portal através do qual o homem comum do cenário distópico 

vislumbra tanto liberação política quanto outra perspectiva sobre a dignidade humana baseada 

em um novo entendimento sobre o sublime, mesmo quando as relações afetivas retratadas são 

encerradas (HORAN, 2007, p. 314-315). Em 1984, por exemplo, o protagonista, Winston 

Smith, tem uma relação amorosa com Julia. Embora se sintam mais confiantes para desafiar o 

Partido, os dois amantes – cujos encontros eram vigiados quase desde o início, sendo 

inclusive facilitados pela polícia secreta – acabam capturados e torturados. Esse fracasso 

coloca em dúvida a crença dos personagens de que o desejo sexual seja inerentemente 

subversivo e reforça a ideia de que o controle da sexualidade seria uma dentre as muitas 

formas de o governo controlar os cidadãos e desprovê-los de qualquer individualidade 

(BOOKER, 1994b, p. 77).   

Após algumas sessões secretas de jogos de Palavras Cruzadas com o Comandante, 

ele decide levar Offred ao Jezebel’s, um prostíbulo frequentado pelos poderosos de Gilead. 

Tanto o jogo quanto essa excursão vão contra a lei do regime. É irônico que em um lugar 

onde o fundamentalismo cristão é a norma e a expressão da sexualidade é tão duramente 

repreendida, até mesmo o nome do prostíbulo faça uma referência bíblica. Lá as mulheres não 

estão separadas em castas, ou elas mesmas são uma casta à parte. Vestem roupas deixando 

diversas partes do corpo à mostra e seus trajes remetem às fantasias sexuais comumente 

retratadas em filmes pornográficos: mulheres de biquíni, lingerie, vestidas de líderes de 

torcida ou usando roupas de ginástica apertadas (ATWOOD, 2017a, p. 278-279). O ambiente 

é o antônimo do que a narradora conhece nos subúrbios assépticos e puritanos de Gilead – lá 
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 “In the final analysis, sexuality in general functions not as a counter to political power in Gilead, but as one of 

the most effective tools through which that power is manifested. Despite its numerous Freudian resonances, the 

book’s analysis of the mutual implication of sex and politics in Gilead is ultimately more Foucauldian.” 
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há drogas, bebida alcoólica, maquiagem e corpos descobertos. No entanto, isso não torna 

aquelas mulheres mais livres do que ela própria, há apenas uma mudança no cenário e nos 

figurinos. Moira é consciente disso e, ao ver Offred lá, ela pergunta: “que foi que fez de 

errado? Riu do pau dele?” (ATWOOD, 2017a, p. 288), sugerindo que a razão para ela estar lá 

seria um castigo. Atwood demonstra até que ponto o sujeito feminino e seu corpo são 

contidos e vigiados de perto dentro de um sistema que considera sua existência um ataque ou 

desvio sempre prestes a acontecer (DAVIES, 2009 p. 62). Ao encontrar Offred, Moira diz: 

“ninguém sai daqui exceto numa camionete preta” (ATWOOD, 2017a, p. 288). Porém, 

mesmo para os homens, a sexualidade também é regulada: ela é heterocentrada e confinada a 

certos espaços. Devemos também fazer um recorte de classe: um lugar como o Jezebel’s é 

acessível aos homens da elite, não aos da classe trabalhadora.  

Podemos também inferir que o Comandante levar Offred ao Jezebel’s foi outro jogo, 

uma reafirmação do poder dele, que culmina em eles tendo uma relação sexual fora do 

contexto da Cerimônia e longe dos olhos de Serena. Moira comenta que:  

 

Alguns deles fazem isso, eles têm prazer nisso. É como trepar no altar ou coisa 

parecida: a sua turma deve ser de receptáculos tão castos. Eles gostam de ver você 

toda pintada. É só mais uma demonstração de poder nojenta (ATWOOD, 2017a, p. 

289). 

 

Em Gilead é essencial que o prazer seja extirpado do ato sexual: “Excitação sexual e 

orgasmo não são mais considerados necessários, seriam meramente um sintoma de 

frivolidade” (ATWOOD, 2017a, p. 115), tanto para homens quanto para as mulheres, porque 

o objetivo do sexo é procriar. Ou pelo menos é assim com as Aias e com as Esposas. No 

entanto, claramente a existência do Jezebel’s demonstra como ainda existe espaço não só para 

o prazer como para o fetiche, contanto que voltado para os homens heterossexuais e de uma 

determinada classe, tudo controlado pelo próprio regime e gerando lucro para ele. A 

existência do Jezebel’s funciona como uma concessão. Para justificar o privilégio masculino 

que permite aos homens controlar os corpos das mulheres, independente do segmento social 

do qual fazem parte, o regime necessita tirar dos homens alguma responsabilidade e fazer com 

que as mulheres se compadeçam e até se culpem: “Homens são máquinas movidas a sexo, 

dizia Tia Lydia, e não muito mais. Eles querem apenas uma coisa. Vocês têm que aprender a 

manipulá-los para o bem de si mesmas” (ATWOOD, 2017a, p. 174). Uma tradição bastante 

antiga, porém prevalente no final do século XIX, “identifica as mulheres como entidades 

definidas e presas em seus próprios corpos, em contraste com os homens, que seriam 

governados por racionalidade e capazes de transcender sua corporalidade” (HURLEY, 1996, 
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p. 119). Os homens são vistos como simultaneamente incapazes de resistir aos seus impulsos 

sexuais e como seres dotados de uma objetividade e racionalidade superiores às mulheres. 

Outrossim, são também retratados como caçadores, como competidores que precisam batalhar 

por um prêmio, e, como elucida bell hooks: “a masculinidade patriarcal incentiva homens a 

serem patologicamente narcisistas, infantis e psicologicamente dependentes dos privilégios 

(ainda que relativos) que recebem simplesmente porque nasceram homens” (HOOKS, 2019, 

p. 107). O Comandante, ao comentar o comportamento das mulheres antes de Gilead, diz: “O 

sexo era fácil demais. Qualquer um podia apenas comprá-lo. Não havia nada pelo que 

trabalhar, nada por que lutar” (ATWOOD, 2017a, p. 250). É uma contradição do sistema 

patriarcal: retratar os homens como irracionais apenas em relação ao sexo, porém 

perfeitamente racionais em todas as outras áreas da vida.  

As diferentes correntes de pensamento feminista têm debatido a questão da 

prostituição, isto é, a prestação de serviços sexuais em troca de um valor monetário. A 

esmagadora maioria de pessoas que se prostituem são mulheres, embora haja também 

crianças, homens e transexuais prostituídos, e a maioria que solicita são homens. A 

prostituição já foi descrita como “organização lucrativa nacional e internacional de exploração 

sexual do outro”, além de ser profundamente enraizada na economia e na mentalidade 

coletiva (HIRATA et al., 2009, p. 198), ao mesmo tempo em que a sua aceitação como 

profissão tende a banalizar essa forma de violência contra as mulheres (HIRATA et al., 2009, 

p. 199-200). Os Estados também mudam de posicionamento entre regulamentação e proibição 

ao longo do tempo, dependendo do contexto histórico e político. Muitas das leis do código 

civil adotadas na Inglaterra, por exemplo, se inspiraram em campanhas da época vitoriana 

contra o que chamavam de escravidão branca (RUBIN, 2007, p. 151). Ademais, no final do 

século XIX, na Inglaterra e nos Estados Unidos, movimentos sociais poderosos focaram em 

“vícios” de todos os tipos, organizando campanhas educacionais e políticas para encorajar a 

castidade e eliminar a prostituição (RUBIN, 2007, p. 150). A ilegalidade pode possivelmente 

deixar as mulheres em posição ainda mais vulnerável à violência por parte da polícia, de 

clientes e cafetões. Rubin argumenta que as prostitutas ocupam territórios urbanos específicos 

e estão sempre lutando contra a polícia para defendê-lo e que as leis contra essa parte da 

população são baseadas no preconceito de que são pessoas perigosas, inferiores e indesejáveis 

(RUBIN, 2007, p. 164). Porém, o feminismo marxista argumenta que “para as mulheres, sexo 

é trabalho. Proporcionar prazer para os homens é uma parte essencial do que se espera de 

todas as mulheres” (FEDERICI, 2019, p. 58; ênfase da autora). Se assim o é, o que diferencia 

o sexo marital do sexo como mercadoria é apenas a natureza da relação entre os participantes; 
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como Beauvoir já argumentara, do ponto de vista econômico, a situação da prostitua é 

semelhante à da mulher casada (2019b, p. 364). Federici também ressalta o efeito psicológico 

que essa mercantilização do corpo feminino acarreta, tornando “impossível que nos sintamos 

confortáveis com nosso corpo, independente de nossas medidas e formas” (2019, p. 59), 

embora a prostituição seja apenas uma instância desse mercado.  

Outro debate importante ligado à questão da sexualidade e que também possui 

relação com a prostituição é a da pornografia. Na obra de James, quando a infertilidade 

generalizada é percebida, a resposta é aumentar as relações sexuais, como já mencionado; 

assim, a “[p]ornografia e violência sexual nos filmes, na televisão, nos livros e na vida haviam 

aumentado e se tornado mais explícitas”
98

 (JAMES, 1993, p. 7). Pornografia é um tema 

polêmico dentro do movimento feminista. Seus defensores a veem como liberdade de 

expressão ou como uma linguagem própria, seus críticos consideram que o sexo explícito ali 

retratado não é honesto e revelador, nem mostra um amplo espectro de imagens eróticas de 

mulheres livres de verdade e de homens de verdade em contextos de confiança sexual 

(WOLF, 1992, p. 178-179). A corrente antipornografia dentro do movimento feminista 

correlaciona pornografia com sadomasoquismo e este com o estupro (RUBIN, 2007, p. 172). 

Isso fica patente na argumentação de Adrienne Rich, para quem a mensagem mais perigosa 

transmitida pela pornografia “é a de que as mulheres são presas sexuais naturais dos homens e 

que elas gostam disso, que a sexualidade e a violência são congruentes” (RICH, 2010, p. 26). 

Parece claro que a correlação estabelecida por James entre pornografia e violência real mostra 

que a autora concorda com a visão de que a pornografia é um elemento que necessariamente 

implica em violência contra as mulheres. 

Discutimos até este trecho alguns aspectos mais gerais de sexualidade e algumas 

modalidades que podemos dizer “desviantes”. Não obstante devemos nos debruçar sobre 

outra instância de controle da sexualidade, especialmente da feminina: o casamento e, por 

conseguinte, a família. As famílias têm um papel crucial em impor a conformidade sexual, e a 

ideologia popular é de que as famílias não podem produzir ou abrigar a não-conformidade 

sexual, à qual reagem tentando reparar, punir ou exilar seus membros que ofendem a 

sexualidade que é considerada aceitável (RUBIN, 2007, p. 168). Ao mesmo tempo, a 

instituição familiar em uma sociedade de ideologia patriarcal serve como rede de proteção 

social: tem sido a função da família proteger as mulheres da inconstância dos relacionamentos 

românticos, pois para elas a discriminação econômica e social, além da responsabilidade de 
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 “Pornography and sexual violence on film, on television, in books, in life, had increased and became more 

explicit.” 
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cuidar dos filhos, torna a possibilidade de o homem abandoná-las um fator que as coloca em 

uma posição vulnerável (GORDON, 2002, p. 133). Nesse sentido, a liberdade sexual tornou o 

controle da natalidade importante para as mulheres, porém a possível instabilidade dos laços 

amorosos já tornara o controle da natalidade uma absoluta necessidade (GORDON, 2002, p. 

133). Porém o ideal de domesticidade feminina e a criação de uma imagem das mulheres 

como naturalmente dotadas de habilidades como as de cozinhar, costurar, arrumar, lavar e 

limpar, assim como a desvalorização dessas atividades, têm relação com a urbanização, 

industrialização e disseminação de valores vitorianos ao longo do século XIX. Em momentos 

históricos anteriores, o trabalho da mulher complementava o do homem; logo, “o valor das 

mulheres que não fossem aristocratas ou prostitutas residia em sua capacidade de trabalho, 

sagacidade econômica, força física e fertilidade” (WOLF, 1992, p. 17). Todavia, no século 

XX, para Naomi Wolf, à medida que as mulheres se liberaram da mística feminina da 

domesticidade, o mito da beleza invadiu esse território, expandindo-se enquanto a mística 

mais antiga definhava, assumindo sua tarefa de controle social (1992, p. 12-13). No entanto, 

faríamos aqui uma ressalva em relação a Wolf, pois nos parece que a questão da beleza se 

entrelaça e se conecta com a domesticidade, já que as mulheres ainda desempenham a maior 

parte dos trabalhos domésticos ou os terceirizam para outras mulheres, somando-se a isso as 

ansiedades a respeito da aparência física. 

De maneira geral, tem cabido à família o papel principal na reprodução da 

dominação masculina, e é “na família que se impõe a experiência precoce da divisão sexual 

do trabalho e da representação legítima dessa divisão” (BOURDIEU, 2010, p. 103). A família 

nuclear é o espaço em que se enraízam e se recriam as desigualdades entre os gêneros, tanto 

discursiva quanto materialmente. O acúmulo de tarefas domésticas e as questões ligadas ao 

controle sexual das mulheres foram razões pelas quais, “quando o movimento feminista 

contemporâneo estava em seu ápice, a instituição do casamento era severamente criticada” 

(HOOKS, 2019, p. 117). A sociologia feminista, ademais, contestou a existência de um 

modelo único e estático de família (HIRATA et al., 2009, p. 97). No entanto, essas críticas 

teóricas ao modelo familiar são anteriores ao movimento feminista moderno. Nas abordagens 

marxistas tradicionais, as mulheres, como os povos “tribais”, existiam de maneira instável nas 

fronteiras do natural e do social, de modo que seus esforços para explicar a posição 

subordinada das mulheres foram minados pela categoria da divisão natural do trabalho, que 

pressupunha uma heterossexualidade inquestionável; ademais, Marx e Engels teorizaram a 

relação econômica de propriedade como a base da opressão das mulheres no casamento, 

examinando a subordinação das mulheres em termos das relações capitalistas de classe, mas 
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não em termos de uma política sexual específica entre homens e mulheres (HARAWAY, 

2004, p. 212). Ou seja, consideravam que a propriedade privada era causa e alicerce da 

dominação masculina e que a divisão de tarefas baseada no sexo seria uma consequência de 

características anatômicas e biológicas de cada sexo. Ao observarmos a sociedade da 

República de Gilead, os homens não só detêm a propriedade, como as próprias mulheres são 

propriedade privada, ainda que não haja um valor monetário explicitamente dado a elas, assim 

como a divisão sexual do trabalho é retomada e reforçada, relegando as mulheres quase que 

exclusivamente às tarefas domésticas, sexuais ou reprodutivas. 

Na sociedade de Gilead, há uma imposição do padrão familiar nuclear branco, 

heterocêntrico e cristão, anulando qualquer outra configuração possível de organização social 

mínima. Já na sociedade britânica de The Children of Men, as pessoas parecem se apegar a 

essa formatação tradicional de cônjuges a que se soma, frequentemente, a adoção de animais 

de estimação, já que não há crianças. Essa tentativa de procurar algo que substituísse o papel 

das crianças é tão forte que, numa cena, Theo comparece a um batizado de filhotes de gatos 

trajados com as vestimentas tradicionais de batismo, e ele pondera que “eles provavelmente já 

eram manuseados, acariciados e carregados como bebês desde que nasceram e se 

acostumaram com isso”
99

 (JAMES, 1993, p. 68). A adaptação cinematográfica do romance de 

James não se detém na maneira como a questão da família é lida naquele momento, porém 

pode ser interpretada como uma reafirmação da imagem de família formada por pai, mãe e 

filho no modo como Theo se sacrifica para levar Kee e o filho dela em segurança para o barco 

do The Human Project, ao mesmo tempo em que parece dar ao personagem uma chance de 

salvar outra criança, já que seu próprio filho, Dylan, havia morrido anos antes. Porém, 

também já se criticou o fato de que, de certa forma, Theo e Julian são retratados como os 

verdadeiros pais aguardando o parto de uma “mãe de aluguel”, uma ideia que é reforçada pelo 

fato de Kee chamar o bebê de Dylan (LATIMER, 2011, p. 67). 

Há também silêncio em relação à homossexualidade na obra de James, e esse tema 

também não é abordado no filme de Cuarón. Porém em James, numa conversa entre Xan e 

Theo, o ditador admite que seu pai era gay e estava com seu amante no acidente de carro em 

que morreram, mas que ele ocultou esse fato da imprensa, pois seu pai gostaria que fosse 

dessa forma, já que seu casamento de fachada com a mãe de Xan havia sido sustentado 

porque ele queria uma vida “respeitável” (JAMES, 1993, p. 103). O comportamento 

homossexual sempre esteve presente na humanidade, porém, em diferentes sociedades e 
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 “[…] they had probably been handled, caressed and carried like babies since birth and were accustomed to it.” 

Não acreditamos que haja aqui uma tentativa de humanização dos animais, mas sim uma objetificação dos 

mesmos, já que estes são tratados de forma semelhante às bonecas que aparecem em outros trechos no romance. 
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épocas, foi premiado ou punido, demandado ou proibido, considerado experiência temporária 

ou vocação para toda vida (RUBIN, 2007, p. 163). Embora as leis contra sodomia sejam 

bastante antigas na Europa, as leis usadas para prender homossexuais se baseavam no mesmo 

moralismo vitoriano que censurava a prostituição (RUBIN, 2007, p. 151). Nesse contexto, 

parece que os relacionamentos que não se encaixam no padrão estariam à margem, tornados 

invisíveis.  

Já duas das personagens de maior destaque no seriado The Handmaid’s Tale são 

homossexuais: Moira e Ofglen/Emily, cuja vida é valiosa para o Estado por serem, ambas, 

mulheres férteis. Assim, elas não são condenadas à morte, nem enviadas para as Colônias 

quando se rebelam. Emily tem um filho com a sua esposa, que conseguira emigrar para o 

Canadá junto com o menino antes do aprofundamento da perversidade do regime. Após 

encontrar um amigo enforcado da universidade em que trabalhava com a palavra “faggot” 

escrita no chão (podemos traduzir o termo como “veado”, e ele tem uma conotação muito 

ofensiva na sociedade americana), elas tentam escapar emigrando, já que Sylvia, a esposa de 

Emily, é canadense. Ao tentarem fugir do que ainda eram os EUA, no episódio intitulado 

“Unwomen”, Emily diz para um guarda: “Nós somos uma família. Eu também sou mãe dele. 

Nós somos casadas”, mas em seguida, ao tentar conseguir uma permissão para Emily viajar 

com Sylvia e o filho, Oliver, elas são avisadas que não são mais consideradas casadas após a 

aprovação de uma nova lei (THT, 2018, temp. 02, ep. 02). Como a imposição das relações 

heterossexuais é fundamental para a existência do regime de Gilead, qualquer outra 

configuração de família deve ser extirpada.   

Essas obras retratam a sexualidade como um ponto de tensão, em que as mulheres 

podem ser sujeitos ou objetos. A demonização da sexualidade feminina fez parte de um 

processo histórico. Federici afirma que a caça às bruxas foi essencial à proibição de formas 

não produtivas e não procriadoras de sexualidade feminina, por serem consideradas 

demoníacas e antissociais, inclusive identificando a sexualidade das mulheres com a 

bestialidade (2017, p. 346-347). O movimento feminista tenta reverter esse processo, e as 

representações ficcionais podem ter um importante papel nessa trajetória. Quando Offred e 

Nick passam a se encontrar secretamente, ela consegue recuperar a capacidade de ser agente 

do seu próprio prazer sexual, fazendo isso apesar do risco de serem descobertos e 

denunciados, o que certamente resultaria na prisão e morte de ambos. Ela relata:  

 

Voltei a procurar Nick. Repetidas vezes, sozinha, sem que Serena soubesse. Não 

havia razão para isso, não havia nenhuma desculpa. Não o fiz por ele, e sim 

inteiramente por mim mesma. (ATWOOD, 2017a, p. 316)  
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O modo como ela se refere à vontade de recordar-se do corpo dele e como gostaria de 

estar de luz acesa enquanto fazem amor (ATWOOD, 2017a, p. 317) mostra confiança e 

assertividade: a personagem se coloca como sujeito desejante ao invés de objeto desejado. Na 

série, a cena em que Offred/June vai ao quarto de Nick por conta própria pela primeira vez 

deixa o desejo dela por ele mais explícito. Ela entra, fecha a porta atrás de si, solta o cabelo, tira 

as roupas dele e depois as dela, e eles fazem sexo apaixonadamente de luz acesa (THT, 2017, 

temp. 01, ep. 05). A música que toca nos créditos finais do episódio complementa a cena de 

Nick e Offred/June. Trata-se de “I want a little sugar in my bowl”, de Nina Simone, cuja letra 

diz: “quero um pouco de açúcar na minha tigela/ quero um pouco de doçura na minha alma/ eu 

topava um pouco de amor/ me sinto tão estranha, tão triste”
100

, versos que dialogam com os 

sentimentos de indignação, tristeza, medo e raiva da personagem, pois o Comandante 

Waterford acabara de lhe informar que Ofglen/Emily havia sofrido a clitorectomia, de forma 

indireta e irônica, dizendo: “Um médico cuidou do problema para nós. É um problema tão… 

pequeno”
101

 (THT, 2017, temp. 01, ep. 05). A literatura e as artes audiovisuais nos ajudam a 

perceber que precisamos de uma erótica do ser fundamentada no princípio de que temos o 

direito de expressar desejo sexual e de encontrar no prazer sexual um ethos de afirmação da 

vida (HOOKS, 2019, p. 136).  

No entanto, a narrativa de James parece confluir desejo sexual com espiritualidade. 

Theo afirma sentir amor por Julian, mas ele não verbaliza desejo por ela de forma explícita, e 

eles não têm nenhuma relação sexual na narrativa. Por outro lado, a descrição que ele faz do 

momento em que descobre a gravidez de Julian parece mesclar o ápice sexual com uma 

profunda experiência espiritual. Ele se ajoelha diante dela, coloca o ouvido em sua barriga para 

tentar ouvir as batidas do coração, e descreve: 

 

Ele foi levado por uma corrente de emoção que o levantou, golpeou e afundou em 

uma turbulenta explosão de espanto, excitação e terror, depois recuou deixando-o 

exausto e fraco. Por um instante ele se ajoelhou ali, incapaz de se mover, meio 

apoiado ao corpo de Julian, deixando que seu cheiro, seu calor, sua essência se 

derramassem sobre ele (JAMES, 1993, p. 154).
102  
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 “I want a little sugar in my bowl/I want a little sweetness down in my soul/I could stand some lovin’, oh so 

bad/Feel so funny, I feel so sad.” 
101

 “We had a doctor take care of the problem. It’s such a small… problem.” 
102

 “He was swept by a tide of emotion which rose, buffeted and engulfed him in a turbulent surge of awe, 

excitement and terror, then receded, leaving him spent and weak. For a moment he knelt there, unable to move, 

half-supported by Julian’s body, letting the smell of her, the warmth of her, the very essence of her seep into 

him.”  
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A relação de Julian com Luke, o padre que é o pai de seu filho, também parece uma 

sobreposição de congregação religiosa com prazer sexual. A descrição do hábito deles de orar 

juntos todas as manhãs como um ato privado e o fato de esse costume deixar Julian satisfeita e 

contente (JAMES, 1993, p. 173) fazem alusão à sexualidade. Na cena em que Theo vai 

observá-los, eles estão ajoelhados, na floresta, sem perceber a presença dele, que diz que os 

dois pareciam “duas crianças totalmente absorvidas em um jogo primitivo”
103

 (JAMES, 1993, 

p. 174). A autora parece sugerir que há uma ligação entre desejo sexual e uma espiritualidade 

fora das prescrições da religião institucional. É uma visão igualitária, quase mística e 

universal de natureza humana que outras distopias também projetam (HORAN, 2007, 317-

318). 

Em suma, se na obra de Atwood e em sua adaptação seriada, a expressão do desejo 

sexual é uma forma de contestação da regulação dos indivíduos pelo Estado e pela instituição 

religiosa, no romance de James, a expressão dessa sexualidade se confunde e se entrelaça com 

a expressão de um sentimento transcendental que se configura como resposta à degradação 

moral da sociedade como um todo.  

 

3.3. Violência contra o corpo 

 

 Um dos aspectos fundamentais para análise das distopias é a representação da 

violência ou a ameaça da violência contra um indivíduo ou contra um grupo. O que ela é, 

quais são seus efeitos, mecanismos e motivações? Qual sua relação com o poder? Segundo 

Erich Fromm, a violência que se concretiza e que pode ser sinônimo de agressão pode ser 

dividida em dois tipos:  

 

O primeiro, que ele [o ser humano] compartilha com todos os animais, é um impulso 

filogeneticamente programado para atacar (ou fugir) quando interesses vitais são 

ameaçados. Essa agressão defensiva “benigna” está a serviço da sobrevivência do 

indivíduo e da espécie, é biologicamente adaptativa e cessa quando a ameaça deixa 

de existir. O outro tipo, agressão “maligna”, isto é, destrutividade e crueldade, é 

específico para a espécie humana e virtualmente ausente na maioria dos mamíferos; 

não é filogeneticamente programado e não é biologicamente adaptativo; não tem 

propósito, e sua satisfação é luxuriosa. (FROMM, 1973, p. 4)
104
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 “[…] two children totally absorbed in some primitive game.” 
104

 “The first, which he shares with all animals, is a phylogenetically programmed impulse to attack (or to flee) 

when vital interests are threatened. This defensive, ‘benign’ aggression is in the service of the survival of the 

individual and the species, is biologically adaptive, and ceases when the threat has ceased to exist. The other 

type, ‘malignant’ aggression, i.e., destructiveness and cruelty, is specific to the human species and virtually 

absent in most mammals; it is not phylogenetically programmed and not biologically adaptive; it has no purpose, 

and its satisfaction is lustful.” 



137 
 

No entanto, dizer que a violência e a agressão não têm utilidade adaptativa não é o 

suficiente dentro dos contextos que envolvem disputas de poder ou mesmo quando há 

escassez de algum recurso, situações que podem levar a conflitos violentos. A nosso ver, essa 

definição é bastante limitada. Porém Fromm também observa que os graus de destruição que a 

violência pode atingir estão relacionados às diferentes estruturas sociais, além de reconhecer 

que o grau dessa destruição tem crescido de acordo com o desenvolvimento civilizacional, ao 

invés de ser reduzido (FROMM, 1973, p. 4), isto é, o grau de destruição poderia ser reduzido 

graças aos avanços tecnológicos para solucionarem problemas sociais e de saúde, no entanto 

tem ocorrido o contrário. O que o aumento do poderio dos instrumentos da violência implica 

para as relações de poder? Para Arendt, a domínio através da violência pura vem à baila 

quando o poder está em vias de ser perdido e dessa maneira, quando a violência não é mais 

apoiada pelo poder, que ao mesmo tempo a restringe, haverá inversão dos meios pelos fins 

(ARENDT, 2004, p. 34); para a filósofa alemã, a violência funciona como o último recurso do 

poder contra os criminosos ou rebeldes – isto é, contra indivíduos isolados que se recusariam 

a ser dominados pelo consenso da maioria (ARENDT, 2004, p. 32). No entanto, nos parece 

que ela ignora o poder da vigilância e da ameaça ou presunção da violência, mesmo que ela 

não se concretize. E ainda, não leva em consideração as violências que têm mais efeito 

psíquico ou indireto, ou ainda aquelas que nem são percebidas como tal, além da violência 

econômica, sexual, ou até ambiental, por exemplo. Além do mais, já estabelecemos que para 

nós o poder é algo relacional, fragmentado e maleável, ainda que possa estar mais 

concentrado nas mãos de pessoas ou grupos por diversas razões.  

Parece-nos mais proveitoso definir violência como as formas de agressão que 

permeiam o próprio tecido social e que causam alguma forma de dano, reparável ou não, 

físico ou não, às pessoas e até ao meio ambiente. A violência assume diversas formas nas 

sociedades, podendo ser física, psicológica, econômica ou simbólica e pode ser praticada por 

indivíduos, grupos, instituições, corporações ou pelos Estados. Está imbricada nas relações 

assimétricas de poder de qualquer natureza. Em nosso atual contexto histórico, 

 

A violência, em todas suas formas e expressões, é parte integrante do funcionamento 

cotidiano da sociedade capitalista, pois é apenas por meio de uma mistura de 

coerção brutal e consentimento construído que o sistema consegue se sustentar com 

perfeição. Uma forma de violência que não pode ser impedida sem impedir as 

outras. Prometendo erradicar todas elas, as feministas para os 99% têm o objetivo de 

associar a luta contra a violência de gênero ao combate contra todas as formas de 

violência na sociedade capitalista e contra o sistema social que as sustenta. 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, pos. 557)  
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Igualmente, Federici identifica a violência como parte intrínseca do capitalismo. Para 

ela, “a destruição da vida humana em larga escala tem sido um componente estrutural do 

capitalismo desde a sua criação [...] o que pressupõe, inevitavelmente, um processo violento” 

(FEDERICI, 2019, p. 219). As distopias aqui analisadas seriam frutos da sociedade capitalista 

atual, embora elas não tenham, aparentemente, mantido uma estrutura capitalista e sim se 

tornado regimes ditatoriais em um mundo pós-capitalista, em que parece haver forte presença 

estatal em todos os setores e não fica explícito se ainda existe uma classe burguesa detentora 

dos meios de produção, visando o lucro e o acúmulo de riquezas, mas sim uma elite política 

que acumulou capital através da violência. Embora a crítica literária tenha utilizado o termo 

totalitário para se referir aos regimes instaurados em diversas distopias, nos parece que nem a 

obra de James, nem a de Atwood, ou suas adaptações, forneçam informações suficientes para 

classificá-los dessa forma, por mais violentas, centralizadas ou tirânicas que sejam, reunindo 

características que poderiam ser ditas totalitárias. Há diversas lacunas e diferenças entre os 

regimes retratados nessas narrativas. Arendt afirma, por exemplo, que os líderes carismáticos 

totalitários desejariam expansão de seu movimento e que prometiam estabilidade para seus 

seguidores, sabendo que esta era contraditória com esse desejo de expansão (2013, p. 499-

500); todavia, nenhum desses critérios se alinha com os regimes das distopias estudadas. 

Filhos da Esperança, por exemplo, retrata um Estado que está bem distante da estabilidade, 

pelo contrário, ele caminha para a fragmentação e a degradação do tecido social, enquanto 

Gilead carece da imagem do líder carismático e parece mais lutar para manter seu território já 

reduzido do que expandi-lo. A importância da propaganda para os regimes totalitários é 

central na disseminação de sua ideologia (ARENDT, 2013, p. 501), o que parece razoável 

para se avaliar Gilead, especialmente no Centro Vermelho, porém na obra de James e na 

adaptação de Cuarón, esse aspecto parece mais débil. Quanto à seleção racial que Arendt 

aponta em relação ao Nazismo (2013, p. 500), ela de fato ocorre na Gilead do romance de 

Atwood, mas não na Gilead de The Handmaid’s Tale, onde a miscigenação não se apresenta 

como problemática; enquanto em The Children of Men não temos informação o suficiente 

sobre o assunto, em Filhos da esperança existe xenofobia e racismo patentes, apesar de não 

ficar tão clara a situação de grupos racializados de cidadãos ingleses. Nesse sentido, nos 

parece mais apropriado denominar autoritários os regimes representados nessas distopias, para 

não correr o risco de imprecisão conceitual. 

Regimes anteriormente republicanos e até democráticos convertidos em regimes 

autoritários e policiais são um produto do século XX. Puderam se desenvolver graças às 

tecnologias da violência, da vigilância e do controle, facilitadas pela urbanização e pela 
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comunicação de massa. A violência contra grupos racializados, contra os oponentes aos 

regimes representados e a violência das guerras contra outros Estados retratadas nas distopias 

contribuem para a atmosfera aterrorizante que os seus autores buscam criar. O desprezo pelos 

indivíduos de outras nacionalidades, por exemplo, é importante na obra de James, mas é 

aprofundado em sua adaptação para o cinema. Um nacionalismo xenófobo fica patente em 

Filhos da esperança, onde os imigrantes ilegais são levados para campos de concentração em 

ônibus com grades nas janelas, e qualquer movimento não autorizado é punido com uma 

surra. Ao passarem por um grupo de imigrantes sendo transportados para Bexhill, um campo 

de refugiados, Jasper comenta que “nosso governo os caça como baratas” (FILHOS..., 

2006)
105

. Quando vemos Theo, Miriam e Kee chegando ao campo de refugiados, a câmera vai 

mostrando diversos corpos no chão, pessoas despidas e outras enfileiradas com as mãos na 

cabeça, além de guardas apontando armas para pessoas que não teriam qualquer condição de 

fugir ou se defender. Quando um guarda entra no ônibus em que os personagens estão, um de 

seus colegas fala: “Vocês me dão nojo!”
106

 (FILHOS..., 2006). Essa fala não se refere 

somente aos personagens em cena, mas a todos os estrangeiros que tentam fugir para a Grã-

Bretanha. Ao descerem do ônibus, há um aviso sendo proferido no alto falante: “A Grã-

Bretanha os apoia e lhes fornece abrigo. Não apoiem terroristas” (FILHOS…, 2006)
107

, uma 

fala irônica se contemplarmos a cena anterior, com pessoas sendo humilhadas, e as cenas 

seguintes, que mostram o estado deplorável de Bexhill. Há outros momentos no filme em que 

vemos como as práticas de violência não se dão somente contra os estrangeiros, mas de forma 

geral. Logo no início do filme, Theo escapa por pouco de uma explosão que ocorreu numa 

lanchonete da qual ele acabara de sair, mas ele não parece abalado com o ocorrido e segue 

para o trabalho – deixando implícito para o público que aquele acontecimento era corriqueiro. 

O filme em si já começa com a tela preta e a voz do locutor de um noticiário dizendo: “Dia 

1000 do cerco de Seattle”
108

; em seguida ouve-se uma voz feminina: “A comunidade 

muçulmana exige o fim da ocupação das mesquitas pelo Exército”
109

; algum tempo depois, 

vemos imagens de diversas grandes cidades tomadas por doença, incêndios, ataques e 

conflitos armados (FILHOS..., 2006). Fica patente, então, que a violência se alastrara, e o 

caos se tornara a regra pelo mundo inteiro, e que também há uma correlação entre essa 

violência com a intolerância religiosa e o racismo, embora esse último fique mais implícito.  

                                                             
105

 “our government hunts them down like cockroaches.” 
106

 “You fucking people disgust me!” 
107

 “Britain supports you and provides you shelter. Do not support terrorists.” 
108

 “Day 1000 of the siege of Seattle.” 
109

 “The Muslim community demands the end of the army’s occupation of mosques.” 
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É interessante contrapor um aspecto do uso da violência pelo regime de Gilead, tanto 

no romance, quanto na adaptação de Miller, ao seu uso na narrativa de James e também na de 

Cuarón, que discutimos nos parágrafos anteriores. Em Gilead, as execuções públicas, os 

corpos enforcados e as torturas sofridas pelos opositores do regime devem servir como aviso 

para evitar rebeliões e dissidências, por isso são públicas, se transformando em eventos 

espetaculares. No entanto, na Inglaterra de Lyppiatt, a perseguição aos opositores é discreta, 

porque o objetivo é a aparência de ordem e tranquilidade. A violência do Estado contra seus 

opositores é escondida e não deixa vestígios ou é envernizada como imposição da ordem e 

garantia de segurança pública, como no caso do Quietus e da Colônia Penal, ilha para onde 

são mandados os criminosos condenados. 

Podemos nos debruçar sobre outras duas instâncias de violência que ocorrem em The 

Children of Men. Uma que é mencionada brevemente é a violência da população nos 

primeiros cinco anos após o nascimento da geração Ômega, motivada por desespero e temor. 

Havia violência nos subúrbios, com mulheres idosas sendo atacadas e estupradas, além de 

abuso sexual de crianças (JAMES, 1993, p. 49). Julian conta que seus pais haviam sido 

mortos em revoltas raciais em 2002 (JAMES, 1993, p. 41), embora não fique claro no que 

consistiu ou motivou tal revolta. Essa desordem parece ter impulsionado a ascensão de um 

regime autoritário. O que James descreve se assemelha à descrição da formação de uma 

“massa” ou “turba” necessária para apoiar um regime autoritário, no entanto essa massa não 

parece dar sustentação ao regime; pelo contrário, é para controlá-la que o regime de Xan 

ascende. O medo e o ódio coletivos são expressos e definidos pela massa, que tem uma 

existência para além de uma mera reunião de indivíduos e é frequentemente caracterizada pela 

violência, irracionalidade e suscetibilidade a manipulação por líderes carismáticos (CLAEYS, 

2017, p. 18). No entanto, o líder carismático, Lyppiatt, não incentiva ou tira proveito direto 

dessa massa: ele surge em oposição a ela. A massa, nessa circunstância, parece expressar seu 

desprezo pelas convenções e regras estabelecidas, avaliando-as como arbitrariedades sem 

propósito diante da ausência de perspectivas futuras numa sociedade condenada a perecer. Se, 

como colocado por Freud, o desenvolvimento da civilização impunha restrições à liberdade 

individual por conta do conjunto de normas que a norteiam, então a decadência dessa 

civilização implicaria na revogabilidade dessas normas. James parece sinalizar que a perda de 

civilidade poderia desencadear desejos reprimidos de violência (2019, p. 48-49). A outra 

ocasião é a violência dos Ômegas contra população. Antes de se deparar com o grupo de 

Rostos Pintados na floresta, Theo já havia escutado boatos de que eles cortavam o cabelo das 

vítimas para usar como troféu e diziam “que sacrificavam uma única vítima” (JAMES, 1993, 
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p. 179-180)
110

. Não fica claro, no entanto, para que ou para quem serviria tal sacrifício, ou se 

os próprios Ômegas de fato consideravam aqueles assassinatos como sacrifício ou apenas 

como uma demonstração de sua prepotência.   

A violência não se dá apenas na relação do Estado com os dissidentes. Ela é marcada 

pelas relações de poder assimétrico entre os gêneros, e é perpetrada contra as mulheres. A 

violência masculina contra a mulher manifesta-se em todas as sociedades falocêntricas, logo, 

como todas o são, em maior ou menor medida verifica-se a onipresença deste fenômeno 

(SAFFIOTTI, 1995, p. 4). Isso se torna patente na ficção distópica, em que essa violência 

contra as mulheres se dá nos níveis simbólico, psicológico, físico e social. Em Filhos da 

esperança, o assassinato de Julian pelos homens que faziam parte dos Fishes mostra como a 

liderança das mulheres é subestimada, e também como a personagem fora considerada 

sentimental ou até irracional por escolher proteger Kee ao invés de usá-la como símbolo vivo 

de uma insurreição que o grupo rebelde supunha possível e desejável.  Nas obras de Atwood e 

Miller, a violência física e política contra os corpos femininos é central. Além das que são 

torturadas e executadas por rebelar-se contra o regime, há mulheres que são enviadas às 

Colônias para limpar lixo tóxico como punição por terem desobedecido alguma lei. As Aias 

estão numa posição particularmente vulnerável neste sentido. Elas podem sofrer punições 

físicas por parte dos Comandantes, Esposas ou Tias. Janine perde um olho ainda no Centro 

Vermelho após falar para tia Lydia “Vai se foder”, ao que ela responde: “[a]bençoados sejam 

os mansos, querida”
111

 enquanto lhe dá um choque (THT, 2017, temp. 01, ep. 01). Porém, as 

Esposas também não são imunes, e o Comandante Waterford bate em Serena com um cinto 

após ela desobedecê-lo para ajudar a filha de Janine (THT, 2018, temp. 02, ep. 08). Todos em 

Gilead estão sujeitos à violência mais direta; no entanto, como a misoginia permeia todas as 

instâncias e relações ali dentro, são as mulheres as que mais sofrem, embora em muitos 

momentos elas cometam violência umas contra as outras. Na série, a violência física ganha 

mais destaque, tanto pelo choque que ela causa nos espectadores, quanto, a nosso ver, por ser 

vista como um recurso narrativo que amplia as possibilidades melodramáticas da obra 

audiovisual. Vemos Offred ser torturada após não conseguir fugir do Centro Vermelho junto 

com Moira (THT, 2017, temp. 01, ep. 04), Serena com o dedo decepado após ler, uma mulher 

grávida acorrentada por tentar fugir e as Aias sendo punidas por não apedrejarem Janine, 

tendo que ficar na chuva com uma pedra na mão e o braço esticado (THT, 2018, temp. 02, ep. 

01). Outra forma comum de tortura psicológica é a falsa execução, como podemos verificar 

                                                             
110

 “the single sacrificial victim.” 
111

 “Fuck you”; “Blessed are the meek, dear.” 
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no episódio “June” (THT, 2018, temp. 02, ep. 01), tendo sido utilizada por ditaduras como as 

do Chile, das Filipinas e do Brasil, como pontuado por Elana Scarry, que argumenta que 

nenhuma forma particular de tortura é necessária para tornar visível o parentesco entre a dor e 

a morte, ambas radicais e absolutas (SCARRY, 1985, p. 31). Ela afirma que a tortura é um 

exemplo grotesco de drama compensatório (SCARRY, 1985, p. 28), ou seja, o regime que a 

aplica o faz para compensar sua falha em evitar a dissidência e mostrar sua superioridade, mas 

assim como vemos na cena em The Handmaid’s Tale onde as Aias são levadas a um estádio, 

algemadas e com uma máscara tapando suas bocas, colocadas próximas a cordas para simular 

o enforcamento, fica claro que a cena deve não só assustar o público, mas fazer com que as 

Aias confrontem a certeza da execução e voltem a obedecer.   

A violência perpetrada pelos homens contra as mulheres, em especial homens com os 

quais elas estão ou estiveram envolvidas romanticamente, assombra as mentes femininas e 

fomenta um medo constante, mesmo antes do surgimento da República de Gilead. Offred diz: 

 

Lembraria de histórias que tinha lido nos jornais, sobre mulheres que tinham sido 

encontradas – com frequência eram mulheres, mas às vezes eram homens, ou 

crianças, isso era pior – em valas, ou florestas ou geladeiras, em quartos alugados 

abandonados, vestidas ou despidas, abusadas sexualmente ou não; de qualquer 

forma, mortas. (ATWOOD, 2017a, p. 268). 

 

Uma das principais armas de violência contra mulher é o estupro. Virginie Depentes 

argumenta que o estupro se encontra no centro da sexualidade feminina e é “onipresente nas 

artes, representado nos textos, nas estátuas, nas pinturas [...] é a representação crua e direta do 

exercício de poder” (DEPENTES, 2016, p. 41-42). Embora não sejam uma novidade na 

história humana, há diferentes motivações por trás dos estupros. A história mostra que, em 

todas as guerras, o estupro transformou-se em uma arma para vilipendiar o inimigo 

(SAFFIOTTI, 1995, p. 3). Violência sexual, assim como estupros coletivos perpetrados pela 

Ku Klux Klan e outras organizações terroristas após a guerra civil americana foram utilizados 

para “inviabilizar o movimento pela igualdade negra” (DAVIS, 2016, p. 180), isso porque era 

comum atribuí-los a homens negros, retratando-os como intrinsecamente mais violentos, 

irracionais e perigosos. Tais significações e racionalidades do estupro demonstram como ele 

não pode se resumir a desejo sexual incontrolável ou a uma questão de moralidade individual, 

mas sim que ele tem sido usado social e politicamente.  

A vida das Aias e das mulheres confinadas no Jezebel’s consiste em estupros 

sancionados pelo Estado, embora a princípio Offred não o veja dessa maneira porque, embora 

houvesse poucas opções, ela pondera: “nada está acontecendo aqui que eu não tenha 
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concordado formalmente em fazer” (ATWOOD, 2017a, p. 115). Na série, a ideia de estupro 

foi levada mais longe na 2ª temporada, no episódio “The Last Ceremony”, quando, por 

ciúmes da gravidez de June, Serena sugere ao Comandante Waterford que eles devem ajudar 

o parto a acontecer mais rapidamente, e ele deveria ter uma relação sexual com June. 

Diferentemente das outras cenas da Cerimônia em que June se mantém imóvel e calada, 

olhando para o teto, dessa vez ela tenta resistir, se debatendo e gritando: “Não, por favor, 

pare, não, por favor, pare, Serena!” (THT, 2018, temp. 02, ep. 10). Serena segura os pulsos de 

June com força enquanto o Comandante a estupra. Nesse sentido, a cena se constitui mais 

explicitamente como estupro porque June já estava grávida, de modo que aquele ato ia contra 

as próprias regras de Gilead.  

A violência sexual está profundamente conectada também com o que comumente 

denominamos de violência doméstica. Inicialmente, o foco do feminismo em violência 

doméstica destacou a violência de homens contra mulheres, mas com o progresso do 

movimento, surgiram evidências de que crianças também eram vítimas da violência patriarcal 

de adultos, mulheres e homens (HOOKS, 2019, p. 97). De certa maneira, é o que acontece em 

Gilead: as crianças são violentamente arrancadas de suas famílias, desumanizadas e tratadas 

de forma absolutamente abusiva por adultos que as colocam como peões nos seus jogos de 

poder. Para hooks, o movimento feminista foi pioneiro entre os movimentos por justiça social 

ao chamar atenção para o fato de que “nossa cultura não ama crianças, continua a enxergar 

crianças como propriedade do pai e da mãe, para que façam com elas o que bem entendem” 

(2019, p. 110). Tal desprezo pelas crianças é ressaltado em Gilead, onde, embora a 

justificativa para sua própria existência e rigidez seja a falta de crianças, elas são tratadas 

como recursos escassos, desumanizadas e carentes de desejos, história e voz. São muitas 

vezes afastadas de suas famílias e do ambiente que conhecem, realocadas com desconhecidos, 

têm seu modo de vida totalmente transformado e ainda podem ser rejeitadas se estiverem fora 

do padrão aceitável, como Offred esclarece: “não sabíamos exatamente o que acontecia com 

os bebês que não recebiam aprovação, que eram declarados Não Bebês. Mas sabíamos que 

eram postos em algum lugar, rapidamente descartados” (ATWOOD, 2017a, p. 137). Para uma 

sociedade que preza tanto pelo nascimento, Gilead é bastante cruel para com as crianças. 

Outra forma de violência contra as mulheres é o aprisionamento. O aprisionamento 

feminino acontece em diversos níveis e toma várias formas na República de Gilead: a 

vestimenta, a casa dos Comandantes, o Centro Vermelho, o Jezebel’s, as Colônias, a própria 

Gilead, e os próprios corpos – todos são prisões para as mulheres. Os corpos femininos em 

Atwood são corpos codificados que simbolizam a experiência dos sujeitos dentro de uma 
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economia política que busca consumi-los, neutralizá-los, silenciá-los e contê-los física ou 

metaforicamente (DAVIES, 2006, p. 60). Porém esse aprisionamento pode ser muitas vezes 

visto pelo dominador como proteção: 

 

Demos-lhes mais do que tiramos, disse o Comandante. Pense nas dificuldades que 

tinham antes. Não se lembra dos bares de solteiros, a indignidade dos encontros às 

cegas no colégio? O mercado da carne. Não se lembra do terrível abismo entre as 

que podiam conseguir um homem com facilidade e as que não podiam? Algumas 

delas ficaram desesperadas, passaram fome para ficar magras, enchiam os seios de 

silicone, mandavam cortar pedaços do nariz (....) Da maneira como fazemos, todas 

elas conseguem um homem, ninguém é excluído. (ATWOOD, 2017a, p. 260) 

 

Embora a maioria das mulheres, claramente, não use de violência para dominar os 

homens, muitas acreditam que uma pessoa que tem autoridade tem o direito de usar a força 

para manter a autoridade: em uma cultura de dominação, todos são socializados para enxergar 

a violência como um meio aceitável de controle social (HOOKS, 2012, p. 99). Porém, a 

violência também é um instrumento de controle das massas subjugadas por aqueles que detêm 

as tecnologias e os recursos políticos, econômicos e simbólicos de exercê-la para assegurar e 

manter sua posição de poder. As violências estruturais sofridas pelas mulheres se aliam e 

transpassam outras formas de violência: “o racismo, o imperialismo e o etnonacionalismo são 

escoras fundamentais para a misoginia generalizada e o controle dos corpos de todas as 

mulheres”. (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, pos. 701), reiterando que 

diversas formas de violência são intersecionais e funcionam conjuntamente na opressão de 

gênero. 

De forma mais geral, podemos averiguar que existem diversas formas de violência que 

são infligidas sobre homens e mulheres da classe trabalhadora na vida cotidiana, e que são 

ampliadas e intensificadas nos cenários distópicos:  

 

A violência biopolítica das leis que negam a liberdade reprodutiva; a violência 

econômica do mercado, do banco, do senhorio e do agiota; a violência estatal da 

polícia, dos tribunais e dos agentes prisionais; a violência transnacional de agentes 

de fronteira, regimes de imigração e exércitos imperiais; a violência simbólica da 

cultura predominante, que coloniza nossa mente, distorce nosso corpo e silencia 

nossa voz; a “lenta” violência ambiental que corrói nossas comunidades e nossos 

hábitats.” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, pos. 530), 

 

Nas distopias, o medo da dor, da perda, da exclusão e da morte são as motivações que 

são exploradas pelas forças hegemônicas. A ameaça de sofrer retaliação por algum desvio de 

conduta ou por desafiar as regras de funcionamento da sociedade são a fonte de angústia e 

conflito interno dos personagens. A atmosfera em que a violência se configura como ameaça 
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constante é o que torna as distopias tão aterrorizantes. A representação da violência em 

Atwood, James e nas adaptações revelam as dinâmicas que caracterizam as relações de poder 

em nosso momento atual, chamando atenção para suas diferentes formas, mecanismos e 

efeitos, nos corpos dos indivíduos e no corpo social.   
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4. REPRODUÇÃO E INFERTILIDADE 

 

4.1. O corpo que se reproduz 

 

A capacidade biológica que temos de procriar não é somente um mecanismo 

fisiológico ou um acontecimento inescapável. Ela tem dimensões sociais, políticas e históricas 

que moldam e são moldadas pelas culturas e pelos discursos, bem como é investigada pela 

ciência. Nas narrativas pós-apocalípticas, esse tema adquire maior relevância, não só porque a 

morte em massa da população é um componente fundamental desses textos, mas igualmente 

devido aos obstáculos para a geração de novas vidas, já que as condições ambientais, 

materiais e de saúde representadas nessas obras dificultam enormemente ou impedem a 

reprodução e, por conseguinte, nossa sobrevivência coletiva. Veronica Hollinger aponta que a 

ficção científica tem utilizado a retórica do apocalipse — do fim dos tempos, da 

transformação radical — na representação da vida na cultura ocidental contemporânea (2002, 

p. 161), uma vida em um momento histórico tão cheio de eventos catastróficos que ocorrem 

cada vez mais em escala global e que constantemente nos fazem questionar a possibilidade – 

ou até a inevitabilidade – da destruição da humanidade. A ansiedade que assombra essa 

experiência acaba permeando tais narrativas e gerando especulações acerca da gestação de um 

futuro, presente na metáfora da infertilidade generalizada. Outra hipótese trazida por Fredric 

Jameson, ao lembrar Franz Kermode, é que o impulso apocalíptico das narrativas reflete tanto 

o medo da morte quanto um desejo estrutural pelo final da narrativa (2005, p. 199). Elana 

Gomel, por sua vez, argumenta que as narrativas pós-apocalípticas são formadas a partir do 

erotismo do desastre (2000, p. 405). Simbolicamente, isso também significa uma ausência de 

esperança, sem a possibilidade da continuidade da vida e renovação. Há, igualmente, 

narrativas pós-apocalípticas que apontam para um recomeço e até mesmo para o início de 

uma utopia, ou ao menos sugerem essa possibilidade, como a própria obra de James ou o 

romance Oryx e Crake (2003), também de Margaret Atwood. Sendo assim, a capacidade de 

superar condições extremas e perpetuar a vida humana na terra pode representar um grau de 

esperança após o “fim do mundo”, ou o contrário, a desolação. Se a gestação da vida ocorre 

dentro dos corpos das mulheres, quais as implicações disso para as mulheres nas narrativas 

pós-apocalípticas e também nas distópicas, que muitas vezes se sobrepõem e se confundem?  

Como analisamos no capítulo anterior, a biopolítica, isso é, o controle e gestão da 

vida, tem relação com controle populacional e, por conseguinte, com o controle do potencial 

reprodutivo das mulheres. O biopoder não é exercido e sustentado especificamente ou 
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exclusivamente pelos Estados, mas por uma rede complexa de discursos, instituições e 

instâncias, que incluem a medicina, a psicologia, a indústria farmacêutica, as organizações 

internacionais, a religião e a família. Como estamos inseridos em sociedades patriarcais, são 

os homens que estão no comando e organização dessas instâncias. A biopolítica está aliada 

aos discursos médico-científicos, áreas dominadas, durante a maior parte da história, pelo 

sexo masculino, e as representações médicas e biológicas do corpo são influenciadas pelas 

hipóteses culturais predominantes (McLAREN, 2016, p.144). Em um mundo de sociedades 

patriarcais onde se criam expectativas e se endossam práticas culturais controladoras dos 

corpos das mulheres, a biopolítica é gendrada. Rich afirma que o patriarcado requer que as 

mulheres assumam o fardo da dor e da auto-negação pelo futuro da espécie, mas que a 

maioria dessa mesma espécie – as mulheres – deve continuar sem questionar sua condição e 

permanecer na escuridão (RICH, 1995, p. 43). É igualmente relevante ponderar que na 

procriação não se almeja só perpetuar a espécie, mas que, nos contextos locais, enfatiza-se a 

continuação da família, da tribo, da etnia e da nação. Entretanto, nenhum Estado-nação no 

mundo dá às mulheres o mesmo acesso aos direitos e recursos que proporciona aos homens 

(McCLINTOCK, 1993, p. 61). 

Adrienne Rich afirma que é um momento crucial na consciência humana quando o 

homem descobre que é dele a capacidade de engravidar a mulher. Através da sua prole ele 

pode se tornar imortal (RICH, 1995, p. 58). Embora não seja do homem a capacidade de 

gestar a vida, é também dele a função de perpetuá-la. Quando na Bíblia Deus diz a Noé: “sede 

fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra” (BÍBLIA, 1989, p. 49-50), tal comando é reforçado 

dentro das religiões cristãs, e a reprodução deixa de ser somente um evento do mundo natural, 

mas uma ordem divina, uma missão que deve ser cumprida pelos fiéis.  

Para Gordon, as três maiores religiões da modernidade – o Judaísmo, o Cristianismo e 

o Islamismo – todas já condenaram alguns aspectos do controle de natalidade, e essas 

condenações reforçaram a sujeição feminina e foram reforçadas por ela; além disso, o 

Cristianismo desconfia particularmente do prazer sexual (GORDON, 2002, p. 9). Mercer 

defende que Gilead transforma a reprodução em religião (2015, pos. 636). Em Gilead, cada 

gravidez ganha uma aura de acontecimento mágico. Quando uma das Aias, Ofwarren, está 

grávida, Offred pondera: “ela é uma presença mágica para nós, um objeto de inveja e desejo, 

nós a cobiçamos” (ATWOOD, 2017a, p. 37). Em James, ao descobrir a gravidez de Julian, 

Theo ajoelha-se de forma quase reverencial para escutar o coração do bebê, após ver a barriga 

inchada e sentir um chute ao tocá-la, ele se sente em êxtase (JAMES, 1993, p. 154). 
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 Tanto em O conto da Aia quanto em sua adaptação, o fundamentalismo religioso é 

essencial para o nascimento do regime de Gilead. Como Atwood, as escritoras feministas de 

distopias reconhecem os perigos do fundamentalismo e sua infusão na política americana 

(MERCER, 2015, pos. 176). Essa ameaça às liberdades individuais pelo autoritarismo 

religioso acentua as opressões já existentes na sociedade:  

 

O aumento do fundamentalismo religioso ameaça a espiritualidade progressiva. O 

fundamentalismo não só incentiva as pessoas a acreditar que a inequidade é 

“natural” como também perpetua a noção de que o controle do corpo feminino é 

necessário [...] o fundamentalismo impõe em homens e mulheres noções repressoras 

de sexualidade que validam a coerção sexual de várias formas diferentes. (HOOKS, 

2019, p. 156) 

 

Como as distopias em geral se passam no futuro, é comum que a tecnologia e a ciência 

estejam mais avançadas nesses cenários, como vemos em Admirável mundo novo, onde a 

reprodução e o sexo são totalmente desassociados por intermédio da engenharia genética e da 

inseminação artificial. Porém isso não acontece nem na obra de Atwood, nem na de James. 

Seria vantajoso para os homens de Gilead utilizar tratamentos contra infertilidade ou 

fertilização artificial, uma vez que essa posição ecoa posicionamentos pró-vida, mas preservar 

o poder dos homens brancos e a subordinação das mulheres parece uma prioridade maior para 

o regime (MERCER, 2015, pos. 808). Além disso, na Gilead do romance e do seriado, a 

presença da tecnologia é mais voltada para a vigilância dos cidadãos. Há em muitos âmbitos 

uma rejeição aos dispositivos da vida moderna. A protagonista, assim como todas as mulheres 

ali, ocupa uma posição que a exclui do acesso às tecnologias mais rudimentares, como a da 

escrita. É interessante refletir que o desenvolvimento das tecnologias e da ciência almeja 

solucionar problemas, criar coisas, acelerar ou facilitar processos – são atividades que exigem 

pensamento analítico. Porém, como Offred diz: “há muita coisa em que não é produtivo 

pensar. Pensar pode prejudicar suas chances, e eu pretendo durar” (AWOOD, 2017a, p. 16). 

Nesse contexto, para as mulheres, só há espaço para o imperativo da sobrevivência. Na 

Inglaterra de James, Xan afirma que houve o fim da ciência e da inovação, exceto por 

pequenas descobertas para prolongar a vida ou aumentar o conforto da terceira idade, 

concluindo que “[q]ual a importância das idiotices que deixamos para trás como legado da 

nossa breve permanência perturbadora?” (JAMES, 1993, p. 98)
112

. Avaliamos que a autora 

parece apontar para o fracasso da visão androcêntrica, ao invés de apoiar-se nela, isto é, o 

protagonista masculino, Theo, não vê a ciência como sendo detentora de atributos 
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 “What does it matter what turds we leave behind as legacies of our brief disruptive tenancy?” 
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inquestionáveis e conhecimento ilimitado, capaz de superar os desafios representados pela 

decadência das relações humanas ou pelos acontecimentos imprevisíveis e incontroláveis aos 

quais estamos sujeitos. Em The Children of Men, a questão da relação da ciência com a 

reprodução é abordada por outro ângulo, em que se questionam as limitações da própria 

ciência como instrumento de investigação e manipulação do mundo natural e como 

ferramenta insuperável de progresso e aquisição de conhecimento. Theo pondera que 

“[e]stamos menos ultrajados e desmoralizados pelo fim iminente da nossa espécie e pela 

nossa inabilidade de evitá-lo do que pelo nosso fracasso em descobrir a causa” (JAMES, 

1993, p. 5)
113

 parecendo indicar que é a arrogância da humanidade que levou ao seu próprio 

declínio. Nesse sentido, a infertilidade representa uma barreira para a afirmação do progresso 

científico como contínuo e onipotente. Nesse mesmo sentido, a postura de Julian, que se 

recusa a buscar assistência médica, indica reticência em relação à medicina obstétrica 

ocidental e às tecnologias reprodutivas, em que certas práticas parecem alinhar-se a sistemas 

de vigilância e gestão de mulheres grávidas e seu comportamento (DARCY, 2013, p. 94).   

Segundo Claeys, a desumanização é a essência da vida das Aias (2017, p. 476), pois 

seu potencial de gerar uma vida é o que as define e as aprisiona; ao mesmo tempo, “as Aias 

são tidas como produtos descartáveis e sua sobrevivência está, majoritariamente, atrelada às 

suas funções reprodutivas” (PONE, 2014, p. 228). Offred explica que elas são “úteros de duas 

pernas” assim os corpos das mulheres são despidos de identidade, valor e autonomia, sendo 

reduzidos a objetos ou partes despersonalizadas. Em um texto para o New York Times, 

Atwood escreveu que “o controle das mulheres e bebês tem sido uma característica de todos 

os regimes repressivos do planeta”
114

 (ATWOOD, 2017b, s/p). Em outro momento, ela 

reiterou esse posicionamento, afirmando que a maioria significativa dos totalitarismos (assim 

como ditaduras de outras naturezas) que conhecemos tentaram controlar a reprodução de uma 

forma ou de outra, “limitando os nascimentos, demandando nascimentos, especificando quem 

pode casar com quem e de quem são os filhos” (ATWOOD, 2012, p. 87)
115

, isso porque quem 

garante o controle dos descendentes garante a continuidade ou não de um grupo, e nesse 

ínterim a segurança das mulheres é vulnerável e seus corpos, controláveis. Ao olhar a 

tatuagem que foi feita em seu corpo, com quatro números e um olho, Offred pondera: “sou 

importante demais, escassa demais [...] sou uma riqueza nacional” (ATWOOD, 2017a, p. 80). 

Entretanto, não são somente as Aias que perdem seus direitos básicos, isso ocorre com todas 
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 “We are outraged and demoralized less by the impending end of our species, less even by our inability to 

prevent it, than by our failure to discover the cause.” 
114

 “The control of women and babies has been a feature of every repressive regime on the planet.” 
115

 “limiting births, demanding births, specifying who can marry whom and who owns the kids.” 
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as mulheres sob o regime, em diferentes medidas, dependendo da classe à qual pertencem, e 

ironicamente com os homens também, ainda que não da mesma forma.  

Na Inglaterra do futuro de James, há um programa de teste de sêmen, mas há também 

exames ginecológicos compulsórios para verificar se há alguém fértil. Julian, que possuía uma 

deficiência, não era obrigada a fazer os testes. O filho que Julian esperava não era de seu 

marido, Rolf, mas sim de Luke, que, como ela, também não fazia os testes, pois havia sofrido 

de epilepsia na infância. “Como Julian, Luke era um rejeitado” (JAMES, 1993, p. 188).
 116

   

 

Ninguém que fosse deformado fisicamente, ou mentalmente ou fisicamente doentio, 

estava na lista de mulheres das quais a nova raça seria gerada se algum dia um 

homem fértil fosse descoberto. Ela foi, pelo menos, salva dos reexames semestrais, 

demorados e humilhantes aos quais todas as mulheres saudáveis com menos de 45 

anos foram submetidas. (JAMES, 1993, p. 39)
117

 

 

Tal política do regime se apoia em práticas eugênicas aplicadas desde o século XIX. 

Na segunda metade do século XIX, Francis Galton, pai da Eugenia moderna, introduziu a 

ideia de que natureza e criação eram duas causas dintintas para as questões de personalidade 

que podiam ser analisadas separadamente (REPO, 2015, p. 51). Para ele, havia uma série de 

fatores que seriam passados de geração em geração que produziriam o indivíduo como ele de 

fato é (REPO, 2015, p. 52). Esse pensamento voltado para hereditariedade tentava explicar os 

problemas sociais a partir da inferioridade biológica de certos indivíduos (GORDON, p. 76). 

Era um movimento científico e organizado, institucionalizado e com apoio governamental e 

até popular. Foucault argumenta que esses estudos sobre hereditariedade em conjunto com os 

das perversões sexuais colocavam o sexo em posição de responsabilidade biológica pelo que 

podia vir a ocorrer com as futuras gerações; daí fundou-se um projeto médico-político de 

“gestão estatal dos casamentos, nascimentos e sobrevivências”, culminando assim em 

programas eugênicos, uma nova tecnologia do sexo (1988, p. 112). O movimento eugenista 

nos EUA, assim como em outros países, serviu de base científica para o imperialismo e 

promoveu ideias racistas, xenófobas, capacitistas e elitistas, que estavam na base do Nazismo 

e de políticas de esterilização forçada, controle de natalidade e leis contra a miscigenação. 

Assim como Julian e Luke não eram considerados aptos para procriação, também alguns 

grupos eram excluídos na Gilead de Atwood, notoriamente, negros e judeus.  
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 “Like Julian, Luke was a reject.” 
117

 “No one who was in any way physically deformed, or mentally or physically unhealthy, was on the list of 

women from whom the new race would be bred if ever a fertile male was discovered. She was, at least, saved 

from the six-monthly, time-consuming, humiliating re-examinations to which all healthy females under forty-

five were subjected.”  



151 
 

As práticas eugênicas, no entanto, não são as únicas relacionadas ao controle da 

natalidade. Em Gilead, os testes ginecológicos são obrigatórios para as Aias, embora mais 

tarde seja revelado que o problema era com a fertilidade masculina e não feminina. Usa-se das 

circunstâncias para anular a autonomia das mulheres em relação à sua saúde e bem-estar, 

como Offred explica: “Sou levada ao médico uma vez por mês, para fazer exames: urina, 

hormônios, esfregaço de câncer, exame de sangue; o mesmo de antes, exceto que agora é 

obrigatório” (ATWOOD, 2017a, p. 73). A questão da sexualidade e procriação pode ser 

considerada problemática em The Children of Men pela maneira como essa correlação é 

encarada pelo personagem principal, ou talvez seja sintomática da alienação dos afetos. Theo 

zcoloca que:  

 

O sexo se tornou o menos importante dos prazeres sensoriais do homem. Poder-se-ia 

imaginar que, com o medo de uma gravidez permanentemente removido, e toda a 

parafernália não erótica das pílulas, camisinhas e aritmética da ovulação não sendo 

mais necessária, o sexo estaria livre para novos prazeres imaginativos. Porém 

ocorreu o oposto. [...] Sexo totalmente divorciado da procriação tornou-se uma 

acrobacia sem muita importância. (JAMES, 1993, p. 116)
118 

 

É como se a mera possibilidade da procriação fosse o único e verdadeiro pilar dos 

relacionamentos sexuais e amorosos, uma perspectiva heterocêntrica e ecoando os prescritos 

cristãos. Seria a expectativa das gerações futuras a razão motriz para todas as ações do 

presente? Outra questão é que as mulheres parecem ser as que sentem mais falta de serem 

mães e transferem essa ansiedade para animais ou bonecas, como podemos verificar em uma 

cena em que Theo para ao lado de uma mulher com um carrinho de bebê com uma boneca 

dentro, que ele caracteriza como “uma paródia da infância, ao mesmo tempo patética e 

sinistra” (JAMES, 1993, p. 34)
119

. Os homens, no entanto, não parecem partilhar da angústia 

da impossibilidade de serem pais, porém discutiremos essa questão mais aprofundadamente 

no próximo capítulo.  

No caso da gravidez de Julian, existe a questão de ela ser um corpo considerado sub-

humano, por conta de sua deficiência, em um mundo pós-humano; já que seu corpo é 

considerado inútil e invisível, ele não teria o direito de gerar uma vida (MARQUES, 2013, p. 

44). Porém, a conjuntura eleva sua posição e coloca-a como peão dos poderes centrais. O 

medo dela é que Lyppiatt tome posse dela e de seu filho, e é por isso que ela resiste aos apelos 

                                                             
118

 “Sex has become the least important of man’s sensory pleasures. One might have imagined that with the fear 

of pregnancy permanently removed, and the unerotic paraphernalia of pills, rubber, and ovulation arithmetic no 

longer necessary, sex would be freed for new and imaginative delights. The opposite has happened. (…) Sex 

totally divorced from procreation has become almost meaninglessly acrobatic.” 
119

 “[…] a parody of childhood, at once pathetic and sinister.”  
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de Theo para ir ao hospital para o parto. Ela diz que não quer Xan presente: “Ele vai estar lá. 

Você sabe que ele vai estar. Ele vai estar lá no nascimento e ele vai estar sempre lá. Ele matou 

o irmão da Miriam, ele está matando Gascoigne agora. Se eu cair em suas mãos, nunca estarei 

livre dele. Meu bebê nunca estará livre” (JAMES, 1993, p. 155)
120

. No entanto, se o bebê for 

considerado inadequado para dar início a uma nova geração, saudável e normal, torna-se inútil 

como moeda de troca política, por mais milagrosa que sua concepção pareça ser (DARCY, 

2013, p. 100). Assim como o romance, o filme Filhos da esperança joga com a ideia de que 

alguns corpos são consideraos mais adequados para reprodução do que outros e, portanto, 

mais sujeitos à intervenção e monitoramento do governo (LATIMER, 2011, p. 62).  

 

4.2.  Perpetuando a espécie 

 

No senso comum, a reprodução sexuada dos seres humanos, que garante a perpetuação 

da espécie, é frequentemente considerada um fenômeno natural e autônomo, algo central a 

nossa sobrevivência no planeta, porém que ocorre a despeito das sociedades e das dinâmicas 

da história. É classificada como um assunto que interessa aos que trabalham e pesquisam na 

área da saúde e das ciências biológicas, mas de pouco interesse para as ciências humanas, 

sociais, ou literárias. No entanto, a reprodução não só deve ser investigada como fenômeno 

que possui implicações biológicas, demográficas, históricas e culturais, mas também como 

detentor de dimensão simbólica, antropológica, psicológica, cultural, religiosa, econômica e 

social, imbricado com o que já chamamos aqui de biopolítica.  

Para Michel Foucault, foi a partir do século XVIII que a derrocada do poder soberano 

deu lugar à ascensão do biopoder, como já discutimos. Um dos conceitos basilares de que o 

biopoder precisa lançar mão é o da população, não tanto como grupamento de indivíduos que 

conduzem suas vidas em determinado lugar, mas como objeto de observação, análise e molde, 

uma entidade dotada de especificidades que necessita ser gerenciada. Segundo ele, “a 

biopolítica lida com a população, e a população como problema político, como problema a 

um só tempo científico e político, como problema biológico e como problema de poder” 

(FOUCAULT, 2005, p. 292-293), ou seja, as instituições, os Estados e a produção do saber 

colocam-na como peça-chave no desenrolar do jogo político. No entanto, é fundamental 

lembrar que essa população não é um grupo homogêneo de sujeitos: seus membros são 

perpassados por questões relacionadas a gênero, classe, raça, capacidades físicas, orientação 
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 “He will be there. You know he will be. He’ll be there at the birth and he’ll be there always. He killed 

Miriam’s brother; he’s killing Gascoigne right now. If I fall into his hands, I’ll never be free of him. My baby 

will never be free.” 
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sexual, religião e territorialidade, sendo todos esses aspectos levados em conta na dinâmica do 

biopoder.  

Devido à capacidade de gestação associada ao corpo feminino e ao fato de que o 

cuidado com as crianças tem sido um papel atribuído majoritariamente às mulheres, a questão 

da reprodução e da maternidade são fundamentais nos estudos de gênero e para os 

movimentos feministas. Sustentamos que a compreensão de que a biopolítica está ligada aos 

discursos e práticas de controle do corpo feminino por conta do seu papel na reprodução é 

uma ferramenta com a qual devemos estar munidas no combate ao machismo e à misoginia. 

Um dos aspectos femininos que mais intensamente vem sendo manipulado pelo patriarcado, 

através dos tempos, é que a geração do novo ser ocorre só no corpo da mulher (LA ROCQUE; 

SAWADA; SOUZA, 2019, p. 101). As implicações relacionadas à gestação, parto, 

amamentação, cuidado e educação dos filhos – além de todas as outras atribuições do que se 

entende como “maternidade” – afetam de maneira determinante as vidas pessoais e políticas 

das mulheres e são centrais na construção social, histórica e simbólica do que é a “mulher”.  

Gerda Lerner, no texto seminal A Criação do Patriarcado, publicado pela primeira 

vez em 1986, explica que a visão tradicionalista que defende a divisão sexual do trabalho, 

segundo a qual as mulheres cuidam dos filhos e do lar, enquanto os homens de todo o resto, 

engendra e perpetua o ideal da maternidade como o maior objetivo da vida das mulheres. 

Implica, desta forma, que seriam desviantes as mulheres que não se tornam mães; considera a 

função materna uma necessidade da espécie, uma vez que as sociedades não conseguiriam 

chegar à modernidade, “sem que a maioria das mulheres dedicasse quase toda vida adulta a 

ter e criar filhos. Assim, vê-se a divisão sexual do trabalho como justa e funcional” 

(LERNER, 2019, p. 43). Neste sentido, há uma grande ironia: a ausência das mulheres na 

direção e desenvolvimento dessas mesmas sociedades, seu silenciamento, invisibilização e 

inferiorização no que concerne a esfera pública e coletiva. É igualmente paradoxal e bastante 

questionável afirmar que a divisão do trabalho tem sido “justa” quando têm sido os próprios 

dominadores os que definem a noção de justiça. Portanto, as lutas feministas buscam 

desmantelar o sistema patriarcal que nos exclui, inferioriza e subjuga, conquistando o espaço 

político que há muito tempo vem nos sendo negado e usurpado. Para tal objetivo, redefinir a 

maternidade é um desafio inescapável e uma compreensão profunda dos discursos e 

representações sobre reprodução são essenciais nessa tarefa. 

Direitos reprodutivos, aborto, relações familiares, trabalho doméstico, trabalho afetivo, 

abuso sexual, violência doméstica são alguns dos assuntos relacionados às lutas feministas ao 

redor do mundo no século XX e que continuam sendo relevantes depois dos anos 2000, 
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levando à contestação e à subversão dos limites entre o público e o privado, o pessoal e o 

político. Todos esses assuntos estão entrelaçados na problemática da maternidade direta ou 

indiretamente. As diferentes vertentes feministas possuem perspectivas bastante diversas em 

relação a eles e sobre como estão ligados à maternidade e reprodução. Podemos sintetizá-las 

em duas correntes: as que veem a maternidade como força centrípeta da dominação patriarcal 

e aquelas que veem na maternidade uma força singular da mulher a ser exaltada e 

reapropriada. No entanto, é mais consensual a avaliação de que o sistema patriarcal trata a 

maternidade de forma paradoxal: por um lado, idealizando-a e, por outro, silenciando-a e 

controlando-a. Para o sistema patriarcal, todas as mulheres desejam ardentemente a 

maternidade; se não o desejarem é porque sofrem de algum tipo de distúrbio psicológico ou 

desvio moral. As mães são universalmente tidas como capazes de atos heroicos e altruístas, 

dotadas de uma sabedoria instintiva própria, uma intuição infalível. Por outro lado, as mães 

também são consideradas emotivas demais, sentimentais e incapazes de se desenvolverem 

intelectual e profissionalmente porque os deveres maternos sempre ocuparão a maior parte do 

seu tempo e esforço. São mães primeiro, mulheres depois. A capacidade das mulheres de 

gestarem torna-se um fator determinante em suas vidas (RICH, 1995, p. 11), podendo 

determinar seu status na sociedade, mesmo na contemporânea, pois, por um lado, esta mitifica 

a maternidade e santifica as mães, e, por outro lado, inferioriza as que não são mães, já que 

uma mulher que não possa ou que escolhe não ter filhos é frequentemente criticada e 

estigmatizada.  

A sacralização e a idealização da maternidade acabam por colocar o ser mãe e a 

própria mulher em um pedestal: intocada, disposta a qualquer sacrifício, detentora de um 

instinto que nunca erra; ao mesmo tempo, restringe a posição da mulher na sociedade, 

confinando-a ao espaço doméstico. Lerner recorda que, ao longo da história, a constituição 

biológica e a função materna da mulher foram tidas como razões para considerá-las 

inadequadas para o ensino superior e para diversas atividades vocacionais, sendo que a 

menstruação, a menopausa e a gravidez foram vistas como debilitantes ou patologias que 

tornavam as mulheres incapazes (LERNER, 2019, p. 45). Reduziram-se as mulheres às suas 

características anatômicas e funções fisiológicas como se os homens não fossem dotados de 

corpos com processos próprios ou como se esses processos não fossem interferir em suas 

funções sociais. A mulher estaria acorrentada aos fenômenos naturais do corpo, enquanto o 

homem, pai ou não, é incólume. Para Simone de Beauvoir,  
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É pela maternidade que a mulher realiza integralmente seu destino fisiológico; é a 

maternidade sua vocação “natural”, porquanto todo o seu organismo se acha voltado 

para a perpetuação da espécie. Mas já se disse que a sociedade humana nunca é 

abandonada à natureza. E, particularmente, há um século, mais ou menos, a função 

reprodutora não é mais comandada pelo simples acaso biológico: é controlada pela 

vontade. (2019b, p. 279) 

  

Beauvoir desenvolveu um trabalho bastante amplo coletando cartas, depoimentos e 

entrevistas em sua obra seminal O segundo sexo. E ela afirmou categoricamente que não é 

verdade que a maternidade seja o bastante para satisfazer uma mulher (2019b, p. 329). 

Concordamos que a ideologia patriarcal torna a maternidade extremamente opressiva porque 

ela demanda a repressão ou a negação do senso de identidade própria da mãe; além disso, 

designa toda a responsabilidade para as mães, mas não lhes provê poderes para exercê-la 

(O’REILLEY, 2007, p. 10). No entanto, é preciso situar a maternidade e discuti-la sob outras 

perspectivas e levando em consideração a sociedade e contexto histórico, geográfico e cultural 

em que ela está inserida, a classe, raça e etnia dos sujeitos envolvidos, percebendo as 

contradições impostas pelo sistema político-econômico na sua representação e na sua 

vivência.  

Ao longo da história, tanto a maternidade compulsória quando a esterilização forçada 

das mulheres de grupos desprivilegiados são exemplos da violência reprodutiva da qual as 

mulheres têm sido vítimas nos contextos de escravidão, colonização e ditaduras. Em um 

patriarcado racista, a “necessidade” de filhos racialmente puros, por parte dos homens 

brancos, colocava as mulheres livres e as não-livres em espaços incompatíveis, simbólica e 

socialmente assimétricos. Ainda assim, era comum o abuso sexual das mulheres escravizadas, 

que muitas vezes resultava em filhos ilegítimos, também mão-de-obra para os senhores. Nos 

EUA escravocratas, a coerção sexual era “uma dimensão essencial das relações sociais entre 

senhor e escrava” (DAVIS, 2016, p. 180). Além do mais, essas diferenças não terminaram 

com a abolição da escravatura em países como os EUA ou o Brasil: “elas têm tido 

consequências definitivas até o final do século XX e continuarão a ter até que o racismo como 

uma instituição fundadora do Novo Mundo tenha acabado” (HARAWAY, 2004, p. 241). As 

políticas relacionadas a guerra, eugenia e genocídio fizeram uso de meios jurídicos, políticos e 

intervenções médicas ou cirúrgicas para controlar a reprodução, além do uso da violência 

sexual
121

. Nas obras analisadas por nós, essas considerações acerca da reprodução e 

                                                             
121

 Essas práticas continuam acontecendo. Nos anos 90, durante a guerra da Bósnia, sérvios estupraram mulheres 

muçulmanas visando à reprodução forçada que geraria bebês etnicamente híbridos (SAFFIOTI; ALMEIDA, 

1995, p. 3). Em setembro de 2020, por exemplo, uma enfermeira denunciou que histerectomias irregulares 

estariam sendo realizadas em massa em centros de detenção para imigrantes ilegais nos Estados Unidos (G1, 

2020, s/p). 
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maternidade são fundamentais, visto que nessas distopias as crises que levam aos governos 

autoritários retratados são causas e consequências de questões relacionadas à reprodução.    

Primeiramente, no que tange a autonomia reprodutiva feminina, precisamos fazer 

algumas observações. Silvia Federici levanta dados históricos que vão de encontro à 

afirmação de Beauvoir de que a concepção somente se tornou controlada pela vontade no 

século XX, mas afirma que antes disso já existia todo um conhecimento sobre contracepção e 

interrupção da gravidez. Porém, esse conhecimento teria sofrido limitações ao longo dos 

séculos porque teria conferido às mulheres muito mais controle sobre seus próprios corpos e 

destinos que o sistema capitalista e patriarcal desejaria que tivessem: 

 

Existe um acordo generalizado sobre o fato de que a caça às bruxas buscou destruir 

o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua função reprodutiva e serviu 

para preparar o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais 

opressor (FEDERICI, 2017, p. 30).  

  

Todo um saber acerca de ervas, chás, rituais e percepção de fertilidade ligado ao que 

ainda hoje concebemos como bruxaria foi menosprezado. Ressaltamos que as tentativas de 

controle de natalidade em sociedades pré-industriais são significativas, independente da sua 

eficácia, dado que elas não só provam o desejo de controlar a reprodução, mas também a 

convicção de que essas tentativas eram legítimas (GORDON, 2002, p. 14). Federici elucida 

ainda que a associação entre contracepção, aborto e bruxaria foi feita pela primeira vez numa 

Bula papal de Inocêncio VIII, no século XV, que acusava as bruxas de fazer feitiços para 

impedir a concepção dos casais; mas foi mais tarde, já no século XVII, que as bruxas eram 

condenadas por infanticídios e também se dizia que pertenciam a uma seita que conspirava 

para acabar com a potência geradora de animais e humanos e que era acusada de ofertar 

crianças ao demônio (FEDERICI, 2017, p. 324). Essas construções associativas impactaram 

profundamente as formas como as mulheres viam o controle de fertilidade, alienaram-nas de 

seus próprios corpos e instauraram uma desconfiança sistemática entre as mulheres. Para 

Emily Martin, a alienação do próprio corpo é sentida de maneira mais aguda pelas mulheres, 

antes de mais nada porque a mulher deve tornar-se um corpo para vivenciar sua sexualidade e 

nesse processo seu corpo se torna um objeto para ela própria, sempre sendo avaliado pelo 

olhar masculino (MARTIN, 1992, p. 21). 

É importante para as lutas feministas colocar a autonomia sobre o corpo no centro dos 

debates conceituais e políticos, como questão coletiva. No entanto, o discurso conservador 

tem criado sérios empecilhos e se organizado para interditar os avanços relativos aos direitos 

das mulheres. É sintomático que os movimentos feministas sejam frequentemente acusados de 
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apresentarem um risco para as famílias, dada a importância que os direitos reprodutivos têm. 

Prevalece o medo de que o feminismo afaste as mulheres dos seus lares e suas famílias, e 

existe também uma ansiedade em relação à perda da maternidade, que seria uma perda para 

sociedade como um todo — esses valores familiares são uma nostalgia fictícia dos 

conservadores do final do século XX, de uma mãe que sempre fora reconfortante e que se 

sacrificaria pelos filhos, a mãe “perfeita” (GORDON, 2002, p. 305). O direito de escolher se, 

quando e como terão filhos gera indignação naqueles que acreditam que as mulheres fogem 

ao seu destino biológico ao recusarem a maternidade e que elas devem se conformar com o 

padrão heteronormativo monogâmico da família burguesa. Essa ameaça não vem somente das 

demandas e mudanças culturais e sociais, mas igualmente das intervenções possibilitadas pela 

medicina e tecnologia na saúde reprodutiva, na concepção e contracepção.   

É inegável o impacto que a criação dos métodos contraceptivos pela medicina 

moderna causou, resultando numa nova fase na história das mulheres. Naquele mesmo 

contexto, durante as décadas de 1970 e 1980, os papéis e comportamentos das mulheres em 

processo de mudança na sociedade e na economia tornaram-se objeto de conhecimento – 

logo, de poder – tanto no Ocidente, onde uma transição demográfica estava levando ao 

declínio da natalidade, e fora do Ocidente, onde a importância do status das mulheres tornou-

se um fator a ser estudado devido às altas taxas de natalidade dos sujeitos não-Ocidentais 

racializados (REPO, 2015, p. 123). As preocupações ao redor das baixas taxas de natalidade 

ou do crescimento populacional tiveram grande relevância desde o início do século XX e são 

atravessadas por discursos racistas, imperialistas, nacionalistas e capitalistas; por isso, não 

devemos reduzir a reprodução a uma questão de autonomia pessoal.   

Fertilidade e reprodução desempenham papéis primordiais na definição de gênero, e o 

controle da fertilidade de alguém é um tema central em manifestos feministas, já que a 

gravidez é frequentemente instrumentalizada para subordinação das mulheres (CALLUS; 

GRECH; VASSALLO, 2017, p. 8). Não obstante, os avanços científicos que possibilitaram a 

fertilização in vitro, o congelamento de esperma e óvulos e a gestação de substituição, 

deslocaram a questão da reprodução para o campo das inovações tecnológicas. Muitos desses 

avanços foram antecipados por obras ficcionais, inclusive diversas delas já problematizavam 

as questões de gênero, maternidade, família, sexualidade e biopolítica. Na ficção científica 

feminista com ênfase na fertilidade, os papéis de homens e mulheres são explorados 

examinando as construções sociais e a imposição desses papéis, ratificando as assimetrias de 

poder entre os gêneros (CALLUS; GRECH; VASSALLO, 2017, p. 4). Nesse sentido:  
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Na ânsia de encontrar cenários alternativos que conduzissem à emancipação da 

mulher, muitas utopias feministas idealizaram avanços biomédicos e tecnológicos 

muito antes de estes se concretizarem, contribuindo deste modo para chamar a 

atenção não só para a subordinação das mulheres em sociedades predominantemente 

patriarcais mas também para a necessidade de soluções potencialmente radicais que 

erradicassem gradualmente situações de continuada injustiça e de falta de direitos 

perante a lei. (FERREIRA, 2017, p. 117) 

 

A ficção especulativa permite ir além da noção de destino biológico e/ou divino, de 

imperativos morais, das idealizações, da recusa individual à maternidade e até mesmo do 

movimento contemporâneo de maternidade real que procura mostrar, compartilhar e discutir 

as vivências cotidianas das mães. Ela investe em um exercício imaginativo que nos propõe 

possibilidades muitas vezes inquietantes e nos leva a questionar nossas suposições. 

Outrossim, ela serve de alerta para as distorções que podem ser impostas contra as mulheres e 

para os perigos dos discursos homogeneizadores e rígidos. Traremos primeiramente alguns 

exemplos de utopias e distopias que tratam dessa temática, no intuito de analisar os aspectos 

distintos já abordados e como os contextos históricos influenciam as obras. Pretendemos 

assim traçar alguns antecedentes representados na ficção utópica/distópica acerca dos temas 

reprodução e maternidade, e traçar algumas das maneiras como as autoras dessas obras 

contestaram paradigmas sobre esses assuntos, apontando para as implicações políticas dessas 

representações e como elas estão imbricadas com os contextos históricos e culturais onde 

foram produzidas.  

O primeiro deles é o romance Herland (1915), escrito pela autora estadunidense 

Charlotte Perkins Gilman, uma utopia que descreve uma sociedade composta inteiramente por 

mulheres que se reproduzem por partenogênese e resulta em uma ordem social livre de 

dominação. A escritora ativista e socialista “idealiza um mundo pacífico e cientificamente 

avançado” (FERREIRA, 2017, p. 120), onde a harmonia seria perturbada pela chegada de 

homens. O romance foi escrito num momento anterior as grandes guerras mundiais, em que 

parecia haver esperança no potencial libertador da ciência, mas em um momento em que as 

mulheres não tinham conquistado direito ao voto nos EUA e raramente cursavam ensino 

superior. Houston, Houston, Do You Read? de Alice Sheldon, publicado em 1976, reflete um 

momento histórico bastante distinto do de Gilman. A escritora retrata uma sociedade em que, 

após uma praga eliminar a maior parte da humanidade, as sobreviventes, todas mulheres, 

perpetuaram a espécie a partir da clonagem. Quando um grupo de homens retorna à Terra, 

eles são mortos, para evitar que perturbem o ambiente pacífico em que o mundo havia se 

tornado (CALLUS; GRECH; VASSALLO, 2017, p. 8). Essas narrativas expressam “o desejo 

de emancipação da necessidade de contribuição masculina na fecundação” (FERREIRA, 
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2017, p. 118). De forma geral, essas narrativas utópicas constituem um poderoso manifesto 

político que sugere a necessidade de estabelecer um espaço feminino: “onde as mulheres 

pudessem ensaiar as suas próprias políticas não subordinadas a um sistema patriarcal e 

hegemônico” (FERREIRA, 2017, p. 120). Em um exemplo mais recente, porém não 

especificamente utópico, a história em quadrinhos Y: The Last Man, escrita por Brian K. 

Vaughn, publicada entre 2002 e 2008 pela DC Comics, conta a história de Yorick Brown, um 

jovem americano que é o único sobrevivente do sexo masculino de uma misteriosa doença 

que mata instantânea e simultaneamente todos os mamíferos que possuem o cromossoma Y. 

O que acontece no caso dessa obra é um “gênerocídio”, levando a espécie humana a se 

reproduzir através da clonagem. No entanto, ao contrário das obras de Gilman e Sheldon, a 

ausência dos homens aqui não cria um mundo livre de conflitos ou violência, pelo menos não 

de imediato, posto que os discursos e consequências da ideologia do patriarcado, do racismo, 

do nacionalismo e do capitalismo não foram contestados, nem desmantelados.  

Em outras narrativas especulativas feministas, não é só a reprodução que é 

desconstruída, mas a dicotomia hierárquica dos gêneros. Nas utopias feministas, bem como 

em gêneros narrativos próximos delas, o mundo narrativo tende a ser um em que as diferenças 

entre os gêneros são inexistentes, enquanto nas distopias as extrapolações acerca das 

estruturais patriarcais são levadas ao extremo (CALLUS; GRECH; VASSALLO, 2017, p. 4). 

No romance de ficção científica A mão esquerda da escuridão (1969), da americana Ursula 

Le Guin, a autora reimagina uma vida sem as prescrições de gênero, explorando como a 

construção cultural é coercitiva e circunstancial. Outro exemplo é a obra The Female Man 

(1975), de Joanna Russ, que se concentra na luta para estabelecer identidades lésbicas e 

feministas dentro das restrições impostas por uma cultura heterocêntrica (CALLUS; GRECH; 

VASSALLO, 2017, p. 5). Em diversas narrativas desse gênero, as discussões levantadas vão 

para além da relação da maternidade/reprodução com a tecnologia, mas contestam o limite 

entre o que é ou não da natureza humana, como em He, She and It, publicado em 1991 pela 

escritora Marge Piercy, e na trilogia de Margaret Atwood, MaddAddam, entre outros 

exemplares de ficção científica mais recente, marcadas pela geração de inteligências 

artificiais, ciborgues e humanoides em geral, (LA ROCQUE; SAWADA; SOUZA, 2019, p. 

107). 

Se as distopias esgarçam os rasgos no tecido social, esse gênero narrativo não poderia 

deixar de lidar com as implicações sociais, históricas, econômicas e científicas da biopolítica 

voltada para reprodução. Há diversos exemplos de obras com essa temática que denunciam o 

controle do corpo feminino, da reprodução e das crianças. No romance We, do escritor russo 
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Yevgeny Zamyatin, lançado em 1924, a reprodução planejada é administrada pelo Estado, e 

as gestações ilegais são perseguidas e punidas com a morte (DOMINGO, 2008, p. 727). 

Podemos citar o livro de Katherine Burdekin, Swastika Night, lançado em 1937, que imagina 

um futuro longínquo em que a Alemanha Nazista conseguiu conquistar a Europa e a África, 

baseado no militarismo e no conformismo. Nesse mundo comandado por homens e para 

homens, as mulheres foram reduzidas a sua função biológica; desprovidas de suas 

identidades, vivem apáticas e indiferentes, incapazes de se organizar e rebelar (BACCOLINI, 

2019, p. 51). Trata-se de uma obra quase profética que não recebeu os mesmos louros da obra 

orwelliana, 1984. No romance Kalocaina, escrito pela sueca Karin Boye e publicado em 

1940, há um governo repressivo sob ameaça de guerra com outro Estado, e as crianças são 

levadas a campos de educação especial, sendo ensinadas a se tornarem soldados leais. As 

mulheres são um meio pelo qual se produz mais guerreiros, que devem garantir o sucesso e 

estabilidade do regime, embora, para Baccolini, no interior do romance a esperança para a 

construção de outro mundo esteja nas mães (BACCOLINI, 2019, p. 55). Outro exemplo é 

Solution Three, de Naomi Mitchison, publicado em 1975, romance que foca no tema da 

superpopulação, refletindo um debate bastante difundido após o vertiginoso crescimento 

populacional mundial a partir de 1950 e o temor da insuficiência de recursos, especialmente 

de comida, para todos. Tal explosão demográfica provocou apreensão generalizada quanto à 

capacidade planetária para produzir recursos suficientes para todos os seres humanos, além do 

temor de que esse crescimento continuaria indefinidamente. No romance de Mitchison, o 

planeta está degradado, e o governo mundial introduz a clonagem para resultar em uma 

geração homossexual e multirracial. As mães que pariram esses clones devem abdicar deles 

para o condicionamento social, porém o comportamento errático dos clones acaba tornando o 

sistema questionável, e a pergunta lançada é se a tentativa de criar excelência não resultaria 

em desequilíbrio, sugerindo que o resultado de tal empreendimento é a perda do amor e 

cuidado com as crianças (CLAEYS, 2017, p. 472).  

Todas as obras citadas refletem momentos históricos diversos, suscitando várias 

indagações e sugerindo algumas respostas sobre os assuntos aqui levantados. Levando essa 

abordagem em consideração, podemos tentar refletir: quais são as perguntas apresentadas por 

Atwood, James, Miller e Cuarón? Sustentamos que em Atwood a pergunta central é: como a 

estrutura patriarcal asseguraria sua própria continuidade através do controle (racista) dos 

corpos femininos, da gravidez e das crianças caso visse seus alicerces ameaçados? Já na 

adaptação exibida pela Hulu, além desse questionamento, questiona-se como – e se é possível 

– resistir a um sistema de dominação tão violento e fechado. Nesse sentido, a questão que 
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perpassa a narrativa de James seria de quem é a responsabilidade – se é que ela existe – de 

repopular o planeta numa situação extrema, e se essa responsabilidade suplanta o desejo ou 

autonomia do indivíduo (DARCY, 2013, p. 93). Por último, o filme de Cuarón nos leva a 

questionar como é possível sobreviver e prosperar em um mundo arruinado, caótico e 

decadente em que a ideia de futuro parece inócua. Em todas essas narrativas, a reprodução e a 

infertilidade são conceitos polissêmicos e multidimensionais que pretendemos descortinar 

com foco na questão de gênero, da maternidade e da biopolítica, considerando o caráter 

distópico dessas obras e o contexto histórico em que estão inscritas.  

 

4.3. Reprodução biológica e reprodução social 

 

Quando usamos a palavra reprodução, devemos nos atentar para alguns 

desdobramentos e pensar que ela não tem um significado tão claro e unívoco como pode 

parecer. Trataremos aqui da reprodução sexuada e biológica e também da reprodução social, 

bem como das relações entre elas. Primeiramente vamos destrinchar como elas aparecem em 

algumas utopias feministas para em seguida analisar como figuram nas obras sobre as quais 

nos debruçamos.  

Enquanto algumas utopias matriarcais eliminam o homem da cena primordial de 

reprodução, representando mulheres totalmente independentes em termos de procriação, 

outras sugerem visões mais moderadas em que homens e mulheres habitam a mesma 

sociedade, mas onde os papéis da divisão sexual do trabalho são partilhados por todos, 

inclusive a maternidade (FERREIRA, 2017, p. 120). Utopias feministas ofereceram 

abordagens variadas de maternidade e parentalidade, inclusive em algumas as crianças são 

educadas em comunidades (JOHNS, 2010, p. 185). No romance Os despossuídos, de Ursula 

Le Guin, que retrata uma sociedade anarcossindicalista, a maternidade não é encarada como 

uma obrigação moral inevitável de uma única mulher, detentora de instinto e obrigações, além 

de as tarefas domésticas serem partilhadas entre os membros da comunidade. As mulheres 

que engravidam não precisam se responsabilizar pelo cuidado da criança, nem com sua 

segurança, alimentação, moradia, educação e saúde: são todos garantidos pela comunidade. 

Essa socialização do que conhecemos como maternidade, cujo escopo na verdade é bem mais 

amplo, se referindo a todas as atividades voltadas para manutenção e sustentação da vida, 

deixa de ser responsabilidade exclusiva e intransferível da família, tornando-se tarefas 

compartilhadas e coletivizadas. Essas atividades de cuidado majoritariamente atribuídas às 

mulheres ou enxergadas como femininas, chamamos de reprodução social, que 
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Abrange atividades que sustentam seres humanos como seres sociais corporificados 

que precisam não apenas comer e dormir, mas também criar suas crianças, cuidar de 

suas famílias e manter suas comunidades, tudo isso enquanto perseguem esperanças 

no futuro. (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, pos. 931) 

 

É comum pensar que as atividades de reprodução social sempre foram relegadas às 

mulheres e que por serem tarefas vistas como pouco importantes, repetitivas, pouco criativas e 

terem resultado visto como irrelevante, teriam colocado as mulheres em posição inferior à do 

homem. O trabalho doméstico é uma construção social que “não só tem sido imposto às 

mulheres como foi transformado em atributo natural da psique e da personalidade femininas” 

(FEDERICI, 2019, p. 42). Pressupõe-se também que essa organização sempre existiu e é 

generalizada, característica de todas as culturas. Quanto a isso, Lerner chama atenção para o 

trabalho de antropólogas feministas que questionaram generalizações iniciais sobre a 

submissão feminina como universal, constatando que em diversas sociedades tribais as tarefas 

realizadas por ambos os sexos eram consideradas indispensáveis para a sobrevivência 

coletiva, e seus papéis e status, embora diferentes, eram nivelados (LERNER, 2019, p. 44).  

No entanto, a ascensão da reprodução social como categoria de análise é recente, 

embora já haja um debate filosófico acerca da desigualdade entre os sexos há muito tempo. 

Foi o tratado de Friedrich Engels intitulado A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado, de 1884, que demonstrou a conexão entre submissão feminina e o acúmulo de capital. 

Lerner lança mão das teorizações de Engels sobre a relação entre patriarcado e surgimento da 

propriedade privada, levantando que ele “enfatizou o colapso das antigas relações de 

parentesco com base na comunhão da propriedade e o surgimento da família individual como 

uma unidade econômica” (LERNER, 2019, p. 49). Ele também apresentou a dominação 

política e econômica dos homens ao controlar a sexualidade feminina (LERNER, 2019, p. 

50). Entretanto, Haraway salienta as incompletudes da teoria marxista para dar conta das 

questões acerca da reprodução, afirmando que havia categorias que o marxismo não tinha sido 

capaz de historicizar, como: “(1) o trabalho sensorial das mulheres na produção de seres 

humanos através do parto e da criação de crianças; e (2) o trabalho de nutrição e de 

subsistência de todos os tipos feitos pelas mulheres” (HARAWAY, 2004, p. 229). Trabalhos 

como o de Federici e Lerner, bem como o de Aruzza, vêm preencher essa lacuna e atualizá-la:  

 

[A] sociedade capitalista é composta de dois imperativos inextricavelmente 

entrelaçados, mas mutuamente opostos – a necessidade de o sistema se sustentar por 

meio de seu processo característico de obtenção de lucro contra a necessidade de os 
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seres humanos se sustentarem por meio de processos que chamamos de produção de 

pessoas. (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, pos. 931).   

 

Esses dois imperativos acabam se contrapondo em muitas circunstâncias porque a 

geração de lucros sempre crescentes pressupõe a superexploração do trabalho, a redução dos 

gastos públicos que beneficiem a população em detrimento dos gastos com a financeirização 

da economia e a degradação do meio ambiente, que tende a atingir os mais pobres 

primeiramente e com mais intensidade. Esses pressupostos geram a redução dos salários, o 

declínio na qualidade de vida e aumentam a desagregação social, dificultando 

progressivamente a reprodução da vida. É inegável que a reprodução biológica e a social há 

muito estão ligadas à racionalidade econômica. Nesse sentido, o desenvolvimento da 

agricultura parece ter influenciado no controle da reprodução e ordenação das famílias 

camponesas, já que as crianças contribuíam para o trabalho absorvido na produção de 

alimentos, embora as altas taxas de mortalidade tenham levado as mulheres a terem mais 

filhos (GORDON, 2002, p. 8). No entanto, o sistema capitalista e o desenvolvimento da 

biopolítica levaram os imperativos econômicos da reprodução a outro patamar, não só pela 

questão da sobrevivência, mas dentro da lógica do lucro e da reprodução da força de trabalho 

que lhe é imprescindível, já que “depende da produção de um tipo particular de trabalhador – 

e, portanto, de um tipo particular de família, sexualidade e procriação” (FEDERICI, 2019, p. 

204-205). Pela expressão “tipo particular de trabalhador”, entendemos que seria aquele que 

necessite vender sua força de trabalho em troca de um salário para ter acesso aos bens e 

serviços que garantam sua subsistência e a de sua família, cujo reconhecimento normativo-

jurídico será outorgado pelo Estado. Essa família também precisa estar em conformidade com 

o comportamento monogâmico e heteronormativo que garantirá sua perpetuação. Logo, “com 

o desenvolvimento do estado a família monogâmica virou a família patriarcal” (LERNER, 

2019, p. 49). 

Com os desenvolvimentos relacionados à industrialização, urbanização, avanços 

médicos-científicos e as transformações socioculturais atreladas ao capitalismo, reduziu-se o 

valor econômico das famílias numerosas; mas mesmo antes disso, uma melhoria no 

saneamento e na alimentação reduziu as taxas de mortalidade em geral e da infantil 

especificamente (GORDON, 2002, p. 8). Tais desenvolvimentos e o acompanhamento 

estatístico das suas consequências demográficas fazem parte do arcabouço dos mecanismos 

do biopoder; são esses processos de medição e análise da natalidade, da mortalidade, da 

longevidade que na segunda metade do século XVIII, juntamente com outras questões 

políticas e econômicas, que constituíram os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de 
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controle da biopolítica (FOUCAULT, 2005, p. 290). No entanto, não bastaria uma análise 

quantitativa ou mesmo qualitativa desses dados, é necessário compreender, interferir e 

modificar essas oscilações demográficas de acordo com os interesses vigentes:  

 

Nos mecanismos implantados pela biopolítica, vai se tratar sobretudo, claro, de 

previsões, de estimativas estatísticas, de medições globais; vai se tratar, igualmente, 

não de modificar tal fenômeno em especial, não tanto tal indivíduo, na medida em 

que é indivíduo, mas, essencialmente, de intervir no nível daquilo que são as 

determinações desses fenômenos gerais, desses fenômenos no que eles têm de 

global. Vai ser preciso modificar, baixar a morbidade; vai ser preciso encompridar a 

vida; vai ser preciso estimular a natalidade. E trata-se, sobretudo, de estabelecer 

mecanismos reguladores que, nessa população global com seu campo aleatório, vão 

poder fixar um equilíbrio, manter uma média, estabelecer uma espécie de 

homeostase, assegurar compensações. (FOUCAULT, 2005, p. 293) 
 

A reprodução social pode ser lida como um desses mecanismos reguladores que traria 

esse equilíbrio mencionado por Foucault. No entanto, esse mecanismo não acontece em um 

vácuo cultural ou numa tábula rasa de relações sociais. São as atividades ligadas ao cuidado 

que possibilitam, por exemplo, o prolongamento da vida e a redução das taxas de mortalidade. 

Quem comumente desempenha essas atividades? Quase sempre são as mulheres no âmbito 

das famílias e das comunidades. A reprodução foi relegada à família, onde foi feminizada e 

sentimentalizada, definida como “cuidado” em oposição a “trabalho”, que deveria ser 

realizado por “amor” em oposição ao dinheiro (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 

2019, pos. 961). O desempenho das tarefas de preparação das refeições, de limpeza, de 

organização, de fazer as compras, de atenção à saúde dos membros da família, dos cuidados 

com as crianças, idosos, doentes e animais de estimação quase sempre recai sobre os ombros 

femininos, mas dificilmente é nomeado como “trabalho” e raramente é considerado essencial. 

Embora muitas funções de reprodução social tenham se especializado e se tornado ocupações 

remuneradas, estas quase sempre são profissões feminilizadas e mais desvalorizadas, com 

salários baixos e locais de trabalho mais precarizados.  

As condições em que a reprodução social ocorre afetam profundamente as decisões 

acerca da reprodução biológica, e essas implicações são patentes nos dados ampliados sobre 

taxas de natalidade; sabe-se, por exemplo, que houve uma redução das atividades reprodutivas 

como consequência da recusa das mulheres em relação à disciplina envolvida no casamento e 

na criação dos filhos, sendo que nos Estados Unidos o número de nascimentos caiu de 118 

por cada mil mulheres na década de 1960 para 66,7 em 2006, e a queda do crescimento 

demográfico tem sido especialmente elevada na Europa Ocidental e no Leste Europeu 

(FEDERICI, 2019, p. 224).  
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Ao analisarmos as castas em que são categorizadas as mulheres em O conto da aia e 

em sua adaptação, vide, as Esposas, Aias, Marthas e Econoesposas, podemos demarcar que 

enquanto as aias são encarregadas principalmente da reprodução biológica, as Esposas e as 

Marthas desempenham funções da reprodução social, ao passo que as Econoesposas 

acumulam todas as funções. Isso ressalta que Gilead é uma sociedade de classes sociais: poder 

manter uma casa com aia e Marthas é um privilégio reservado para as elites. Segundo tia 

Lydia: “Algum dia, quando os tempos melhorarem, ninguém precisará ser Econoesposa” 

(ATWOOD, 2017a, p. 56). Embora a tia reconheça a marginalização das mulheres daquela 

classe social, Gilead não possui mecanismos de mobilidade ou ascensão, então tal afirmação é 

cínica ou é ingênua. O artifício de proibir as mulheres de exercerem um trabalho remunerado 

e de disporem de seu próprio dinheiro foi fundamental para o estabelecimento de Gilead 

porque colocou todas as mulheres à mercê dos cônjuges ou parentes e desproveu-as de uma 

forma de sustento independente, permitindo que se reorganizassem as classes 

socioeconômicas, excluindo-as por completo. Dessa forma, o trabalho doméstico pôde ser 

totalmente apropriado pelos homens da elite e passou a ser realizado sem remuneração, além 

de ter possibilitado aos homens acumular os bens dos quais as mulheres, além de outros 

grupos oprimidos, não podiam mais dispor, reativando a completa depndência financeira das 

mulheres. Nesse sentido, o que as elites arquitetaram foi um grande roubo, e esse roubo é um 

dos fatores que obrigaram as mulheres a desempenhar as funções domésticas – e sexuais – de 

graça. Ao falar sobre as Marthas, Offred pensa: “[p]ara elas eu sou uma tarefa doméstica, uma 

dentre muitas” (ATWOOD, 2017a, p. 61). Mas é inegável que essas funções são centrais para 

o funcionamento do regime.   

Seja em Gilead ou na realidade empírica, o trabalho doméstico é central para a 

manutenção da vida. Tanto nos países ditos desenvolvidos como nos considerados ainda em 

desenvolvimento, o trabalho doméstico e a família são os pilares de produção capitalista; 

nesse sentido, a disponibilidade de uma força de trabalho estável e disciplinada é condição 

essencial da produção em cada um dos estágios do desenvolvimento capitalista (FEDERICI, 

2019, p. 69). Nos países em que a população tem uma renda mais alta, acontece também de a 

força de trabalho de imigrantes suprir a necessidade de mão de obra para as funções de 

cuidado, especialmente formada por mulheres migrantes. Na Inglaterra de The Children of 

Men, os Soujourners são encarregados das atividades ligadas ao cuidado e também dos 

trabalhos não-especializados e mal remunerados. Julian diz: “Nós importamos Ômegas e 

outras pessoas de países mais pobres para fazer nosso trabalho sujo, limpar nossos esgotos, 
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livrar-se do lixo, cuidar dos incontinentes, dos idosos” (JAMES, 1993, p. 58)
122

. Fica claro, 

porém, que são discriminados ali e não são considerados confiáveis, como demonstra uma 

fala de Jasper a seu respeito: “[e]u não confio naquelas pessoas. É pedir para ser assassinado 

debaixo do meu próprio teto. E a maioria deles não sabe o que é trabalhar” (JAMES, 1993, p. 

47)
123

. A reprodução social continua sendo necessária mesmo que a reprodução biológica não 

ocorra naquela circunstância.  

A situação dos imigrantes nessa ficção é um espelho da situação de milhões de 

migrantes de países pobres que se deslocam, voluntária ou forçosamente, para tentar melhores 

condições de vida em países ricos. Como coloca Federici: “[s]e milhões de pessoas deixam 

seus países rumo a um destino incerto a milhares de quilômetros de distância de suas casas, é 

porque elas não podem se reproduzir por si só, pelo menos não em condições de vida 

adequadas” (2019, p. 217). O uso intensivo desse tipo de mão de obra para serviços 

domésticos e de cuidado poderia nos fazer questionar o porquê de certos trabalhos ainda não 

terem sido mecanizados e socializados, já que vivemos em um contexto de rápidos avanços 

técnicos. Embora haja inúmeras inovações científicas e tecnológicas dos últimos 150 anos, 

incluindo diversas invenções que facilitaram as atividades de cuidado, “a produção humana 

dos seres humanos é em grande parte irredutível à mecanização, uma vez que exige alto grau 

de interação e satisfação de necessidades complexas” (FEDERICI, 2019, p. 223). Não 

obstante, a reprodução biológica tem sido objeto de pesquisas em vários campos do saber. O 

surgimento de medicamentos, procedimentos e possibilidades de intervenção tem mudado não 

só o processo como ela se dá, mas colocou em xeque a ideia de que seria um fenômeno 

puramente “natural”.  

Podemos denominar como tecnologias reprodutivas aquelas destinadas a compensar 

diversas formas esterilidade, além de possibilitar a concepção na ausência de relações sexuais 

ou por meio de terceiros (HIRATA et al, 2009, p. 246). O advento da fertilização in vitro, 

inseminação artificial, tratamentos hormonais etc. impactaram as maneiras como se pensa 

concepção, gravidez e maternidade. Por isso, “as tecnologias de reprodução humana 

introduziram fortes perturbações nas relações de filiação e na distinção entre biológico e 

simbólico” (HIRATA et al, 2009, p. 137). Além disso, a unidade orgânica entre progenitora e 

feto não pode mais ser simplesmente presumida, já que as possibilidades de deslocamento de 

esperma, óvulos e embriões de um corpo para o outro resulta em uma fragmentação que 
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 “We import Omegas and others from less affluent countries to do our dirty work, clean the sewers, clear away 

the rubbish, look after the incontinent, the aged”. 
123

 “I don’t trust those people. It’s asking to get murdered under my own roof. And most of them don’t know 

what a day’s work means.” 
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sujeita as partes às forças do mercado, podendo ser encomendadas, compradas e vendidas 

(MARTIN, 1992, p. 21). É pertinente, então, discutirmos como a literatura antecipou algumas 

tecnologias e a quais preocupações deu expressão.  

Uma dessas obras é a distopia publicada em 1932, Admirável mundo novo, de Aldous 

Huxley. O romance retrata uma sociedade hedonista em que a busca desenfreada pelo prazer 

resulta em uma forma de tirania, nos alertando para o perigo do capitalismo (BOOKER, 

1994b, p. 48). Nele, todos os cidadãos são fruto da engenharia genética, cuidadosamente 

desenhados para se encaixarem em uma casta que desempenhará funções específicas. Huxley 

ressalta como a ciência pode se tornar uma ferramenta de dominação, já que além da 

programação genética ter caráter físico, há igualmente uma doutrinação comportamental que 

leva os indivíduos a se conformarem completamente com o papel que devem desempenhar 

(BOOKER, 1994b, p. 49). Além disso, instituições como a família e o casamento 

desapareceram, palavras como “mãe” são descabidas e a promiscuidade sexual obrigatória 

evita que compromissos emocionais como amor, casamento e gestação venham a corroer a 

coesão social (CLAEYS, 2017, p. 362). Huxley parecia sugerir que havia perigo potencial de 

as tecnologias reprodutivas serem apropriadas para manipulação e controle dos seres 

humanos, minando nossas capacidades afetivas. No entanto, no mundo criado pelo autor, a 

infertilidade não era o tropo central da narrativa como nas ficções examinadas nessa tese. 

É significativo, porém, que tecnologias reprodutivas estejam ausentes nos romances 

aqui analisados e nas suas respectivas adaptações. É razoável presumir que se tentou 

solucionar a questão de todas as maneiras, sem obter sucesso, mas as autoras não esmiuçaram 

isso, deixando que nós, leitores, preenchêssemos essa lacuna. Julian está numa posição 

bastante singular como, até onde se saiba, única mulher grávida, e podemos imaginar como 

seu corpo se tornaria objeto de escrutínio intenso caso o governo de Xan a tivesse em suas 

mãos. Soo Darcy argumenta que, embora a tecnologia reprodutiva em si ocupe apenas uma 

posição periférica na narrativa, esta pode ser lida como uma ameaça em potencial à agência 

individual, e Julian serviria como catalisadora para seu reaparecimento (DARCY, 2013, p. 

94), ou seja, há uma ameaça latente da tecnologia reprodutiva que utilizaria Julian e talvez seu 

bebê como cobaias, mesmo que contra sua vontade, para novas pesquisas e experimentos 

sobre fertilidade. Um dos temores de Julian, que compõe o tom distópico do romance, ainda 

que apenas subentendido, é que a publicidade de sua gravidez poderia renovar o interesse da 

população na reprodução e fazer com que esta afirmasse propriedade sobre seu corpo fértil, 

sem nenhuma atenção à sua integridade ou privacidade. Essa desordem estaria abaixo da 

superfície de uma sociedade aparentemente dócil e apática (DARCY, 2013, p. 102), isso é, 
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aquela sociedade aparentemente conformada e ordeira, se soubesse da gravidez de Julian, a 

tomaria como patrimônio público, reduzindo-a a sua capacidade reprodutiva. Outrossim há 

elementos da medicina moderna que contribuem para a sensação de fragmentação do sujeito, 

ao presumir que o corpo é como uma máquina e que pode ser consertado através de 

manipulações mecânicas (MARTIN, 1992, p. 19); nesse sentido, a medicina também contribui 

para a desumanização, e Julian teme esse efeito.   

Em Filhos da Esperança, a tecnologia é majoritariamente voltada para o conflito 

armado e para a vigilância. A ligação metafórica do filme entre a reprodução e o estado da 

humanidade sugere uma correlação direta entre infertilidade e terror, e gravidez com 

esperança, o que acaba implicando que caso as mulheres parassem de ter filhos isso resultaria 

no Apocalipse, em destruição e desumanização, e que proteger o feto das escolhas das 

mulheres é o mesmo que proteger a nação e o futuro – um filme que tem a temática da 

reprodução como tão central acaba necessariamente dialogando com esses discursos 

(LATIMER, 2011, p. 60-61). 

Diferentemente de outras distopias feministas, O conto da aia não envolve tecnologias 

reprodutoras, “pelo contrário, no pavoroso futuro indefinido, porém definitivamente situado 

próximo ao tempo em que o romance foi escrito, Atwood imagina um retrocesso tecnológico” 

(LA ROCQUE et al, 2019, p. 107). Por um lado, circula um forte discurso saudosista 

insidioso, alimentado por um desejo de recuperar um passado mais puro e temente a Deus. 

Por outro lado, o romance sugere que foram os avanços científicos que levaram à degradação 

ambiental e que a modernidade teria motivado as mulheres a rejeitarem a maternidade; como 

consequência, a ciência e a tecnologia deveriam ser rejeitadas da mesma forma. É irônico que 

o mais próximo que Offred chega de receber algum auxílio da medicina para engravidar é no 

momento em que um médico ginecologista se oferece para ajudá-la, isto é, para ter relações 

sexuais com ela e talvez engravidá-la logo, já que ele acha que os Comandantes são em geral 

estéreis (ATWOOD, 2017a, p. 74-75). No apêndice do romance, “Notas históricas”, é 

relatado que tanto clínicas de fertilidade quanto a inseminação artificial tornaram-se ilegais 

por serem vistas como irreligiosas (ATWOOD, 2017a, p. 358).  

Ao observarmos as passagens bíblicas sobre procriação, podemos verificar que, em 

Gênesis, a voz de Deus aparece falando sobre a multiplicação de duas formas, como um 

comando e como uma promessa; sua ocorrência é repetitiva, reiterada pelo próprio Deus ou 

por seus anjos (SCARRY, 1985, p. 191). Além disso, simbolicamente, “é através dessa 

promessa que a multiplicação da humanidade vem a ser entendida como uma reencenação da 



169 
 

criação original” (SCARRY, 1985, p. 192)
124

. Se Deus solicita ou instrui aos humanos se 

multiplicar, então qualquer ação para contrariar esse comando pode ser considerada herética, 

que é precisamente o posicionamento do regime de Gilead. Essa interpretação nos ajuda a 

estabelecer uma conexão entre o discurso religioso e sua defesa de um destino biológico das 

mulheres. Assim, a realização do matrimônio e a constituição de uma família são 

reconhecidas como obediência aos desígnios divinos, e então opor-se ao casamento ou negar-

se a ter filhos implicaria em desobediência e por conseguinte, em condenação.    

Não obstante, Serena Joy e o Comandante nunca tiveram filhos. Offred lembra que já 

conhecia Serena Joy por sua carreira como cantora gospel quando mais jovem e que depois 

disso ela ficou famosa por suas palestras. Offred conta que  

 
[S]eus discursos eram sobre a santidade do lar, sobre como as mulheres deveriam 

ficar em casa. Ela mesma não ficava, em vez disso, Serena Joy fazia discursos, mas 

apresentava essa sua falha como um sacrifício que estava fazendo pelo bem de todos 

(...). Como devia estar furiosa agora que suas palavras foram levadas a sério. 

(ATWOOD, 2017a, p. 58) 

 

No entanto, o exercício ou não de uma vida profissional não é o único fator que é visto 

pela tradição cristã como uma ameaça à família moldada à sua imagem. Os métodos 

anticoncepcionais e a interrupção voluntária da gravidez são assuntos sempre pautados pelas 

instituições religiosas e pelos fiéis, e os discutiremos nas próximas seções. Para além disso, 

reproduzir-se ou não nem sempre é uma questão de escolha individual versus coerção de um 

poder exógeno, como é retratado nas obras de Atwood, James e suas respectivas adaptações. 

Iremos em seguida explorar como infertilidade, contracepção e aborto estão imbricados nestas 

narrativas e quais as interpretações, implicações e discursos subjacentes desses tropos.   

 

4.4. Infertilidade e contracepção 

 

Foucault afirma que “a sexualidade está exatamente na encruzilhada do corpo e da 

população. Portanto, ela depende da disciplina, mas depende também da regulamentação” 

(2005, p. 300). É inegável que as religiões exerceram esse poder de regulamentação muito 

antes do que o filósofo denominou biopolítica. As três maiores religiões no Ocidente – 

Judaísmo, Cristianismo e Islamismo – condenam pelo menos alguns aspectos do controle de 

natalidade, e essa condenação reforçou e foi reforçada pela sua subordinação das mulheres, já 

que as exclui de aspectos centrais da prática religiosa (GORDON, 2002, p. 9). Pelo viés da 
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 “It is directly through the promise that the multiplication of humanity comes to be understood as a re-

enactment of the original creation”. 
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moralidade religiosa, sexualidade e culpa estão profundamente entrelaçadas, desde a 

perseguição às bruxas até os regimes totalitários do século XX e, embora o mito criacional de 

Adão e Eva tenha fornecido o pretexto para sua expulsão do Paraíso por terem cedido à 

tentação do fruto proibido, foi o desejo sexual que se tornara o maior obstáculo para a 

salvação, sendo uma distração e uma desobediência a Ele (CLAEYS, 2017, p. 15). Essa 

postura gera censura e ojeriza pelas pessoas que por conta do desejo sexual desviante são 

vistas como “pecadoras” dentro desse sistema de crença. Isso é sublinhado tanto na forma 

como as aias são xingadas de “vagabundas” pelas outras castas de mulheres tanto no romance 

de Atwood quanto em sua adaptação, quanto na fala de Xan a respeito de Julian, que 

engravidou de um homem que não era seu marido: “Ela pode ser a mulher mais importante do 

mundo, mas não é a Virgem Maria. A criança que ela carrega ainda é filha de uma puta” 

(JAMES, 1993, p. 238)
125

.   

Não obstante, não são somente as religiões que desconfiam do desejo sexual. Os 

regimes repressivos de algumas distopias igualmente o repreendem. Em 1984, o Partido vê o 

sexo como uma atividade desagradável, mas necessária para a reprodução, e a sexualidade é 

vista como potencial subversivo, uma postura não muito diferente da tradição cristã 

(BOOKER, 1994b, p. 76). Em O conto da aia, ao observarmos as relações entre Offred e 

Nick, Offred e o Comandante e as informações sobre o Jezebel’s, constatamos que as energias 

sexuais transgressoras circulam no texto apesar do ambiente repressor (BOOKER, 1994b, p. 

194). No livro de Orwell, ao contrário da obra de Atwood, não é feita uma diferenciação entre 

o desejo feminino ou masculino: ambos são ameaçadores para o discurso hegemônico que se 

baseia na obliteração da subjetividade. O que é salientado nas distopias feministas em geral é 

que esse controle tem caráter generificado.  

Em Gilead, é o discurso teocrático fundamentalista que se apropria da capacidade 

reprodutiva feminina e tenta ao máximo anular o desejo sexual das mulheres. Porém, numa 

análise histórica materialista, a apropriação da função sexual e reprodutiva das mulheres pelos 

homens ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes: nesse 

sentido, a transformação dessa capacidade em mercadoria está no alicerce da propriedade 

privada (LERNER, 2019, p. 53). A partir de uma perspectiva mais ampla, verificamos que as 

circunstâncias socioeconômicas influenciam profundamente a capacidade das mulheres de 

controlarem a natalidade: 
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 “She may be the most important woman in the world but she isn’t the Virgin Mary. The child she is carrying 

is still the child of a whore”.  
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Sistemas de controle sexual mudam de acordo com a mudança de status das 

mulheres: ambos refletem e afetam um ao outro. Tem havido uma conexão 

especialmente forte entre sujeição das mulheres e a proibição do controle de 

natalidade: essa última tem sido uma forma de aplicar a primeira. De outro modo, 

tem havido uma forte conexão entre a emancipação das mulheres e sua habilidade de 

controlar a reprodução. (GORDON, 2002, p. 8)
126

 

  

Um dos primeiros atos após o golpe que deu origem a Gilead é justamente privar as 

mulheres de terem acesso à suas contas, bens e fontes de renda, transmutando-as em 

propriedade.  

Não obstante, o termo “controle de natalidade” pressupõe que há fecundidade para 

poder controlar ou ser controlada. O que as distopias que escolhemos analisar têm em comum 

é a infertilidade generalizada. Essa infertilidade que analisaremos é um tropo polissêmico por 

si só, mas igualmente está associado às relações entre contracepção, gravidez, aborto, 

maternidade, justiça reprodutiva e biopolítica, revelando muito sobre estes tópicos no mundo 

empírico.  

Se nos textos bíblicos encontramos o comando e a promessa da multiplicação e de 

gerar frutos, então o que podemos inferir sobre infertilidade em The Children of Men? A 

estrutura formal do livro nos fornece pistas. A primeira parte do livro chama-se Ômega e a 

segunda, Alpha, sendo respectivamente a última e a primeira letra do alfabeto grego, 

sugerindo que um tempo estava se encerrando e outro tempo estaria se iniciando. São também 

de origem grega os nomes dos livros do Antigo Testamento (Gênesis, Êxodo, Levítico, 

Números e Deuteronômio). O romance é estruturado em 33 capítulos, número importante na 

mitologia cristã, pois se refere à idade com que Jesus teria sido crucificado. A forma como a 

infertilidade generalizada acontece e a ausência de explicação ou solução para ela parece 

ecoar o caráter punitivo de acontecimentos bíblicos. O desaparecimento abrupto e completo 

da fertilidade tem um caráter quase sobrenatural (DARCY, 2013, p. 89). Mesmo o esperma 

congelado para experimentos e inseminação artificial havia perdido sua potência, dando a 

impressão de que a infertilidade era resultado de intervenção divina (JAMES, 1993, p. 8). No 

romance vemos que grupos religiosos fazem essa leitura, especialmente nos primeiros anos 

após a geração Ômega. Vista por Theo com ironia, que considera essa abordagem simplista e 

não muito original, a mensagem desses grupos era de que a infertilidade do homem era uma 

punição de Deus “por sua desobediência, seus pecados. Somente o arrependimento poderia 
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 “Systems of sexual control change as women’s status changes; they both reflect and affect each other. There 

has been an especially strong connection between the subjection of women and the prohibition on birth control: 

the latter has been a means of enforcing the former. Inversely, there has been a strong connection between 

women’s emancipation and their ability to control reproduction”. 
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apaziguar o descontentamento justificado do Todo Poderoso” (JAMES, 1993, p. 48)
127

. 

Apesar do ceticismo acerca da natureza punitiva da infertilidade, há diversas pistas no 

romance que sugerem que, para a autora, a infertilidade indicava como as relações de fato 

haviam se tornado infrutíferas, também metaforicamente. A despeito da desconfiança das 

instituições religiosas, há uma dimensão religiosa no romance, como já mencionado em 

relação à estrutura do livro e suas alusões e possíveis comparações entre o nascimento do 

filho de Julian e o de Cristo. Há ainda o próprio nome da personagem, Julian. Theo pergunta 

se ela se chama assim por causa de Julian de Norwich (1993, p. 40). Essa figura histórica foi 

uma católica romana do século XIV que, numa experiência de quase morte, teve visões de 

cunho religioso. Relatou-as por escrito, num texto intitulado “Revelações do amor Divino”
128

, 

no qual refletiu profundamente sobre suas visões, num importante trabalho teológico. Ela 

ficou conhecida pela frase “Tudo ficará bem, de todas as formas, tudo ficará bem”
129

. A fé 

cristã da personagem é uma característica importante, e seus valores explicam seus 

posicionamentos e atitudes. 

Funcionando como contraponto, o mentor intelectual de Theo, Jasper, se mostra bem 

mais cético. Ele considera essa infertilidade como obra do acaso ou como um 

desenvolvimento previsível e sem nenhuma característica especial. Ele pondera: 

 

Este planeta está condenado de qualquer maneira. Eventualmente o sol irá explodir 

ou esfriar e uma pequena partícula insignificante do universo irá desaparecer com 

um pequeno tremor. Se o homem está condenado a perecer, então a infertilidade 

universal é um jeito tão indolor quanto qualquer outro. (JAMES, 1993, p. 44)
130

   

 

Devemos notar que a comunidade médica e científica não foi bem-sucedida em 

encontrar uma solução para população estéril nem em recriar fertilidade através de métodos 

artificiais (DARCY, 2013, p. 90). Nesse sentido, a infertilidade também pode ser lida como 

impotência. A incapacidade de encontrar a causa e o modo como a população teria se sentido 

humilhada e desmoralizada ilustram, segundo Darcy, “o senso de posse e controle sobre o 

corpo que tem sido investido pela ciência e medicina ocidentais”
131

, e esse sentimento 

também indicaria uma sensação de que há um merecimento desse conhecimento, que teria 

sido debilitado por esse fracasso (DARCY, 2013, p. 90). Esse senso de posse e controle 
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 “[…] for his disobedience, his sinfulness. Only repentance can appease the Almighty’s rightful displeasure”. 
128

 Ver https://stjuliansaustin.org/about/who-is-julian. 
129

 “All shall be well, in all manner of things, all shall be well”. 
130

 “This planet is doomed anyway. Eventually the sun will explode or cool and one small insignificant particle 

of the universe will disappear with only a tremble. If man is doomed to perish, then universal infertility is as 

painless a way as any”. 
131

 “[…] the sense of ownership and control over the body that has been invested in Western science and 

medicine”. 

https://stjuliansaustin.org/about/who-is-julian
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também abarca a forma como o ocidente enxerga e trata a natureza, o que fica subentendido 

na maneira como aquela sociedade se relaciona com os animais domésticos. Theo diz: “[c]om 

todo nosso conhecimento, nossa inteligência, nosso poder, não podemos mais fazer o que os 

animais fazem sem pensar. Não é de se estranhar que nós os idolatramos e nos ressentimos 

deles” (JAMES, 1993, p. 6)
132

.  

 A gravidez de Julian se dá fora do alcance científico e tecnológico, devido ao fato de 

sua deficiência excluí-la dos testes de fertilidade, por isso ela pode ser lida como miraculosa 

nesse contexto. No entanto, seus receios acerca da probabilidade de uma interferência em seu 

corpo e seu bebê refletem outras preocupações. O poder político reside na ameaça dormente 

de vigilância e intervenção médica associada à gestação e reprodução, sublinhando que é a 

relação entre poder e corpo que constitui a natureza distópica da Inglaterra retratada no 

romance (DARCY, 2013, p. 89-90). É Theo que expressa tal medo de maneira mais clara ao 

perguntar a Julian que tipo de vida essa criança terá, embora sua indagação vá em outra 

direção logo em seguida, ao preocupar-se com a solidão dos seus últimos anos se outros 

nascimentos não sucederem (JAMES, 1993, p. 218). Os temores de Julian são provados pela 

fala do próprio Xan em uma conversa com Theo. Sobre o bebê dela, ele diz: 

 

Se for menino, ele será o pai de uma nova raça. Se ele produzir esperma, esperma 

fértil, aos treze – aos doze, talvez – nossas fêmeas Ômegas terão só trinta e oito 

anos. Pode-se procriar a partir deles, a partir de outras mulheres selecionadas. 

Podemos procriar a partir da mulher em si (JAMES, 1993, p. 237)
133

 

 

O biopoder que controla a capacidade reprodutiva nunca deixou de ser exercido. 

Quando os Peixes distribuem seu panfleto antigoverno, uma das demandas é: “Parem os testes 

compulsórios de sêmen e os exames de mulheres jovens saudáveis e fechem as lojas públicas 

de pornô” (JAMES, 1993, p. 111)
134

, então sabemos que esse poder de gestão da capacidade 

reprodutiva bem como do controle da sexualidade existe, está apenas sendo utilizado com 

menor intensidade. A existência dessas lojas também parece apontar que, para o regime, a 

descarga dessas energias sexuais apazigua os ânimos ao invés de ser uma energia 

potencialmente subversiva.  

                                                             
132

 “For all our knowledge, our intelligence, our power, we can no longer do what the animals do without 

thought. No wonder we both worship and resent them.” 
133

 “If it’s a boy and he’s fertile, he’ll be the father of the new race. If he produces sperm, fertile sperm, at 

thirteen—at twelve maybe—our female Omegas will only be thirty-eight. We can breed from them, from other 

selected women. We may be able to breed again from the woman herself.” 
134

 “Stop the compulsory testing of semen and the examination of healthy young women and shut down the 

public porn shops.” 
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Os avanços biomédicos e tecnológicos acerca da saúde reprodutiva provocaram 

reações controversas entre as feministas. As respostas feministas aos desenvolvimentos de 

tecnologias reprodutivas variam desde a rejeição, por suspeitarem das intervenções 

promovidas por uma medicina falocêntrica, até um desejo de acolher essas tecnologias e 

apropriar-se delas para o benefício das mulheres (DARCY, 2013, p. 91). Podemos observar 

que no romance de James a função reprodutora da mulher ainda é um traço definidor da 

personalidade feminina, mesmo quando há uma suposta impossibilidade de realizá-la. A 

sociedade preservou sua estrutura patriarcal monogâmica heterocêntrica, pautada na 

propriedade privada, exceto no tribalismo representado pelos Ômegas. A nosso ver, o 

romance acaba sugerindo que as mulheres são essencialmente maternais: “as mulheres de 

meia-idade, aquelas que haviam atingido a idade adulta no ano do Ômega, eram notoriamente 

instáveis” (JAMES, 1993, p. 36). Theo ainda relata que era comum a ilusão da gestação: 

“mulheres em todo o mundo acreditavam estar grávidas, mostravam sintomas da gravidez, 

andavam orgulhosas com suas barrigas” (JAMES, 1993, p. 148)
135

. Por um lado, 

aparentemente se manifesta um luto coletivo, por outro, reforça-se uma ideia de instinto 

materno. Nenhum homem parece compartilhar dessa ansiedade da mesma maneira, ao menos 

que possamos entendê-la como sendo expressa na frequência às lojas de pornografia, mas 

James não nos informa muito sobre elas para suscitar essa especulação.  

Na adaptação para o cinema, Alfonso Cuarón utilizou outros símbolos e imagens para 

retratar como a infertilidade, a ausência de crianças e da gestação foram sentidas pela 

sociedade. O filme começa com o anúncio da morte da pessoa mais jovem do mundo, que 

fora assassinada, e isso é profundamente comovente para todos que escutam a notícia, dando 

o tom de luto. O espectador pode inferir que esse luto não é só pela vítima, mas por uma 

sensação mais ampla de perda e desalento. Os jornalistas se referem a ele como bebê Diego, 

ainda que tenha 18 anos de idade, ressaltando o impacto da ausência da infância.  

O sentimento de perda é invocado novamente mais tarde. Uma das cenas mais tocantes 

do filme é o momento em que Theo, Miriam e Kee entram em uma escola do primário há 

muito abandonada. O prédio, muito antigo, encontra-se em ruínas, com vazamentos, lixo, 

móveis revirados e janelas quebradas. Apesar do cenário devastado, é um dos poucos 

momentos de maior tranquilidade e isolamento no longa-metragem, num dia claro e 

ensolarado. Miriam recorda a época em que era parteira: 
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 “[…] women all over the world believed themselves to be pregnant, displayed the symptoms of pregnancy, 

walked proud-bellied”. 
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Três das minhas pacientes sofreram aborto espontâneo em uma semana. Outras 

estavam no 5º ou 6º mês. Salvei somente dois dos pobrezinhos. Na semana seguinte, 

mais cinco sofreram abortos. Aí eles começaram a acontecer mais cedo. Eu me 

lembro de marcar a próxima consulta de uma mulher e notar que as páginas da 

agenda nos próximos sete meses estavam em branco. Nenhum nome. Liguei para 

uma amiga que trabalhava no hospital Queen’s Charlotte e ela também não tinha 

grávidas lá. Ela depois ligou para a irmã dela, em Sydney, e o mesmo estava 

acontecendo lá (...). Conforme os sons dos parquinhos sumiram, o desespero se 

instalou. Muito estranho o que acontece em um mundo sem as vozes das crianças. 

(FILHOS..., 2006)
136

 

 

Assim como no romance de James, a explicação para a causa da infertilidade não é 

esclarecida, mas diferentes cenas e personagens sinalizam algumas hipóteses. Em Filhos da 

Esperança, ao contar uma piada, o velho amigo ativista de Theo, Jasper, dá a entender que 

não se sabe por que as mulheres se tornaram inférteis. Há especulações de que a justificativa 

poderia ser poluição, modificações genéticas, raios gama; ou seja, as suspeitas recaem sobre 

causas tecnológicas de intervenções abusivas da humanidade sobre a Natureza. Na piada, um 

grupo de especialistas se reúne para especular sobre as razões que teriam resultado na 

infertilidade. Jasper conta que ao perguntarem a um inglês, que estava comendo uma asa, qual 

ele acreditava ser a razão da infertilidade feminina generalizada, ele responde: “Eu não tenho 

a menor ideia, mas essa cegonha está uma delícia, não?”
137

, apontando ironicamente para o 

consumo dos recursos naturais como causa, já que a cegonha é animal associado à fertilidade. 

Essa conexão poderia sugerir que a infertilidade seria uma vingança do mundo Natural contra 

a exploração perpetrada contra ele. Considerando como a mudança climática vem ganhando 

espaço na mídia e se tornando cada vez mais central nas discussões políticas, não é de 

surpreender que essa temática apareça como pano de fundo no filme e que se estabeleça uma 

correlação entre infertilidade e colapso ambiental.   

Por outro lado, parte da população acredita que a infertilidade seria punição divina, 

semelhante ao que ocorre no livro de James. Em uma conversa entre Theo e Jasper, eles 

mencionam grupos religiosos que promovem a autoflagelação e outras formas de castigo em 

busca do perdão Divino. Em outra cena, quando Theo passa por um grupo religioso em uma 

manifestação de rua, vemos cartazes com afirmações nesse sentido. Em um deles lê-se: “Os 

infiéis nos tornaram estéreis!”
138

, enquanto um líder prega no alto-falante: “Terremotos, 
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 “Three of my patients miscarried in one week. Others were in their 5
th
 or 6

th
 month. Just saved two of the 

pour babies. Next week, five more miscarried. Then the miscarriages started happening earlier. I remember 

booking a woman in for her next appointment and noticing that the pages seven months ahead was completely 

blank. Not a single name. I rang a friend working in Queen’s Charlotte and she had no pregnancies either. She 

then rang her sister, in Sydney, and it was the same thing there (…). As the sound of the playgrounds faded, the 

despair set in. Very odd what happens in the world without children’s voices.” 
137

 “I haven’t the faintest Idea, but this stalk is quite tasty isn’t it?” 
138

 “The faithless have made us barren.” 
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poluição, doenças e fome. Nossos pecados incorreram na ira de Deus. E em sua raiva, Ele 

retirou sua dádiva mais preciosa para nós”
139

. Por essa perspectiva, não é a Natureza que 

deseja reparação, mas um Deus furioso com os erros da humanidade, que demonstra sua fúria 

e descontentamento através dos fenômenos naturais, como a infertilidade.  

Theo não parece preocupado nem com as teorias a respeito da razão para a 

infertilidade, nem com a busca por uma resolução, transparecendo sua indiferença descrente. 

Enquanto Jasper acredita na existência do Projeto Humano, um grupo secreto com pessoal e 

locais para pesquisas científicas tentando reverter a infertilidade, Theo é cínico a esse respeito 

e diz: “Mesmo se eles descobrissem a cura para a infertilidade. Não importa. Já é muito tarde. 

O mundo foi à merda. Sabe o que mais? Já era tarde demais antes que a coisa da infertilidade 

acontecesse”
140

 (FILHOS..., 2006). Um pouco depois, Theo passa na frente de uma pichação 

onde está escrito “O Projeto Humano vive”
141

 sendo apagada sob a vigilância de policiais, nos 

induzindo a crer que existe a tentativa deliberada de incutir na população alguma ideia de 

esperança.  

Em uma perspectiva supratextual, a infertilidade como tropo carrega também várias 

possibilidades de interpretações metafóricas. Para Slavoj Žižek, a infertilidade no filme 

representa a falta de experiência do significado histórico. Segundo ele, o fato de o filme se 

passar na Inglaterra é muito relevante porque como um país sem Constituição, que depende 

muito da sua tradição, o desespero pode ser percebido, pois lá a perda da substância do 

significado histórico é sentida mais intensamente (2007). Ele também pontua que as obras de 

arte colecionadas pelo poderoso Nigel são totalmente insignificantes ali, justamente porque 

elas não pertencem mais a um mundo (2007).   

Nos comentários sobre o longa-metragem no DVD, Žižek afirma que o filme consegue 

realçar nossa realidade contemporânea através do que vemos acontecer no background, como 

a questão dos refugiados, a devastação ambiental, terrorismo e outros efeitos do capitalismo 

global. Latimer explica que, para ele, a infertilidade também representa uma impotência 

cultural ou uma inércia, e a história de um nascimento miraculoso funciona como metáfora 

para o despertar de esperança política (LATIMER, 2011, p. 54). O intervalo temporal e as 

distintas perspectivas dos autores do livro e sua adaptação são significativos aqui. No 

romance de P.D. James, vemos um governo mais centralizado e coeso, uma população mais 

homogênea e uma tranquilidade apática e melancólica em um mundo ainda ordenado e 
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 “Earthquakes, pollution, disease and famine. Our sins have incurred God’s wrath. And in his anger he has 

taken away his most precious gift to us.” 
140

 “[…] even IF they discovered the cure for infertility. Doesn’t matter. Too late. World went to shit. You know 

what? It was too late before the infertility thing happened.” 
141

 “The Human Project lives.” 
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previsível; enquanto o mundo retratado por Cuarón é fragmentado, violento, decadente, 

desordenado e caótico. A paleta de cores da fotografia é cinza, azul escuro e marrom. O filme 

traz um elenco multiétnico, e ouvimos várias línguas sendo faladas, embora ninguém esteja 

efetivamente (ou afetivamente) se comunicando. 

Um dos elementos do filme que foi utilizado diversas vezes para nos ambientar 

naquela sociedade prenha de inquietação social são os cartazes, pichações e outdoors que 

aparecem ao longo nas cenas, em segundo plano. Um exemplo é quando Theo está em um 

trem e um grupo atira pedras na locomotiva. Há grades nas janelas e os vidros são 

inquebrantáveis, o que nos sugere mais uma vez que a violência urbana é frequente. A câmera 

então nos mostra um outdoor em que está escrito: “Evitar os testes de fertilidade é crime!”
142

. 

Em seguida, vemos a pichação “O último a morrer, apague as luzes”
143

. O fato de esses dois 

aparecerem juntos informa ao espectador que o Estado só se faz eficaz para a criminalização 

de certos comportamentos; ao contrário do que James retratou no romance de 1992, não há 

nenhuma tentativa em criar ou aparentar ordem, conforto e cooperação. Em outra cena, 

quando Theo está em um ônibus, ouvimos um anúncio governamental que avisa que 

“contratar, alimentar ou dar abrigo a imigrantes ilegais é crime” (FILHOS..., 2006)
144

. 

Quando vemos um grupo de imigrantes sendo transportados para Bexhill, um campo de 

refugiados que parece uma mistura de campo de concentração com gueto, Jasper comenta: 

“nosso governo os caça como baratas” (FILHOS..., 2006)
145

. Biopolítica, racismo e xenofobia 

funcionam sempre em conjunção, como Foucault argumentara: 

 

O racismo é ligado ao funcionamento de um Estado que é obrigado a utilizar a raça, 

a eliminação das raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano. A 

justaposição, ou melhor, o funcionamento, através do biopoder, do velho poder 

soberano do direito de morte implica funcionamento, a introdução e a ativação do 

racismo. (FOUCAULT, 2005, p. 309) 

 

 É justamente nesse ponto que o filme captou uma questão contemporânea que aparece 

na obra de James de uma maneira menos enfática, mais secundária. Os pressupostos 

nacionalistas e etnocêntricos relacionados à reprodução são rapidamente mencionados quando 

Theo lembra que antes da esterilidade ser generalizada, já havia declínio na natalidade de 

muitos países, mas o que predominava era um desejo das nações de manterem suas próprias 

culturas e raças jovens o suficiente para a sustentação da estrutura econômica (JAMES, 1993, 
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 “Avoiding fertility tests is a crime!” 
143

 “The last one to die, please turn off the lights.” 
144

 “to hire, feed or shelter illegal immigrants is a crime.” 
145

 “our government hunts them down like cockroaches.” 



178 
 

p. 8) – como já pontuamos, é nesse contexto que surge a problemática a respeito dos 

Soujorners. Porém, desde a publicação do livro até a estreia da adaptação em 2006, houve um 

crescimento exponencial do número de imigrantes racializados na Europa, EUA e Canadá. E 

desde então, a questão dos refugiados se aprofundará tanto após o lançamento do filme, com 

os conflitos na Síria, no Iêmen, no Líbano, na Líbia e na Venezuela, entre outros países, que o 

filme parece até profético. Também é interessante apontar que em uma entrevista, no 

programa Charlie Rose, P.D. James declarou que foi uma reportagem sobre o acentuado 

declínio na fertilidade dos homens do Ocidente que a havia inspirado a escrever o romance 

(P.D. JAMES, 1993), o que talvez possa remeter ao temor de que um decréscimo na 

população ocidental resultaria numa desestabilização global ou até no fim da civilização.  

A mulher grávida na adaptação é negra, refugiada e não tem parceiro sexual fixo. Ela 

representa tudo que aquele Estado consideraria inadequado para ser a mãe da primeira criança 

a nascer em dezoito anos. Quando Theo sugere que o grupo dos Peixes torne a gravidez de 

Kee pública, uma das mulheres responde: “O governo vai tomar o bebê dela e desfilar uma 

mulher negra inglesa elegante como se fosse a mãe. Ela nunca mais vai vê-lo”,
146

 e acrescenta 

que o governo nunca reconheceria que o nascimento do primeiro bebê humano foi de uma 

refugiada (FILHOS..., 2006). O filme é atravessado pelo discurso dos Direitos Humanos, e 

para Latimer, é seminal que as duas figuras liminares sejam centrais na história: o refugiado e 

o feto/criança incorporam os objetivos do enredo, mas também sublinham os limites do 

sistema biopolítico em si (LATIMER, 2011, p. 55). Tal como a xenofobia, “o racismo é 

indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida dos 

outros” (FOUCAULT, 2005, p. 306), isso é, o racismo também é instrumento da biopolítica 

ao decidir quem poderá viver e sob quais condições. Não há “vida” antes de o Estado decidir 

sobre as categorias que caracterizam a vida, e nesse sentido, o filme destaca como é 

frequentemente no nível da política reprodutiva que a vida “nua”, lançando mão do termo de 

Agamben, “assume suas dimensões de gênero e racialização, especialmente na gestão de 

quem ou o que é chamado de feto, um bebê, uma pessoa, uma mãe ou um cidadão” 

(LATIMER, 2011, p. 69)
147

. No entanto, embora seja possível argumentar que o fato de Kee 

ser uma refugiada negra faça com que a próxima geração seja de origem africana e desprovida 

de nacionalidade, seria uma simplificação grosseira afirmar que a personagem é subversiva 
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apenas por isso; para Latimer, o modo como a sua gravidez é fetichizada faz com que ela se 

aproxime de um estereótipo da Virgem Maria, sem agenciamento ou voz (2011, p. 62).   

É interessante observar que no romance de James a infertilidade atinge os homens, 

enquanto no filme ela atinge as mulheres. Embora, no nosso ponto de vista, o longa acabe 

ignorando os impactos e implicações que isso poderia acarretar sobre um sistema patriarcal, 

podemos verificar que são as personagens mulheres – Julian, Miriam, Marichka – que 

parecem mais interessadas em proteger Kee do que em usá-la como moeda de troca ou 

símbolo desumanizado.  

Em O conto da aia, no entanto, a questão de qual gênero é atingido pela infertilidade é 

bastante relevante, até porque embora a infertilidade possa ser lida como fato gerador do 

pânico moral e religioso, ela é usada como ferramenta e estratégia para controlar o corpo das 

mulheres. Quando Serena Joy sugere a Offred que talvez o Comandante fosse de fato estéril, 

ela reflete que, dentro desse contexto, a fala da Esposa é uma heresia: “São só mulheres que 

não podem, que permanecem teimosamente fechadas, danificadas, defeituosas” (ATWOOD, 

2017a, p. 243). Essa conversa acontece no jardim da casa, e é interessante pensar como o 

jardim é um espaço ligado ao feminino, às flores em toda sua beleza e delicadeza – na trama, 

é o espaço das Esposas. Ao mesmo tempo, é um espaço simbólico da fertilidade, porém mais 

tarde Offred comenta que há algo de subversivo nele, “uma sensação de coisas enterradas 

rebentando em direção ao alto” (ATWOOD, 2017a, p. 183), e segundo Howells, ela associa o 

jardim com desejo feminino e processos naturais de amadurecimento e fertilidade (2009, p. 

168). Em outro trecho, quando Offred é levada à sua consulta periódica e obrigatória com um 

ginecologista, ele fala abertamente que muitos dos Comandantes não conseguiam nem ter 

uma ereção (2017a, p. 75). Fica implícito, então, que era fundamental para a manutenção do 

sistema de Gilead construir um discurso de homens viris e ativos, ao passo que as mulheres, 

ainda que não todas, eram vistas como infrutíferas, incapazes e culpadas. Tia Lydia reitera a 

necessidade de se ter filhos e inferioriza aquelas que no período pré-Gilead não o desejaram, 

para convencer as aias da sua importância: “eram mulheres preguiçosas, dizia ela. Eram 

mulheres vagabundas” (ATWOOD, 2017a, p. 138); dessa forma, as aias, aquelas que 

conseguiam engravidar, sentir-se-iam úteis, especiais e até mesmo moralmente superiores.  

Para o regime de Gilead, interessa não só colocar as mulheres como bode expiatório 

da infertilidade, como também ocultar ou minimizar as causas materiais por trás da 

infertilidade e dos nascimentos de bebês deformados. No anexo, “Notas históricas”, algumas 

das causas para esses fenômenos são levantadas, a maioria relacionada à industrialização 

desenfreada, poluição, lixo tóxico e militarismo, ainda que a redução da taxa de natalidade 
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também fosse justificada pela crescente autonomia feminina através do controle reprodutivo. 

Essas causas são extrapolações dos acontecimentos dos anos 80 nos EUA, ligados à 

disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, acidentes nucleares e lixo tóxico 

(ATWOOD, 2017a, p. 358), questões ligadas ao armamentismo e ao aumento da produção 

industrial, do petróleo e da energia nuclear, característicos do período da Guerra Fria em que 

o livro foi escrito. Por esse aspecto, a infertilidade é um exercício imaginativo extremado – e 

obviamente, distópico – da ameaça desses fatores para vida humana.   

O romance de Atwood refletiu as tensões a respeito de direitos reprodutivos que há 

muito tempo estavam presentes na política e na sociedade norte-americanas. Os discursos 

feministas que pautavam temas como métodos anticoncepcionais, liberdade sexual, aborto e 

família lograram avanços significativos nas décadas de 1960 e 1970, embora tenham sofrido 

diversos ataques e retrocessos ao longo dos anos 80. Faremos um apanhado breve desse 

processo para melhor contextualizar o romance.  

De uma maneira geral, a política de controle de natalidade tornou-se uma arena de 

conflito entre as ideias liberais e conservadoras sobre família, liberdade pessoal, intervenção 

do Estado e religião na política, moralidade sexual e bem-estar social (GORDON, 2002, p. 

295-296). Todavia, após a II Guerra Mundial dois acontecimentos mudaram radicalmente o 

terreno do controle de natalidade: as campanhas pelo controle populacional e o 

desenvolvimento da pílula anticoncepcional (GORDON, 2002, p. 279). 

Os países mais ricos temiam que as grandes populações dos países mais pobres, 

nominalmente suas colônias ou ex-colônias, fossem exaurir os recursos naturais e tornar 

insuficiente a produção alimentar, levando a conflitos e guerras. Portanto, conter esse 

crescimento tornava-se vital na política externa, vide a disseminação dos métodos 

contraceptivos. No âmbito interno, as mulheres estadunidenses fizeram da pílula uma 

ferramenta para autonomia, liberdade e aspirações mais elevadas e, segundo Linda Gordon, a 

pílula teve um impacto maior sobre o gênero e os padrões sexuais nos Estados Unidos do que 

sobre a superpopulação nos países pobres (2002, p. 288).  

Com a popularização do feminismo dos anos 1960, foi disseminado o conceito de 

“direitos reprodutivos”, coincidindo com a década da chamada revolução sexual e com a 

chegada da pílula aos mercados. Antes que pudesse haver qualquer igualdade de gênero em 

relação à questão do amor livre contido no movimento por liberdade sexual, as mulheres 

precisavam ter acesso garantido a métodos contraceptivos seguros e eficientes, assim como ao 

aborto; porém, enquanto mulheres brancas individuais, com privilégio de classe, 

frequentemente tinham acesso a ambos, a maioria das mulheres não possuía nenhum dos dois 
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(HOOKS, 2019, p. 50). Antes de a Suprema Corte dos EUA decidir que o aborto era 

constitucional, em 1973, as mulheres dos extratos mais altos conseguiam realizar o 

procedimento em clínicas clandestinas ilegais ou sob o signo do que era denominado o 

“aborto terapêutico”, que poderia ocorrer caso o médico julgasse que a gestante corria perigo 

de vida (ROE v. WADE, 2018). Além disso, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, uma Nova 

Direita, em grande parte cristã, fez do ataque ao direito ao aborto um de seus principais 

programas, e, como resultado, o slogan antiaborto “direito à vida” tornou-se igualmente 

característico (GORDON, 2002, p. 4), sendo ainda muito usado até hoje, inclusive apropriado 

por movimentos semelhantes no Brasil, na Argentina, na Polônia, na Irlanda e no resto do 

mundo. 

No que tange a questão de controle do próprio corpo e dos direitos reprodutivos, a 

maioria das feministas lutou apenas pelo direito de não ter filhos, embora este fosse somente 

um de seus aspectos (FEDERICI, 2019, p. 121). Não que o direito de abortar fosse uma 

problemática exclusiva de mulheres brancas; simplesmente não era a única, ou a mais 

importante questão reprodutiva para uma multidão de mulheres norte-americanas (HOOKS, 

2019, p. 51). As mulheres racializadas, embora fossem favoráveis ao direito ao aborto, 

sentiam-se muitas vezes alienadas do movimento pelo direito ao aborto hegemônico porque as 

prioridades deste movimento eram voltadas para as mulheres brancas da classe média 

(GORDON, 2002, p. 308). Destaca-se, por exemplo, que muitas clínicas de planejamento 

familiar eram localizadas em bairros mais pobres cuja população era majoritariamente de 

afro-americanos, o que fez com que estes suspeitassem dessas políticas como sendo racistas e 

de ideologia eugênica; inclusive, líderes nacionalistas do movimento por direitos civis 

acusavam esses programas de serem genocidas (GORDON, 2002, p. 290). Atwood não estava 

alheia a esses debates, e a expulsão da população afro-americana e judia em O conto da aia 

reitera o caráter racista que a autora percebe na sociedade estadunidense, tanto que nas “Notas 

históricas” isso é expresso textualmente:  

 

Suas políticas racistas (...) estavam firmemente enraizadas no período pré-Gilead, e 

temores racistas forneceram parte do combustível emocional que permitiu que o 

golpe de Gilead para a tomada do poder fosse tão bem sucedido quanto foi (2017a, 

p. 358).   

 

É importante apontar que muitas mulheres negras e latinas que realizaram o aborto nos 

EUA relataram receio acerca das condições sociais e miseráveis que as fizeram desistir de 

trazer novas vidas ao mundo (DAVIS, 2016, p. 207). Donna Haraway aponta ainda que os 

direitos reprodutivos para as mulheres de cor nos Estados Unidos giram principalmente em 
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torno do controle geral das crianças e das condições para a reprodução social, ou seja, de 

liberá-las, por exemplo, da destruição causada por linchamentos, prisão, mortalidade infantil, 

gravidez forçada, esterilização coercitiva, moradias inadequadas, educação racista ou o vício 

de drogas (HARAWAY, 2004, p. 242-243). Ainda assim, as políticas de planejamento 

familiar tiveram alguma eficácia, com uma redução das taxas de natalidade em bairros mais 

pobres e, em alguns lugares, também redução das taxas de mortalidade infantil e materna 

(GORDON, 2002, p. 290-291).  

Concluímos que uma das principais razões para o aumento das disputas pelas questões 

de reprodução é porque elas pareciam expressar um dos objetivos centrais do movimento de 

libertação das mulheres e, portanto, se tornaram o principal foco da reação contra o 

feminismo (GORDON, 2002, p. 295). Dentro do âmbito dos direitos reprodutivos, nenhum 

outro tema desperta tanta discussão e nenhum tem sido tão instrumentalizado para gerar 

pânico moral quanto a interrupção voluntária da gravidez.   

Beauvoir afirmara que o aborto era um dos assuntos a respeito dos quais a burguesia 

mostrava a maior hipocrisia e que a sociedade, apesar de defender ferozmente o direito do 

embrião, se desinteressa da criança a partir do nascimento (BEAUVOIR, 2019b, p. 280). 

Embora o texto de Beauvoir tenha mais de 70 anos, essa afirmação nos parece bastante atual. 

Um caso no Brasil ilustra essa colocação. Em agosto de 2020, durante a pandemia do novo 

coronavírus, um crime terrível foi notícia em todo o país. Uma menina de 10 anos no Espírito 

Santo estava grávida. Ela sofrera abuso sexual por parte do tio por anos. Embora a legislação 

vigente no país permita o aborto em um caso como esse, a menina teve que realizar o 

procedimento em outro estado por conta da recusa em fazê-lo por parte dos médicos em seu 

estado natal. Além disso, um grupo de religiosos foi para a porta do hospital, orar pelo feto e 

ainda gritavam a palavra “Assassina!” para a garota, um ataque imoral e criminoso. O caso 

gerou debates e comoção nacional, servindo também de símbolo para que diversos grupos 

feministas voltassem a clamar pela urgência da legalização da interrupção voluntária da 

gravidez de forma mais ampla, exigindo que fosse reconhecido como direito que deve ser 

garantido pelo Sistema Único de Saúde. Essa polêmica gerou textos e discussões acaloradas 

na internet, assim como o aparecimento de diversos memes que faziam referência a Gilead e 

às aias. Um deles inclusive comparava a Ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, 

Damares Alves, uma evangélica conservadora, a tia Lydia, já que ela se colocou diversas 

vezes contra a legalização do aborto e contra a educação sexual nas escolas. Isso não só 

mostrou o impacto cultural do romance e da série, mas também a percepção de que o controle 
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sobre o corpo feminino que o enredo evidencia é apreendido de forma profunda através da 

ficção.     

O aborto para a sociedade de Gilead é um crime abominável, e os profissionais de 

saúde que já tivessem sido envolvidos em sua prática são perseguidos e mortos. Isso ocorre 

porque existe uma construção discursiva do aborto como assassinato, merecedor da sanção 

mais extrema; dessa forma, “a redefinição do feto como uma criança transforma o aborto em 

matança de bebês” (GORDON, 2002, p. 305)
148

. Offred se depara com os corpos executados 

de alguns médicos no Muro, e eles têm nos pescoços cartazes pendurados com o desenho de 

um feto humano:  

 

Esses homens, disseram-nos, são como criminosos de guerra. Não é desculpa o fato 

de que o que fizeram fosse legal na época. Cometeram atrocidades e devem ser 

transformados em exemplos, para os outros. Embora isso seja dificilmente 

necessário. Nenhuma mulher de plena posse de suas capacidades mentais, nos dias 

de hoje, tentaria impedir um nascimento, tivesse a sorte imensa de conceber 

(ATWOOD, 2017a, p. 45)  

  

Não há em português uma palavra única que diferencie o aborto espontâneo de uma 

interrupção voluntária da gravidez, o que curiosamente faz com que a palavra carregue pesos 

e significados muito distintos quando utilizada para denominar circunstâncias completamente 

diferentes. Em inglês, existe a palavra “miscarriage” para referir-se à interrupção involuntária 

da gravidez, normalmente causada por problemas médicos da gestante ou ainda por conta de 

fatores externos, como violência ou acidentes. Sabe-se que em Gilead, a perda do bebê ou os 

bebês natimortos são comuns, e Offred nos descreve como esses acontecimentos são tratados 

naquela sociedade. Ao avistarem na rua uma pequena procissão fúnebre, a protagonista relata:  

 

A primeira é a enlutada: a mãe, ela carrega um pequeno jarro preto. Pelo tamanho do 

jarro se pode dizer que idade tinha quando foi a pique, dentro dela, e fluiu para sua 

morte. Dois ou três meses, jovem demais para saber se era um Não bebê. Os mais 

velhos e os que morrem no parto têm caixões (ATWOOD, 2017a, p. 56). 

  

É evidente que Gilead encoraja profundamente o luto pela perda de qualquer gravidez, 

um luto que precisa ser público e compartilhado e que inclusive precisa de um objeto ao qual 

se referir, embora com três meses o feto ainda seja muito pequeno para ter um “corpo”. 

Atribui-se ao feto ainda em desenvolvimento os mesmos rituais que para a criança recém-

nascida ou com poucos meses de vida. Tal postura, assim como chamar fetos de bebês, nivela 

um ser já nascido a um feto ainda em gestação e, com isso, é como se todos os direitos 
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fundamentais daqueles já nascidos fossem imediatamente invocados (ROSENDO; 

GONÇALVES, 2015, s.p.).  

É coerente também que uma sociedade como Gilead rechace qualquer método 

contraceptivo, já que a aceitabilidade de métodos contraceptivos sempre dependeu da moral 

que separa sexo de reprodução (GORDON, 2002, p. 1) e, no caso do regime, essa visão é 

combatida com rigidez. É comum encarar a demanda pelo direito ao aborto como uma 

consequência da liberdade sexual. Rubin vê como uma reação anti-sexo o conjunto de ataques 

aos direitos dos homossexuais, educação sexual e direito ao aborto (2007, p. 155). Desse 

modo, o aborto foi considerado por muitos conservadores como uma licença para a 

promiscuidade sexual, um método de controle da reprodução que permitiria às mulheres ter 

parceiros sexuais não conjugais sem a restrição de ter filhos (GORDON, 2002, p. 304). 

Quando Janine relata sobre o estupro coletivo que sofrera aos quatorze anos e sobre o aborto 

em seguida, as Tias esforçam-se para convencer Janine e as outras de que aquela violência foi 

culpa dela (ATWOOD, 2017a, p. 88), deixando implícito que o aborto também era algo pelo 

qual ela deveria sentir-se culpada, pois fora consequência da sua insidiosa lascívia.   

Independente do motivo que a explicasse ou justificasse, a questão da interrupção 

voluntária da gravidez veio a ser um dos tópicos centrais nas disputas eleitorais 

estadunidenses nos anos que antecedem a escrita de O conto da aia. Os líderes da Nova 

Direita de várias afiliações religiosas viram que o movimento do Direito à Vida poderia 

ajudá-los a construir um novo bloco eleitoral conservador, ganhando para os candidatos 

republicanos conservadores aqueles que antes teriam votado nos democratas (GORDON, 

2002, p. 306). Além disso, o movimento antiaborto, desde 1970, pressionou legislaturas 

estaduais e federais para envolver o aborto em um emaranhado de regulamentações e 

proibições, que incluíam a necessidade de permissão dos maridos, certidão de óbitos para os 

fetos e tempo de espera entre o pedido e o procedimento (GORDON, 2002, p. 310). Não se 

furtaram de utilizar também métodos violentos como incêndios, armas e bombas (GORDON, 

2002, p. 309), o que é no mínimo irônico, considerando que se tratava de um movimento que 

se dizia a favor do direito à vida. Os protestos de movimentos pró-vida eram tão recorrentes e 

numerosos em alguns lugares que algumas pacientes tinham de ser escoltadas pela polícia 

para entrar nas clínicas, havendo inclusive ataques terroristas em que morreram médicos e 

pacientes (ROE v. WADE, 2018). Offred recorda que houve atentados a bomba contra 

clínicas de aborto e contra videolocadoras de filmes pornô antes do golpe que fundaria a 

república de Gilead (ATWOOD, 2017a, p. 216). Qualquer conduta que descolasse o sexo da 

reprodução era passível de ataque retórico, jurídico ou de outro tipo. Devemos observar que 
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embora atualmente associe-se ao partido Democrata uma posição favorável ao aborto e ao 

partido Republicano um posicionamento contrário, antes do julgamento Roe contra Wade, a 

maioria dos republicanos acreditava que o direito ao aborto devia ser fruto da decisão 

individual e um assunto para ser acertado com um médico, sem interferência governamental. 

Apesar de uma Suprema Corte formada apenas por homens e de orientação mais 

conservadora, a questão não era vista como partidária, e uma votação com sete votos 

favoráveis e dois contra permitiu o direito ao aborto em todos os estados do país nos dois 

primeiros trimestres (ROE v. WADE, 2018). Parece até paradoxal, mas uma das primeiras 

clínicas de aborto em Nova York, por exemplo, foi aberta em 1970 com apoio do clero 

protestante e de rabinos judeus, com oposição dos Católicos (ROE v. WADE, 2018). 

Tanto o aborto quanto as práticas contraceptivas são responsabilizados pela 

infertilidade em Gilead e também na Inglaterra de Xan. As Tias argumentam que algumas 

mulheres não acreditavam no futuro e achavam que o mundo explodiria, por isso pensavam 

que procriar não fazia sentido (ATWOOD, 2017a, p. 138). Quando Theo recorda que as taxas 

de natalidade já vinham em uma queda vertiginosa desde antes da infertilidade se estabelecer 

abruptamente, ele pondera que acreditavam que essa queda era gerada por “atitudes mais 

liberais em relação ao controle da natalidade e ao aborto, o adiamento da gravidez por 

mulheres profissionais seguindo suas carreiras” (JAMES, 1993, p. 8)
149

. Esse nexo acaba 

sugerindo como a autonomia feminina em relação à reprodução é vista como uma ameaça não 

apenas ao sistema capitalista e patriarcal, mas à própria sobrevivência e perpetuação da 

humanidade.  

Já em The Handmaid’s Tale, os roteiristas focaram mais no impacto que a infertilidade 

teve na sociedade pré-Gilead. Na época do nascimento da primeira filha de June, a taxa de 

natalidade estava em declínio, e a mortalidade dos bebês, em ascensão. Primeiramente, em um 

flashback, vemos a protagonista a caminho do hospital para dar à luz Hannah. June recorda 

que à porta do hospital havia dezenas de pessoas orando fervorosamente (THT, 2018, temp. 

01, ep. 02) e, quando olha para o berçário do hospital, vê que não há nenhum bebê além de 

sua filha. A cena foca nos berços vazios ao invés da expressão da personagem, para 

comunicar aos espectadores a gravidade da situação. Quando pergunta para a enfermeira onde 

estão os outros recém-nascidos, esta responde: “Tivemos uma noite difícil. Dois foram para a 

unidade de terapia intensiva. E os outros estão com Deus” (THT, 2018, temp. 01, ep. 02)
150

. 

Logo após o nascimento de Hannah, a menina acaba sendo brevemente sequestrada por uma 
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 “more liberal attitudes to birth control and abortion, the postponement of pregnancy by professional women 
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 “We had a difficult night. Two went to the intensive care unit. And the others are with God.” 
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mulher no hospital que havia matado uma enfermeira um pouco antes. Ao vê-la com Hannah 

no colo, June se aproxima e pergunta o que ela está fazendo, e a mulher, desnorteada, 

responde: “Ela está viva. Meu bebê, eu falei pra eles (...). Ela não é linda?” (THT, 2018, temp. 

01, ep. 02)
151

. As cenas no hospital sinalizam a gravidade da situação, o bastante para 

despertar nas pessoas certo furor religioso ou até abalos psíquicos profundos, que poderiam 

levar a surtos psicológicos. 

Essa frustração é parte central da construção da personagem Serena Joy, que, ao 

contrário da sua versão literária, deseja ardentemente engravidar e tornar-se mãe. Serena, no 

seriado, parece basear suas ações na frustração por não poder engravidar e nutre inveja das 

mulheres que conseguem, como June. A personagem sente-se profundamente humilhada por 

sua aia em duas ocasiões marcantes na 2ª temporada: a primeira, quando Fred bate nela com 

um cinto na frente de June após ela ter desobedecido uma ordem dada por ele (THT, 2018, 

temp. 02, ep. 08); a segunda, quando June sente contrações, porém o parto não ocorre, e após 

sugerir sua indução, o médico rejeita a ideia, fazendo com que Serena sinta-se ultrajada, 

envergonhada e enraivecida (THT, 2018, temp. 02, ep. 10).  

Além disso, os nascimentos dos Não-bebês, tanto na série quanto no romance, são 

fonte de temor, o que resulta numa desumanização destes, ao passo que torna o momento do 

parto ainda mais terrível, dada a expectativa da frustração do nascimento de um bebê cujo 

destino permanece obscuro. Enquanto as aias estão a caminho da casa dos Putnam para o 

parto de Janine, June reflete: “O que ela vai parir? Um Não-bebê, com cabeça de alfinete ou 

focinho de cachorro ou sem coração? As chances de um parto saudável são de uma em cinco, 

se é que você consegue engravidar” (THT, 2018, temp. 01, ep. 02)
152

. A fala aqui é quase uma 

transcrição da de Offred no romance, em que ela ainda acrescenta que não utilizam 

equipamentos médicos para detectar anomalias e que, de qualquer maneira, o parto “tem que 

ser levado a termo” (ATWOOD, 2017a, p. 136). Nesse sentido, “há um deslocamento da vida 

da mulher, enquanto indivíduo, para o feto” (ROSENDO; GONÇALVES, 2015, s.p.), 

preterindo a mulher em prol do feto. Devemos sublinhar também a contradição do regime ao 

impedir o aborto dos Não-bebês, porém livrar-se deles assim nascem. O engessamento do 

regime propõe somente soluções absolutas: nenhum aborto é permitido, porém um Não-bebê 

é indesejável.  

Desta maneira, retornamos à questão da interrupção voluntária da gravidez e ao fato de 

que se discute muito sua moralidade, mas pouco as condições sociais, econômicas e culturais 
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 “She’s alive. My baby. I told them (…). Isn't she beautiful?” 
152

 “What will she give birth to? An Unbaby, with a pinhead or a snout like a dog’s or no heart? The chances for 

a healthy birth are one in five, if you can get pregnant at all.” 
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que levam uma gestante a considerá-la como opção mais viável, se não a única possível. Para 

Judith Butler, a questão da precariedade da vida deve servir de moldura teórica para discutir 

aborto e direitos reprodutivos, já que o debate se restringe equivocadamente ao domínio da 

moralidade; porém a ontologia de individualismo falha em reconhecer que a precariedade da 

vida implica em uma ontologia social que questiona esse mesmo individualismo (BUTLER, 

2009, p. 19), isto é, uma perspectiva focada apenas na agência individual ignora todas as 

circunstâncias sociais, culturais, religiosas, raciais e políticas que condicionam os direitos 

reprodutivos; nesse sentido, a precariedade da vida torna essas contingências evidentes, 

apontando para as inconsistências da perspectiva individualista. Por meio desta colocação, 

Butler alerta que a escolha pelo aborto não é meramente baseada na moral do indivíduo, mas 

que se deve considerar as circunstâncias sociais, econômicas e históricas de cada um, 

questionando a pressuposição de que qualquer decisão possa ser de fato unicamente 

individual, enraizada em uma moral universal, imutável e transhistórica. Por uma outra 

perspectiva, Davis criticou que durante a campanha pelo direito ao aborto supunham que essa 

legalização seria uma alternativa para os problemas sociais acarretados pela pobreza, “como 

se o fato de nascerem menos crianças pudesse gerar mais empregos, salários mais altos, 

escolas melhores” (DAVIS, 2016, p. 208). Como coloca Gordon: “[h]istoricamente, o 

declínio da taxa de natalidade tem sido, em geral, mais consequência do que causa do 

desenvolvimento econômico” (2002, p. 283)
153

. Ou seja, embora devamos dar a devida 

importância para as condições de nascimento de qualquer criança, não devemos tampouco 

presumir que as políticas voltadas para o alargamento dos direitos reprodutivos serão uma 

panaceia para os problemas de desigualdades profundas que caracteriza a sociedade 

contemporânea.  
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 “Historically, birth-rate declines have been, by and large, consequences rather than causes of economic 

development.” 
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5. GESTAÇÃO E MATERNIDADE  

  

5.1. Gravidez e parto 

  

 Uma das primeiras criações atribuídas a Deus é a luz, e não nos parece coincidência 

que o parto também seja chamado de “dar à luz”. A dimensão sagrada da gestação e do parto 

coloca as mulheres em um lugar equiparado somente ao poder criador de uma força 

transcendental inigualável. O poder feminino de dar a vida “é venerado por homens e 

mulheres na forma de deusas poderosas, mesmo bastante tempo depois de as mulheres serem 

subordinadas aos homens na maioria dos aspectos da vida” (LERNER, 2019, p. 54). A 

mudança que acontece com o corpo individual no processo de gestação é avassaladora: trata-

se de um único corpo que cresce e se divide em dois; essa capacidade para multiplicação é 

uma alteração visível cujo poder de surpreender vem sendo subestimado porque o 

crescimento da população é simplesmente presumido (SCARRY, 1985, p. 192).  

Pode-se dizer ainda que há certa vaidade envolvida nisso, um orgulho advindo dessa 

circunstância particular ao universo feminino. Para Beauvoir, existe uma autoestima que se 

transmuta pela experiência da gravidez; se anteriormente a esposa sofria com uma 

dependência em relação ao homem, agora ela não se vê como mais um objeto sexual, mas 

como encarnando “promessa de vida, de eternidade” (BEAUVOIR, 2019b, p. 301). Esse 

sentimento, no entanto, depende de muitos outros fatores, e a autora baseou-se em uma 

amostra específica de mulheres.  

É necessário que a gravidez seja vista em sua singularidade, isto é, “não há nenhuma 

situação análoga a ela com a qual se possa comparar” (ROSENDO; GONÇALVES, 2015, 

s.p.). Beauvoir, no entanto, via essa singularidade por outra perspectiva: “o que há de singular 

na mulher grávida é que, no mesmo momento em que se transcende, seu corpo é apreendido 

como imanente” (BEAUVOIR, 2019b, p. 295). Essa singularidade, tanto material quanto 

simbólica, é igualmente um tropo do interstício: encontra-se no limite entre o ser que é e não 

é, presente e futuro, natural e apropriável pela ciência, sagrado e mundano, vida privada e 

pública. As mulheres grávidas enfrentam um conjunto específico de considerações 

biopolíticas, e seu comportamento privado é frequentemente examinado e apropriado pelo 

interesse público (LATIMER, 2011, p. 58). Ademais, por conta do desenvolvimento da 

ciência e medicina ocidentais, o corpo da gestante veio a ser considerado uma máquina 

(MARTIN, 1992, p. 54) que pode funcionar ou não adequadamente, de acordo com alguns 

padrões arbitrários, e ser monitorado para que as expectativas sobre ele sejam satisfeitas. 
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Nesse sentido, a gravidez torna-se um tema apropriado para ser analisado nas distopias, por 

ser um gênero em que as tensões entre o individual e o coletivo, o político e o pessoal são 

exacerbadas, além de retratar frequentemente as interferências da tecnologia e ciência sobre 

os corpos. Mas não é apenas o corpo da mulher grávida que é de interesse público, visto que 

embora o próprio corpo da gestante possa ser visto como instável ou até mesmo repulsivo no 

contexto da ordem pública (já que ele foge aos comportamentos e funcionamento esperados), 

o feto nele contido é de grande interesse para o observador, na medida em que a própria 

mulher passa a ter importância secundária (DARCY, 2013, p. 102). 

Dentro do âmbito pessoal, quando uma pessoa toma conhecimento de sua gravidez, 

isso pode gerar contentamento e euforia, bem como apreensão, vergonha e culpa. Esses 

sentimentos podem inclusive se misturar, ainda que pareça contraditório; podem mudar ao 

longo das semanas, de acordo com aceitação ou rejeição do fato. A gestação pode ser 

inesperada ou planejada, desejada ou temida, influenciando a resposta emocional que ela 

despertará. A gravidez é vivenciada de maneira muito diferente, “segundo as relações que a 

mulher mantém com a mãe, com o marido e consigo mesma” (BEAUVOIR, 2019b, p. 292). 

Porém, em uma leitura mais circunstancial, as condições sociais da mulher e como a gravidez 

é tratada na sociedade em que ela está inserida são igualmente aspectos fundamentais para 

essa vivência, e vemos isso de forma bastante clara nos romances de Atwood e James tanto 

quanto em suas adaptações, em que o corpo é simultaneamente possibilidade de futuro e lócus 

de vigilância e subjugação. Tanto que um dos temas que as narrativas têm em comum é o fato 

de as personagens grávidas estarem em fuga durante uma parte da trama: tanto June, quanto 

Kee e Julian são mulheres grávidas tentando escapar do controle de seus corpos e do 

vilipêndio de seus bebês. No caso de June, a fuga durante a gravidez não é bem-sucedida, e 

ela é capturada, retornando à casa dos Waterford. Quando June entra em um carro na casa 

vazia onde estava, ela liga o rádio e escuta a música “Hungry Heart”, de Bruce Springsteen, e 

há uma ironia em ouvir uma música cuja letra fala de fuga, que é justamente o que June tenta 

fazer, sem sucesso. É também interessante que os primeiros versos da música sejam “Got a 

wife and kids in Baltmore, Jack/ I went for a ride and never went back”, talvez sugerindo a 

facilidade bem maior com que os homens podem escapar das amarras sociais e afetivas da 

família do que as mulheres (THT, 2018, temp. 02, ep. 11). Já nos casos de Julian e Kee, 

embora elas consigam dar à luz seus bebês e escapar, ainda que provisoriamente, das forças 

que as perseguiam, as narrativas se encerram de forma aberta após o parto. O destino de 

Offred também envolve uma fuga, mas ela não é descrita no escopo do romance, embora 

possamos inferir que ela de fato escapou de Gilead pelo conteúdo das “Notas históricas”. Essa 
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informação é confirmada na continuação escrita por Atwood, Os Testamentos, publicada em 

2019, em que sabemos que ela teve uma filha que foi adotada e vive no Canadá. A relação 

dessas mulheres com suas gestações é necessariamente problemática e conflituosa.  

Após os primeiros sinais da gestação, Kee ficou aterrorizada e recorda: “Eu nunca vi 

uma mulher grávida antes. Mas eu sabia. Eu me senti uma aberração. Não contei para 

ninguém” (FILHOS..., 2006)
154

. Ela revela que a descoberta a levou a pensar em suicídio: “Eu 

pensei sobre o negócio do Quietus. Parece tranquilo. Música boa e tudo mais”
155

. Não foi uma 

descoberta isenta de sofrimento psíquico, não só pelo seu caráter inesperado, mas pela posição 

vulnerável de Kee naquela sociedade. Em seguida, ela recorda que ao sentir o bebê dar um 

chute, sentiu-se viva, o que, para Latimer, expõe uma retórica tradicional que sugere que as 

mulheres cumprem seus destinos através da gravidez e da maternidade; muito embora no 

contexto do filme isso seja compreensível, acaba ignorando os fatores que normalmente 

tornariam essa gestação mais ambivalente LATIMER, 2011 p. 64).  

Kee e sua gestação miraculosa motivam Theo a se tornar uma pessoa melhor e mais 

altruísta, mobilizam Julian e os Peixes para a ação direta, inspiram sacrifícios por parte dos 

outros personagens e enchem as pessoas de esperança pelo futuro. (LATIMER, 2011, p. 52). 

A revelação da gravidez de Kee é a reviravolta que move os personagens, especialmente Theo 

e Julian, na direção da superação do luto pelas perdas e pelo futuro infecundo. No entanto, os 

posicionamentos e atitudes desses personagens em relação a ela são muito diferentes, podendo 

ser lidos tanto como fetichização de seu corpo como infantilização da personagem. Não é 

debatido o que acontecerá com ela uma vez que encontre os dissidentes do Projeto Humano, 

que pode incluir procedimentos invasivos ou coleta de seus ovários, ecoando a atitude dos 

Peixes, que a consideram como descartável e veem-na como um receptáculo (LATIMER, 

2011, p. 66). Enquanto Jasper declara: “Kee, seu bebê é o milagre pelo qual todos estávamos 

esperando”
156

, Luke afirma: “esse bebê é a bandeira que pode nos unir”
157

 (FILHOS..., 2006), 

negligenciando a mulher grávida no que tange seu bem-estar e autonomia. Há um 

posicionamento paternalista sobre Kee; por exemplo, quando estão na escola, Theo olha pelas 

janelas com vidros quebrados e vê Kee no balanço, cantando baixinho, desatenta; em outra 

cena, ela penteia os cabelos da esposa de Jasper como uma criança com sua boneca; noutro 

trecho, Theo também oculta dela a morte de Jasper, supostamente com a boa intenção de 

poupá-la (FILHOS..., 2006). 
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 “I never seen a pregnant woman before. But I knew. I felt like a freak. I didn’t tell nobody.” 
155

 “I thought about the Quietus thing. Supposed to be suave. Pretty music and all that.” 
156

 “Kee, your baby is the miracle the whole world has been waiting for.” 
157

 “This baby is the flag that could unite us all.” 
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Ao revelar a Theo sua gravidez, Kee o faz em um celeiro, de certa forma evocando o 

nascimento de Jesus em um estábulo. Mas ela, assim como Julian, não enuncia as palavras e 

deixa seu corpo falar. Até que Theo finalmente diz, ainda surpreso: “ela está grávida”, e um 

dos homens do grupo responde: “Agora você sabe o que está em jogo” (FILHOS..., 2006)
158

. 

Para Cuarón, a família deve ir além da ideia patriarcal de descendência, e ao final de Filhos 

da esperança, Kee, Theo e o bebê parecem formar uma família híbrida (CUARÓN, 2017).  

Agora, podemos nos debruçar sobre a chegada ao campo de refugiados e a cena do 

parto. Kee e Theo encontram Marichka, a mulher que deveria ajudá-los a localizar um abrigo 

em meio ao caos que é o campo de refugiados. O campo é uma torre de babel misturada com 

mercado e gueto em um espaço semelhante a uma cidade abandonada ou destruída após um 

período guerra. Marichka os leva a um prédio sem luz e em ruínas. A comunicação entre eles 

é quase inteiramente dependente da linguagem corporal e do próprio contexto. O cineasta 

optou por não inserir as legendas para suas falas, assim, nós, como espectadores acostumados 

a escutar o inglês, nos identificamos com Theo e Kee: entramos em território novo e não 

compreendemos o que está sendo dito. Ou ainda, podemos inferir que o diretor almejou que o 

público se identificasse especialmente com Marichka através de suas ações mais do que 

através das palavras, despertando um sentimento de solidariedade para além da identidade 

linguístico-nacional. Sendo ele um cineasta mexicano que dirige filmes em inglês, para 

Cuarón parece importante que os espectadores consigam ler os personagens mesmo que não 

compreendam o idioma, sugerindo que a humanidade está para além das diferenças culturais. 

Essa associação também é importante porque as experiências de nascimento e morte, além das 

necessidades fisiológicas, são de fato universais, ainda que o significado outorgado a elas seja 

culturalmente marcado.  

Theo se torna um parteiro hesitante e sem saber o que fazer. No pequeno cômodo 

imundo e escuro, ele pede que Kee respire, enquanto ela diz insistentemente que não vai 

conseguir, mas ele tenta tranquilizá-la. Ela dá à luz uma menina. Nessa cena, o foco recai 

mais em como Theo está se saindo ao substituir Miriam do que na própria mulher em trabalho 

de parto; ele tem mais falas e até a luz da cena é mais forte sobre ele. Theo é o instrutor, 

protetor e o motivador, enquanto Kee é o objeto de sua preocupação. Apesar da dramaticidade 

do momento, após o parto Theo diz que não foi tão ruim assim, ao que Kee responde: “Não 

pra você” (FILHOS..., 2006)
159

. Os dois personagens, já entrosados, conseguem fazer com 

que a criança saudável venha ao mundo, porém esse mundo está em colapso. Ouvimos música 
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 “Now you know what’s at stake.” 
159

 “Not for you.” 
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erudita ao fundo, o que nos remete a uma civilização em que havia espaço para a arte e para o 

belo, em contraste absoluto com o lugar perigoso e decadente em que se encontram.  

Assim como o romance de James em que se inspira, o filme escancara a ideia de que 

“alguns corpos são mais adequados para a reprodução do que outros e, portanto, mais sujeitos 

à intervenção e monitoramento do governo” (LATIMER, 2011, p. 62)
160

. O tratamento 

dispensado aos refugiados como Kee é humilhante, violento e desumanizador. Tal como ela, 

Julian, na obra de James, ocupa uma posição paradoxal de estar grávida em uma situação 

excepcional ao passo que é considerada inadequada para procriar, situando sua gestação 

dentro dos discursos políticos a respeito de hereditariedade e eugenia (DARCY, 1993, p. 

101), além de deficiência no caso específico de Julian e de racismo e xenofobia, no caso de 

Kee.  

Uma das formas de intervenção no corpo das gestantes se dá através da medicina. A 

insistência de Theo de que Julian devia ir ao hospital apesar de seu temor demonstra uma 

percepção de que um imperativo social mais amplo para a reprodução pode desafiar a 

autonomia da mulher grávida, independentemente de haver ou não base médica ou legal para 

fazê-lo (DARCY, 2013, p. 99). Embora esse imperativo não seja contestado na obra, 

poderíamos inferir que a gravidez também é metafórica, assim como a infertilidade, 

representando capacidade afetiva e criativa do humano, além de uma retomada da 

espiritualidade fora da religião institucionalizada, estando mais conectada ao mundo 

“natural”. 

A recusa de Julian de dar à luz em um hospital não é só rejeição à intervenção médica, 

mas à interferência do Estado (DARCY, 2013, p. 98). Igualmente, já foi argumentado que a 

utilização dessas tecnologias contribui para uma visão do parto como produção de 

commodities (MARTIN, 1992, p. 145), ou um trunfo político, nas circunstâncias de Julian. É 

em Miriam que Julian confia, no conhecimento que a mulher tinha de seu ofício. O parto 

privado de Julian, com pouca intervenção por parte de Miriam, subverte a hierarquia de 

conhecimento médico e poder, ao transcorrer no ambiente “natural” do bosque ao invés de 

sob o escrutínio de médicos e das câmeras (DARCY, 2013, p. 96). O romance sugere que as 

parteiras possuiriam uma gama de conhecimentos não-tecnológicos que os médicos não têm 

(MARTIN, 1992, p. 142).  

A cena do parto de Julian é a culminação da jornada da personagem, após muitas 

perdas e depois de se ver forçada a fugir, retirando-se do espaço público, já que seu corpo 

                                                             
160

 “(…) some bodies are more suitable for reproduction than others, and therefore more prone to government 

intervention and monitoring.” 
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representava um perigo para sua segurança e para a segurança daqueles que a cercavam 

(DARCY, 2013, p. 102). A autora narra essa experiência pela perspectiva de Theo. Assim 

como nos livros que compõem a Bíblia, é aos homens que a palavra é concedida. O narrador 

relata o momento focando em Theo:  

 

O ato primitivo, do qual ele era ao mesmo tempo participante e espectador, os 

isolava em um limbo de tempo em que nada mais importava, nada era real exceto a 

dolorosa jornada da mãe e de seu filho da vida secreta do útero à luz do dia 

(JAMES, 1993, p. 227)
161 

 

A descrição de Theo pormenoriza tanto os aspectos físicos quanto emocionais do 

momento. O corpo da mulher e todos os seus sistemas estão mobilizados, inclusive o excretor, 

e James não se furtou de colocar que um parto não envolve só sangue e lágrimas, mas também 

suor, fezes e urina, além da necessidade de também tirar a placenta. A mescla de dor e 

tranquilidade que Theo vê no semblante de Julian é uma antítese que reitera a combinação do 

sublime e do terreno/selvagem daquele momento. Eles se deitam após o longo processo e 

Theo descreve que sentia: “fedor de sangue, suor e fezes, mas ele nunca conheceu tamanha 

paz, nunca percebeu que a alegria poderia ser tão docemente combinada com a dor” (JAMES, 

1993, p. 230)
162

. Essa combinação contraditória e ambivalente nos remete também a formas 

bíblicas de experiências de fé e graça.  

Há na narrativa um desejo de retomada de valores familiares, e isso fica claro quando, 

ao testemunhar o parto do bebê de Julian, Theo confessa que queria que ele fosse o pai da 

criança, mas podemos deduzir que as mortes de Rolf e Xan – os personagens que 

reivindicariam a paternidade – assim como do pai biológico do bebê, Luke, farão com que 

Theo de fato ocupe esse lugar. Julian pede que Theo batize o bebê, e, no final do romance, 

esse laço familiar entre os três é selado no batizado que é realizado não com água benta, mas 

com sangue e lágrimas: “Foi com o dedão molhado com suas lágrimas e manchado com o 

sangue dela que ele fez na testa da criança o sinal da cruz” (JAMES, 1993, p. 241)
163

. O final 

do romance de James não nos oferece uma resolução reconfortante e satisfatória (BACCI, 

2017, p. 161), já que é sugerido que Theo, após matar Xan, assumirá seu lugar, e não temos 

clareza a respeito do destino dos personagens ou se houve uma reversão da infertilidade. 
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 “The primitive act, at which he was both participant and spectator, isolated them in a limbo of time in which 

nothing mattered, nothing was real except the mother and her child’s dark painful journey from the secret life of 

the womb to the light of day.” 
162

 “(…) the stench of blood, sweat and faeces but he had never known such peace, never realized that joy could 

be so sweetly compounded with pain.” 
163

 “It was with a thumb wet with his own tears and stained with her blood that he made on the child's forehead 

the sign of the cross.” 
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A família – patriarcal, cristã, heterocêntrica, branca – é um dos valores centrais 

defendidos pelo regime teocrático autoritário de Gilead. Mesmo hoje em dia, uma visão de 

família patriarcal idealizada permanece intacta no imaginário social, apesar das evidências de 

que as crianças não estão mais seguras em uma configuração específica (HOOKS, 2019, p. 

115), isto é, o fato de a criança fazer parte de uma família dentro do padrão dito ideal, formato 

por um casal heterossexual e seus filhos, não torna necessariamente suas infâncias mais 

saudáveis. Porém, em diversas instâncias, tanto no romance quanto no seriado, podemos 

verificar a hipocrisia da defesa dessas famílias supostamente imaculadas. Os Comandantes 

são frequentadores assíduos do Jezebel’s, traindo suas Esposas; esquemas para que as aias 

engravidem de homens que não os Comandantes também são comuns; e as intrigas entre os 

Comandantes denunciam “a corrupção e finalmente a instabilidade de Gilead” (MOYLAN, 

2000, p. 164). Essa corrupção foi mais aprofundada na continuação do romance, Os 

Testamentos, onde Atwood retrata as vidas das crianças em Gilead, tema que daria um 

interessante estudo. A relação com bebês e crianças no regime parece a mais distorcida, 

embora pouco explorada em O conto da aia, mas especulamos que as separações forçadas das 

famílias, a guerra, as perseguições políticas e execuções públicas, além do clima de 

autoritarismo, segredo e medo, certamente não resultariam em um ambiente saudável para a 

infância. Somado a isso, temos o nascimento dos Não-bebês e seu destino incerto. Na 

imaginária Gilead, os tão supostamente desejados bebês, produzidos à custa de tanta 

humilhação e sofrimento para as Aias, “são eliminados sub-repticiamente se nascerem 

imperfeitos” (LA ROCQUE; SAWADA; SOUZA, 2019, p. 111). Assim, “o nascimento como 

um evento positivo e um ato de amor não pode ocorrer no Estado envenenado de Gilead” 

(RAO, 1993, p. 19 apud LA ROCQUE; SAWADA; SOUZA, 2019, p. 109), ou pelo menos 

qualquer júbilo é logo contaminado.  

As Aias grávidas ocupam o lugar paradoxal de mulheres supervalorizadas e 

desumanizadas, já que a gestação é a culminação do processo de objetificação, o momento em 

que finalmente se tornam “cálices sagrados” devidamente preenchidos. A Aia é desprovida de 

seu nome e identidade e não tem direitos como um indivíduo, tendo sido circunscrita ao 

serviço sexual pelo Estado, “reduzida por sua doutrina de essencialismo biológico ao seu 

papel feminino de procriadora” (HOWELLS, 2009, p. 165)
164

. Por outra perspectiva, a função 

das Aias também é a de ser um recurso para a produção encabeçada pelos homens, por isso 

elas são intercambiáveis e descartáveis após cumprir sua função, ou seja, mesmo o suposto 

essencialismo biológico é apoiado em uma lógica produtivista.  
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 “(…) reduced by its doctrine of biological essentialism to her female role as a child breeder.” 
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Não podemos negar, no entanto, os significados e implicações religiosas, simbólicas e 

culturais que subjazem à gestação nesse contexto. A gravidez nessas circunstâncias é 

venerada e, talvez por isso, perigosa. Ao ver Ofwarren grávida, Offred pensa que ela “é uma 

presença mágica para nós, um objeto de inveja e desejo, nós a cobiçamos” (ATWOOD, 

2017a, p. 37). Estar gestante se torna uma garantia de segurança, significa não poder ser 

declarada uma Não-mulher e estar escusada da Cerimônia com os Comandantes, embora 

também seja um momento de vigilância e imposição de disciplinas. Na série da Hulu, a 

gravidez também traz segurança. No entanto, essa segurança é apenas relativa: apenas uma 

mulher passiva poderia de fato desfrutá-la. Após sua tentativa fracassada de fuga, June é 

capturada. Tia Lydia diz que ela pode aceitar ficar com os Waterford e reassumir seu posto ou 

então: “June ficará acorrentada a esse quarto até ela dar à luz, e então June será executada. 

Offred tem uma oportunidade” (THT, 2018, temp. 02, ep. 04)
165

, mas já havíamos visto um 

prenúncio desse pesadelo quando June viu uma outra Aia grávida que havia tentado se matar e 

como punição fora acorrentada (THT, 2018, temp. 02, ep. 01). Em suas teorizações sobre 

tortura e dor, Elaine Scarry faz uma afirmação que dialoga com essa cena: o cômodo, tanto 

em sua estrutura quanto em seu conteúdo, é transformado em arma, participa da aniquilação 

da prisioneira, demonstrando que a partir do momento em que qualquer coisa pode ser 

convertida em uma arma, também aniquila-se a civilização (SCARRY, 1985, p. 41). 

A divisão entre mulheres estéreis e férteis, entre as que possuem valor e as que devem 

prová-lo, gera atritos e antagonismos. Offred nos chama atenção para o fato de que a mulher 

grávida poderia ser vitimada pelo ciúme alheio: “[a]gora que é uma portadora de vida, está 

mais próxima da morte e precisa de segurança especial” (ATWOOD, 2017a, p. 38). Atwood 

parece subverter a ideia freudiana de que o desejo pela gestação resultaria da consciência da 

nossa castração e da inveja do pênis, que seria substituído pelo desejo de ter um bebê 

(STEVENS, 2002, p. 196); nesse sentido, as Aias são simbolicamente castradas – de sua 

autonomia e identidade – mas a inveja aqui seria a de recuperar temporariamente uma 

autoestima e alcançar a única forma de reconhecimento possível ali, ainda que relativo e 

ilusório, subvertendo a inveja do falo pela inveja do poder gestacional.  

 O estado de Gilead faz uma separação entre gestação e maternidade para lograr impor 

sua visão de família, ao passo que procura também destruir as ideias de amor romântico, que 

podem gerar instabilidade dentro do sistema e lealdades indesejadas. As Aias não seriam 

“amantes” dos Comandantes, tampouco seriam “mães” dos bebês que parirem. O momento do 
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 “June will be chained in this room until she gives birth and then June will be executed. Offred has an 

opportunity.”   
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parto, bem como a própria Cerimônia, são ambos orquestrados para que as Esposas sejam 

constituídas como verdadeiras “mães”, relegando as Aias ao lugar de depósito da gestação, 

embora o desejo da Esposa de efetivamente maternar seja presumido como óbvio e 

inquestionável. O parto de Ofwarren carrega esse forte simbolismo e foi fielmente 

reproduzido na adaptação. A Esposa do Comandante veste uma camisola similar à de 

Ofwarren, cujo nome verdadeiro é Janine. Ela sobe no Banco de Dar à Luz, “senta-se no 

assento atrás e acima de Janine, de modo que Janine fica emoldurada por ela” (ATWOOD, 

2017a, p. 153), como se elas estivessem parindo a criança ao mesmo tempo e em uníssono. O 

parto é um evento que envolve todas as mulheres da comunidade, com todas as Aias, Esposas 

e Tias presentes: 

 

A obsessão por nascimentos em Gilead é tal que tudo se faz para glorificar a 

maternidade, sendo que um parto se transforma num megaevento social. Por ocasião 

deste, todas as Aias da redondeza são levadas à residência da parturiente e 

estimuladas, por meio de um cantochão e do condicionamento a que foram 

submetidas pelas Tias, a sentir as dores do parto. Enquanto isso, as Esposas ficam 

em clima de confraternização, e a Esposa do Comandante à qual pertence a Aia que 

está para dar à luz, quando a criança está para nascer, é sentada na cadeira de parto 

e, assim como por ocasião da Cerimônia da tentativa de engravidar, é sentada acima 

da Aia, emoldurando-a, simbolizando a segurança em relação a com quem ficará o 

bebê que está para nascer (LA ROCQUE et al, 2019, p. 109) 

 

Podemos verificar essa cena na adaptação, numa imagem grotesca e até cômica, que 

faz June dar um sorriso devido ao seu absurdo: Naomi Putnam cercada por outras Esposas, 

emulando um parto, gritando de dor, como se ela mesma estivesse sentido as dores das 

contrações, tudo ao som de uma harpa (THT, 2018, temp. 01, ep. 02). As Aias repetem em 

coro: “Respire, respire. Segure, segure”
166

, como se todas ali fossem doulas. Depois que a 

criança nasce sem chorar, todas no cômodo têm medo de que seja um Não-bebê ou que tenha 

nascido morto. Algumas Aias oram para que tudo esteja bem enquanto as Esposas que 

acompanham apenas aguardam. Após o nascimento de Angela, Tia Lydia diz: “Uma menina 

bonita e saudável. Graças a Deus” (THT, 2018, temp. 01, ep. 02)
167

. Tia Lydia coloca o bebê 

nos braços de Naomi, enquanto Janine, exausta e chorando, é consolada pelas aias. De 

maneira semelhante, no romance, depois do parto, Janine “ainda está sentindo as dores do 

pós-parto, está chorando descontroladamente, lágrimas exaustas, angustiadas” (ATWOOD, 

2017a, p. 154). É uma das cenas em que as contradições e excessos de Gilead são mais 

acachapantes: embora haja a beleza e alegria do nascimento de um bebê saudável e um ar de 

harmonia entre as mulheres ali presentes, interessadas no seu bem-estar, é particularmente 
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 “Breathe, breathe. Hold, hold.” 
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 “A fine and healthy girl. God be praised.” 
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cruel ver a separação da mulher que acaba de parir e o recém-nascido tão rapidamente. Uma 

vez que a criança nasce, as classes ali reunidas se apartam novamente. Por sabermos que 

nasceu uma menina e termos consciência do destino dela em Gilead, mesmo que em um lugar 

de privilégio, a cena ganha outra dimensão aterrorizante.  

O suposto pai não está por perto. Embora a sobrevivência das aias esteja ligada à 

maternidade, a sobrevivência dos homens não está ligada à paternidade, mas resulta de títulos 

baseados em seu trabalho na esfera pública (MERCER, 2015, pos. 759). O parto é um 

acontecimento pertinente exclusivamente ao sexo feminino, numa distorção do que tem sido 

uma demanda real dos movimentos feministas que denunciam os abusos cometidos por 

profissionais da saúde durante o parto, a violência obstétrica sofrida por muitas mulheres e a 

maneira paternalista como os médicos e a medicina em geral tratam as gestantes. Federici 

argumenta que antes do século XVI as mulheres faziam uso de métodos contraceptivos e 

exerciam um controle indiscutível sobre o parto, porém uma série de regulamentações 

marginalizou as parteiras e introduziu a figura do médico, em geral um homem, na sala de 

parto e expulsou a comunidade de mulheres que normalmente se reunia em torno da cama da 

mãe (FEDERICI, 2017, p. 177-178). Entretanto, o regime de Gilead distorce inclusive o 

posicionamento de muitas mulheres, não necessariamente, mas também feministas, que 

propõem justamente um retorno dos partos ao espaço doméstico e a solidariedade entre 

mulheres nesse momento, com doulas, parteiras e enfermeiras, partos naturais e sem anestesia 

etc. A antropóloga Emily Martin chama esse movimento de uma forma de greve das mulheres 

contra a indústria obstetrícia (1992, p. 143). Offred aponta a ironia, dirigindo-se à sua mãe: 

“Você queria uma cultura de mulheres. Bem, agora existe uma. Não é como você queria, mas 

existe” (ATWOOD, 2017a, p. 155). Apesar da subtração da intervenção médica direta e da 

criação de um momento de partilha entre mulheres, a dominação foi acirrada, e o sistema 

como um todo é falocêntrico e misógino.  

O parto tornou-se um momento totalmente organizado pelas mulheres e distante do 

ambiente asséptico e impessoal dos hospitais, rejeitando a medicina moderna. Se traçarmos 

um paralelo com o posicionamento de Julian em The Children of Men, podemos apontar que 

essa aversão às intervenções médicas e tecnológicas é incorporada e deturpada no regime de 

Gilead. Embora no regime teocrático e conservador, os partos sejam caseiros, naturais e sem 

participação de profissionais da saúde, isso não significou maior autonomia feminina naquela 

sociedade, nem uma redução do controle estatal sobre a reprodução. Na obra de Atwood, 

Offred relata que ao mostrar um vídeo para as Aias, tia Lydia diz que os homens costumavam 

estar no controle do processo, e no filme mostrado havia:  
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Uma mulher grávida ligada por fios a uma máquina, eletrodos saindo dela em todas 

as direções de modo que parecia um robô quebrado, um gotejamento de solução 

intravenosa introduzida em seu braço. Um homem qualquer com uma lanterna 

olhando para cima entre suas pernas, onde seus pelos haviam sido raspados, uma 

simples garota depilada, uma bandeja cheia de bisturis esterilizados, todo mundo de 

máscaras. Uma paciente cooperativa. Houve um tempo em que eles drogavam as 

mulheres, induziam o trabalho de parto, abriam-lhes cortes, depois as costuravam. 

Isso não existe mais (ATWOOD, 2017a, p. 139). 

 

O seriado traz outras cenas contrastantes de partos e amplia as perspectivas sobre 

gravidez, de June em um contexto pré-Gilead e de June dando à luz sua segunda filha. Ambas 

as cenas fazem parte do episódio intitulado “Holly”, na 2ª temporada, e nele temos 

importantes reflexões da protagonista sobre sua mãe, Holly, e sobre sua filha, a quem ela dará 

o mesmo nome. A protagonista entra em trabalho de parto sozinha em uma mansão em meio a 

uma floresta em pleno inverno rigoroso. Essa cena se contrapõe tanto aos flashbacks do parto 

da primeira filha de June, nascida antes da época de Gilead, quanto ao parto de Janine, que 

representava o parto típico idealizado pelo regime instaurado após o golpe orquestrado pelos 

Filhos de Jacó. O motivo pelo qual June estava nessa casa vazia e isolada foi porque o 

Comandante Waterford havia marcado um reencontro de June com sua primogênita, que ela 

já não via há anos. Ao longo do episódio, a Aia se recorda da gravidez e do nascimento de 

Hannah, que ocorrera num hospital comum, com June cercada de profissionais de saúde, 

acompanhada por sua melhor amiga, Moira, e o marido, Luke. 

A cena do nascimento de Holly, que posteriormente será rebatizada de Nicole por 

Serena, serve a diversos propósitos em relação à trama. Ela marca um novo momento na 

trajetória de June em Gilead, em que ela fará tudo ao seu alcance para tirar o bebê das garras 

do regime autoritário. Especialmente por dar à luz uma menina, pois June sabe que nenhuma 

mulher está segura e livre naquelas circunstâncias, mesmo sendo parte da família de um 

Comandante. É um parto que se dá fora do alcance dos Waterford, das Tias e das outras Aias, 

um nascimento que transcorre às margens, longe da vigilância e controle de Gilead, quase 

como um ato de rebeldia. Simbolicamente, June recupera e reafirma o controle sobre seu 

corpo no momento em que está simultaneamente exercendo o máximo de suas forças e se 

encontra no auge de sua fragilidade: sozinha, no frio e no escuro, sem qualquer possibilidade 

de auxílio. Por outro lado, a cena também pode ser interpretada como uma idealização da 

capacidade genésica das mulheres, pois nela a personagem reúne forças quase sobrenaturais, 

até primitivas, para conseguir dar à luz em uma situação bastante precária, numa experiência 
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provavelmente traumática, solitária e perigosa. Não obstante, acaba sendo praticamente um 

renascimento da própria June, um clímax apoteótico para um episódio bastante tenso.  

Os gritos de dor de June causam agonia ao expectador, mas também exercem certo 

fascínio pelo resultado que esperamos dela. Scarry argumenta que a dor intensa destrói a 

subjetividade e o mundo ao nosso redor, num movimento de contração do universo para o 

corpo (SCARRY, 1985, p. 35). Mas e se o parto for uma dor completamente diferente das 

outras, no sentido de que ela traz o novo ao invés de destruir o mundo do sujeito? O contexto 

em que essa dor é mostrada e seus desdobramentos corroboram mais uma ideia de 

reapropriação do processo e recuperação da identidade. Episódios como esse contribuem para 

o que Patricia Yaeger argumentou como necessário: a construção de uma teoria secular para o 

nascimento que permitiria que as mulheres formulassem uma nova relação com os prazeres e 

dificuldades da natalidade, para além das presunções tecnológicas e teológicas (YAEGER, 

1992, p. 279).  

O episódio traz interessantes referências à tradição gótica. Por um lado, o gótico fala 

incessantemente de machucar o corpo e das feridas, referindo-se ao trauma, que recentemente 

vem sendo estudado nas suas dimensões individuais e coletivas (PUNTER, 2012, p. 2) – no 

caso de June, o trauma da separação reiterada de sua primeira filha, do estupro pelo 

Comandante e da própria situação inescapável. As imagens retratadas são do 

isolamento/aprisionamento de June em uma mansão em meio a uma floresta coberta de neve; 

móveis cobertos de lençóis brancos, dando um ar fantasmagórico ao lugar; a presença de um 

lobo nas proximidades; a ausência de energia elétrica que dá ao ambiente um ar mal-

assombrado. June está numa prisão menor dentro de uma maior. Os espaços vastos e 

aprisionadores que aparecem regularmente no gótico, como castelos, monastérios e prisões, 

de fato podem ser lidos como metáforas para as vidas das mulheres dentro do sistema 

patriarcal (PUNTER, 2012, p. 458). 

June encontra um lobo do lado de fora da casa e os dois se encaram, evocando 

imagens e textos, dado o simbolismo que esse animal representa. Ela, como Aia, está toda de 

vermelho e no meio de uma floresta, o que imediatamente nos lembra o conto de fadas, 

Chapeuzinho Vermelho, e o lobo que a devora. Ela o encontra ao tentar ir embora a pé, mas a 

presença do animal lhe serve de aviso para voltar para dentro da casa. Porém, June e o lobo se 

encaram por alguns minutos, como num entendimento silencioso em que um acordo é 

acertado, uma trégua. Recordando a célebre afirmação de Thomas Hobbes: “o homem é o 

lobo do homem”, aqui, a mulher e o lobo parecem estabelecer uma relação mais cordial. Ela o 

encontra pela segunda vez, e sua bolsa d’água estoura. A Aia o avista novamente de noite, 
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antes de usar o rifle que havia encontrado para dar disparos e indicar sua localização, pedindo 

ajuda. De certa forma, o lobo não a ameaçava, e sim a protegia. Se nas histórias do folclore 

europeu a imagem do lobo pode aludir a um retorno à selvageria ou a deixar-se tomar pelo 

monstro interior (CLAYES, 2017, p. 74), aqui esse significado parece ser reapropriado e 

transmutado: o retorno ao selvagem, ao instintivo e ao isolamento possibilitam segurança e 

uma reinvenção de si.   

É interessante também notar a ironia estabelecida quando a mãe de June tenta 

convencê-la a dar à luz em uma espécie de clínica alternativa, onde o quarto simula um quarto 

de uma casa, com uma cama de casal, paredes cor de rosa, uma banheira e plantas. Os partos 

em Gilead acontecem em quartos não muito diferentes daqueles. June diz que não se 

identifica com aquilo e alega: “quero médicos e enfermeiras e muitas drogas” (THT, temp. 02, 

ep. 11)
168

. Moira supõe que, por ser médica, Holly teria recebido as melhores drogas, porém 

ela responde que não: “Eu queria saber como era” (THT, temp. 02, ep. 11)
169

, e nos sugere 

que sentir as dores do parto o torna mais “real”, sem a alienação corporal que os 

medicamentos acarretam.  

De qualquer maneira, o nascimento de Hannah é um momento de profunda alegria 

para June, Luke, Holly e Moira, independentemente do local ou de quem estava presente, 

porque foi fruto de autonomia e afeto. O nascimento de Holly é um momento de tensão, medo 

e solidão para June. As cenas do nascimento de Hannah e de Holly são superpostas e criam 

um tom sentimental, ainda que haja a obscuridade do contexto pós-Gilead, impressão causada 

pela música de fundo e também porque assim que Holly nasce, além de June chamá-la pelo 

mesmo nome da sua própria mãe como homenagem, ela fala para o bebê que um dia ela vai 

conhecer sua irmã mais velha, Hannah, por mais que seja algo inviável naquele momento. Há 

uma ironia mordaz no fato de que, apesar de toda essa glorificação do parto e quase 

santificação da maternidade, Gilead ser um lugar estéril (LA ROCQUE; SAWADA; SOUZA, 

2019, p. 109), isto é, um local onde as relações são baseadas na desconfiança, no medo e no 

fundamentalismo religioso imposto pelas elites  

Podemos, igualmente, pensar na relação entre mulher e natureza a partir das 

implicações dessas cenas. Se, por um lado, mães têm figurado na tradição distópica como os 

representantes arquetípicos da Natureza, porque seriam a conexão orgânica dos seres 

humanos com a Natureza e se oporiam ao desumanizador e à ordem estática do estado 

distópico (THEIS, 2009, p. 40), por outro, podemos indagar sobre os limites e conotações 
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 “I want doctors, and nurses and lots of drugs.” 
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 “I wanted to know what it feels like.” 
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dessa mesma Natureza. O que é exatamente o parto “natural”, considerando as interferências 

durante a gestação ou possíveis de ocorrer? É natural da mulher vencer quaisquer 

adversidades para proteger sua prole ou essa também é uma construção? O que as 

representações sobre parto e gestação nos revelam sobre biopolítica e gênero? O parto é uma 

força intrinsecamente transformadora, um divisor de águas indiscutível, ou é historicamente 

contingente? Quais as implicações das intervenções médico-científicas na construção de uma 

epistemologia da gestação?  

Embora responder essas perguntas esteja fora do escopo desta pesquisa, esperamos 

oferecer algumas pistas para a análise dessas representações. É inegável, no entanto, que 

diversas filósofas, psicólogas, antropólogas e historiadoras já contribuíram para essa 

discussão. De acordo com os depoimentos estudados por Beauvoir, durante o parto algumas 

mulheres sentiram a impressão de um poder criador, realizando um trabalho produtor; outras 

se sentiram passivas, instrumentos sofridos e torturados (BEAUVOIR, 2019b, p. 307). Por 

uma perspectiva teórica, como sugerida por Yaeger, o trabalho reprodutivo foi capturado pela 

teologia, enquanto os filósofos preocuparam-se em construir epistemologias sobre a morte, 

desatentos ao nascimento (1992, p. 266); desta forma, os eventos da procriação e reprodução 

são tidos como maneiras de obediência a Deus e cumprimento de Sua promessa de 

multiplicação (SCARRY, 1985, p. 193). O que obras como The Handmaid’s Tale retratam e 

constituem é um espaço no qual as histórias de gestação e parto ganham visibilidade para 

além de uma política do sexo (YAEGER, 1992, p. 263) ao retratar uma gama de dimensões 

emocionais, sociais, físicas e políticas da gestação, entrelaçando questões subjetivas 

relacionadas ao medo, aflição, vaidade, afeto mas também às circunstâncias relativas ao 

controle do corpo. Os partos de June, Kee e Julian acontecem em condições bem distintas, 

porém precárias, vigiadas e inseguras, servindo como mimetização do mundo em que esses 

bebês irão nascer e crescer, ou seja, sociedades também controladas e inseguras.  

Para Stevens, as formulações culturais sobre maternidade e procriação criaram uma 

falsa simetria entre trabalho reprodutivo da mulher e trabalho produtivo atribuído aos homens, 

negando a complexidade da gestação (2002, p. 201). Em certo sentido, as Aias ocupam um 

papel comparável ao de uma incubadora, são objetificadas e têm um prazo para provarem que 

possuem um valor por serem capazes de gerar o resultado desejado, um bebê considerado 

viável. Qualquer laço entre progenitora e prole é desprezado porque a Aia tem um trabalho 

(mecânico) a cumprir. No entanto, se considerarmos que “o nascimento de uma criança 

também representa um ato de labor pelo qual o mundo é transformado” (YAEGER, 1992, p. 

286), somos levados a pensar como e em que termos essa transformação se dá, quais suas 
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consequências para a vida da mãe, ou da pessoa que assumirá o papel de criação, e como 

filhos e filhas se relacionarão com seus progenitores, especificamente em um mundo 

distópico. Vamos agora explorar o que acontece após a gestação e o parto, como a 

maternidade é representada nessas distopias e o que é desvelado a partir daí.   

 

5.2. Maternidade sob regime patriarcal 

 

Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó:  

Dá-me filhos, se não morro. 

 

Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus, 

que te impediu o fruto de teu ventre? 

 

E ela disse: Eis aqui minha serva Bila; coabita com ela, para que dê à luz sobre meus 

joelhos, e eu assim receba filhos por ela. 

 

Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher; e Jacó a possuiu. 

 

E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. 

 

Gênesis 30:1-5 

 

(BÍBLIA, 1989, p. 77) 

 

Segundo Adrienne Rich, o termo maternidade tem dois significados, que se 

superpõem: o da relação potencial que qualquer mulher pode ter com sua capacidade 

reprodutora e com as crianças; e o outro é de instituição que existe para garantir que esse 

potencial e, por extensão, todas as mulheres, permaneçam sob controle dos homens; essa 

instituição tem um efeito fundamental e contraditório de alienar as mulheres de seus corpos ao 

encarcerá-las neles (RICH, 1995, p. 13). Tal instituição é instrumentalizada como tecnologia 

de opressão, que nasce da ansiedade gerada pela incerteza da paternidade, despertando uma 

necessidade de controlar a fecundidade da mulher, já que os filhos herdariam as propriedades 

do pai (STEVENS, 2002, p. 195). Essa dominação tem por efeito colocar as mulheres em 

permanente estado de dependência simbólica (BOURDIEU, 2010, p. 82) assim como política 

e econômica. Márcia Tiburi coloca que há uma linha de um feminismo mais comportado, não 

revolucionário, que defende que a mulher tem um papel natural no mundo da vida “sem 

avaliar os jogos de poder aos quais elas estão submetidas e nos quais são manipuladas” (2016, 

p. 86). Não se trata de antagonizar as mães ou as que desejam sê-lo, mas acreditamos que a 

distinção que Rich fez é fundamental para que as mulheres não caiam na armadilha de que a 

valorização acrítica da maternidade poderia levar à libertação das mulheres e ao fim da 

dominação patriarcal.  
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Controle e alienação são fundamentais para compreendermos a maternidade como um 

conceito e realidade complexos, heterogêneos, ambíguos para as mulheres. Apesar de a 

maternidade ser um locus de idealização na cultura ocidental, para a mulher ela pode ter 

significados conflitantes, dúbios, plurais. A maternidade constitui, simultaneamente, uma 

especificidade valorizada – o poder de dar a vida – uma função social em nome da qual 

reivindicar direitos políticos ou direitos sociais, e uma das raízes da opressão (HIRATA et al., 

2009, p. 133). Entretanto, a condição material e social da maioria das mulheres não lhes 

permite escolha, não só pela falta de acesso aos direitos reprodutivos, mas pelas pressões e 

mecanismos coercitivos que permeiam os discursos em circulação. A obrigação velada de 

desejar e ter filhos pode ser considerada uma violência simbólica contra o livre-arbítrio 

feminino, e ela “se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de 

conceder ao dominador” (BOURDIEU, 2010, p. 47).   

A sociedade contemporânea acaba transmitindo mensagens conflitantes a respeito da 

maternidade: ela incute nas mulheres a ideia de que a maternidade é uma vocação 

inquestionável e natural, uma experiência de amor inigualável; mas, ao mesmo tempo, pune 

as mulheres que têm filhos, negando-lhes avanços nas carreiras, manutenção de afetos fora da 

família heterocentrada monogâmica, aspirações não relacionadas ao seu papel como mães e 

censurando ou dificultando a participação das mães na vida política. Beauvoir já apontava a 

contradição fundamental que subjaz à inferiorização da mulher e à sacralização da 

maternidade:  

 

É um paradoxo criminoso recusar à mulher toda atividade pública, vedar-lhe as 

carreiras masculinas, pregar-lhe a incapacidade em todos os campos e confiar-lhe o 

empreendimento mais delicado, mais grave que existe: a formação de um ser 

humano (BEAUVOIR, 2019b, p. 327). 

  

Beauvoir assumia um posicionamento crítico da maternidade, apontando as 

incongruências nos discursos e atitudes a seu respeito. Para ela, “[t]odo um conjunto de razões 

econômicas, sentimentais, define a criança como um fardo, uma cadeia, ou uma libertação, 

uma joia, uma segurança” (BEAUVOIR, 2019b, p. 310). Segundo a autora, o símbolo do filho 

tem implicações distintas na psique feminina em diferentes momentos do amadurecimento: 

durante a infância, nas brincadeiras de boneca, a menina veria num futuro filho um objeto 

para possuir e dominar, mas na adolescência a vinda de um filho significaria uma ameaça a 

sua integridade (2019b, p. 290). É possível imaginar que essa ameaça tem raízes no medo da 

força genesíaca da mulher, que teria transformado a força sagrada da maternidade em 

vulnerabilidade e, pior ainda, em inferioridade (STEVENS, 2002, p. 196); nesse sentido, as 
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gestantes são tidas como frágeis, instáveis ou irracionais, e as mães como emotivas, 

demasiadamente sensíveis ou passivas. Outrossim, Beauvoir rejeita completamente a ideia de 

um instinto materno e afirma que tal termo não pode ser aplicado à espécie humana; para ela: 

“a atitude da mãe é definida pelo conjunto da sua situação e pela maneira por que a assume” 

(BEAUVOIR, 2019b, p. 312) – a ideia do instinto natural das mulheres para serem boas mães 

era uma peça-chave na mistificação da maternidade.  

A mistificação da maternidade começa quando se proclama que toda mãe é um 

modelo exemplar (BEAUVOIR, 2019b, p. 315). Esse modelo inscreve como parte do seu 

código uma suposição de que o amor materno altruísta será necessariamente fonte de 

sofrimento, que deve ser suportado de maneira resignada. Nós pressupomos que as mães 

continuarão a sofrer de forma altruísta e correr riscos ao dar à luz e protegendo os novos 

membros da sociedade; depois se pressupõe que essa mesma mãe irá sabiamente abrir mão 

dessa proteção e deixar que a prole estabeleça suas próprias identidades (THEIS, 2009, p. 2). 

É como se o sofrimento materno fosse uma fonte de identificação tão enraizada que qualquer 

tentativa de mitigar ou acabar com esse sofrimento não pudesse ser nem mesmo suscitada, por 

ele ser considerado um elemento fundamental para a sociedade humana (RICH, 1995, p. 30).  

Essas perspectivas distintas – leia-se, a maternidade como ethos sacralizado versus 

maternidade como instrumento de subjugação – têm também um percurso histórico, como 

iremos ilustrar. Primeiramente, devemos sublinhar que a mistificação da maternidade foi 

alimentada por oponentes e defensores dos direitos das mulheres (GORDON, 2002, p. 10). 

Pincelaremos os antecedentes dos diferentes posicionamentos dentro do contexto do 

feminismo dos EUA e Europa para relacioná-los com as obras aqui investigadas, mas tendo 

em mente como esses discursos influenciam o pensamento feminista brasileiro. 

Os filósofos do Iluminismo saíram em defesa da Razão e da Ciência, porém, de 

maneira geral, excluíram as mulheres e a maternidade de seu pensamento. Para Rousseau, as 

mulheres deveriam almejar a seus papéis como mães e aperfeiçoá-los, não necessariamente 

por este ser um destino biológico, mas por ser do interesse da sociedade (ROUSSEAU, 1960 

apud REPO, 2015, p. 167). Mais tarde, na época vitoriana, embora as mulheres fossem 

consideradas “supostamente inferiores em questão de aptidão intelectual, artística, econômica 

e física, eram rotuladas como moralmente superiores como resultado de sua capacidade 

maternal inata” (GORDON, 2002, p. 11)
170

. Uma formulação semelhante foi defendida pelas 

feministas estadunidenses do século XIX, cuja teoria maternalista, baseada no pressuposto de 

                                                             
170

 “allegedly inferior in intellectual, artistic, economic, and physical aptitude, were labeled morally superior as a 

result of their innate capacity for motherliness.” 
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que as mulheres eram mais altruístas que os homens devido aos seus instintos maternais, 

sustentava que o papel de cuidadora exercido pelas mulheres outorgava a elas a missão de 

“resgatar a sociedade da destruição, da competição e da violência criadas por homens em 

posição de dominação incontestada” (LERNER, 2019, p. 55). Uma das mais importantes 

feministas naquele momento, a sufragista Elizabeth Carly Stanton, argumentava que as 

mulheres tinham direito à igualdade por serem cidadãs da República tanto quanto qualquer 

homem e, além disso, como mães, tinham mais condições de melhorar a sociedade (LERNER, 

2019, p. 56). Nessa mesma época da história dos EUA, a expansão para o Oeste acarretou a 

consolidação da ideia de uma nação; nesse sentido, os homens atribuiriam às mulheres a 

função de mães da república, aquelas responsáveis pela criação de cidadãos homens que 

conduziriam a sociedade, conferindo à função materna um significado superior (LERNER, 

2019, p. 55). Ainda nesse mesmo momento, a maternidade estava em seu auge, e a mulher 

perfeita era retratada na imprensa, na nova literatura popular e até nos tribunais como a mãe 

perfeita, aquela cujo lugar é em casa e nunca na esfera política (DAVIS, 2016, p. 44).  

A ideia da feminilidade e passividade femininas colaboraram muito para a construção 

de uma imagem da mãe e dona de casa que de certa forma perdura até hoje, mesmo que 

atualizada. O cuidado da casa, dos filhos, dos doentes e dos idosos é parte fundamental do que 

se espera das mulheres dentro do círculo familiar. Angela Davis aponta que historicamente o 

lugar da mulher sempre havia sido em casa, mas na era pré-industrial toda economia centrava-

se na casa e nas terras cultiváveis ao seu redor, e as mulheres eram manufatureiras, fazendo o 

que era necessário para a família, até o sistema fabril absorver muitas dessas atividades, 

deteriorando a posição social delas, enquanto a ideologia da feminilidade forjava a esposa e a 

mãe como modelos ideais (2016, p. 44-45). Nesse sentido, a economia doméstica burguesa 

aumentou a centralidade da mãe no desenvolvimento dos anos iniciais da criança, e dessa 

forma as mulheres e as crianças tornaram-se dependentes, reduzindo ao invés de incrementar 

a renda familiar (ELLIS, 2012, p. 464). Nessa era vitoriana, caracterizada pelo crescimento 

das cidades, industrialização e dinamização econômica, quando as relações tornaram-se mais 

frágeis e não-confiáveis, a maternidade tornou-se símbolo de lealdade, comunidade e solidez 

em um mundo desagregado (GORDON, 2002, p. 10). A ideia do “Anjo do lar” popularizada 

através do poema publicado em 1854 pelo escritor inglês Coventry Patmore, que mais tarde 

inspiraria o ensaio de Virginia Woolf, “Profissões para mulheres”, de 1931, é uma imagem 

que ainda permanece no imaginário popular, como pudemos testemunhar no infame título de 

uma matéria da revista Veja de 18 de abril 2016, que descrevia a então Primeira Dama, 

Marcela Temer, como “bela, recatada e do lar”.  
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Grandes mudanças no Ocidente no século XX transformaram novamente a maneira 

como a maternidade era tratada e representada. O crescimento do número de mulheres na 

força de trabalho especializado, a entrada das mulheres no ensino superior, a conquista do 

direito ao voto feminino em diversos países, além dos outros avanços alcançados pela luta 

feminista mudaram consideravelmente as imagens das famílias. No pós-guerra, parecia que o 

modelo familiar tradicional estava em declínio, já que muito do que antes era provido pela 

família passou a ser fornecido pelas grandes indústrias, tal como comida, vestimenta e 

recreação; houve também um aumento nos divórcios e queda na taxa de natalidade; não 

obstante, os anos 50 foram de crescimento populacional nos EUA e Europa, com mais 

nascimentos e menor mortalidade de modo geral (REPO, 2015, p. 18). Apesar disso, os 

antifeministas atacavam o acesso das mulheres à educação superior, alegando que isso as 

tornava inadequadas para maternidade; fato é que os dados estatísticos de certo modo 

corroboravam essa posição ao ilustrar que mulheres graduadas casavam-se menos, mais tarde 

e tinham menos filhos (GORDON, 2002, p. 88).  

Outro desenvolvimento relevante foram os estudos e teorias psicanalíticas envolvendo 

a maternidade. Já mencionamos aqui como a teoria freudiana colocava que o desejo por um 

bebê resultava da inveja feminina em relação ao falo. Na contramão desse ponto de vista, a 

psicanalista Karen Horney defendia que o impulso produtivo do homem em diversas áreas 

resultava do seu sentimento de pequena participação na concepção; segundo ela, Freud 

ignorou a inveja do homem da gravidez, amamentação e maternação (STEVENS, 2002, p. 

197). Com outros questionamentos, as professoras de psicologia Suzanne Kessler e Wendy 

McKenna argumentaram no livro Gender: An Ethnomethodological Approach (1977) que o 

imperativo da reprodução era um dos alicerces para manutenção do sistema binário de gênero, 

contestando a inevitabilidade e naturalização da regeneração da espécie (REPO, 2015, p. 96). 

Mas onde estariam as raízes para os comportamentos, concepções e expectativas acerca da 

maternidade? A socióloga e psicanalista Nancy J. Chodorow argumentava que o 

relacionamento nos primeiros anos da infância produzia os alicerces para os papéis de gênero 

dos pais, através da internalização do pressuposto sobre o que deveria ser a maternidade 

(CHODOROW, 1999, p. 10 apud REPO, 2015, p. 93) Para ela, era importante a construção de 

uma nova dinâmica em que as crianças poderiam ser dependentes de pessoas de ambos os 

gêneros, estabelecendo assim “uma noção de ego individual em relação a ambos” 

(CHODOROW, 1976, p. 218 apud STEVENS, 2002, p. 199).  

O trabalho de Chodorow é publicado na mesma época do feminismo da Segunda 

Onda, que demandava mais liberdade sexual e reprodutiva e afirmava que as fronteiras entre o 
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pessoal e o político eram permeáveis e até inexistentes. Isso levou a transformações sociais e 

culturais que permitiram que as pessoas se tornassem mais conscientes e agissem contra a 

desigualdade entre os gêneros; ainda hoje, como resultado, as mulheres têm demandado dos 

maridos mais igualdade nas famílias, tanto na relação conjulgal quanto na criação de seus 

filhos e filhas (O’REILLEY, 2007, p. 15).  

As preocupações acerca de crescimento populacional bem como os conflitos globais 

impactaram os sentidos da maternidade. Um aspecto mais fortemente biopolítico foi se 

desenvolvendo ao longo do século. Após a II Guerra Mundial e o desenrolar da Guerra Fria, 

as mães foram vistas como guardiãs das democracias. Alguns antropólogos acreditavam que o 

fascismo havia sido resultado de maternidades ruins, e psicanalistas imbuídos de 

conhecimento sobre o inconsciente dos indivíduos, como Talcott Parsons, acreditavam que as 

mães ocupavam uma posição central em estabelecer o capitalismo ocidental e estruturas 

democráticas (REPO, 2015, p. 60),  

Tendo a família como unidade mínima da sociedade, e o próprio termo “patriarcado” 

referente à figura do Pai, qual o papel da Mãe dentro dessa ordem social? Rich argumenta que 

“o patriarcado depende da figura da mãe para agir como influência conservadora, imprimindo 

nos futuros adultos os valores patriarcais” (RICH, 1995, p. 61). Nesse sentido, uma parte do 

trabalho doméstico destinado às mulheres, e mais especificamente às mães, é o de manter “a 

solidariedade e a integração da família, sustentando relações de parentesco e todo o capital 

social” (BOURDIEU, 2010, p. 116). Bourdieu acrescenta que cabe à família o papel principal 

“da reprodução da dominação masculina, é na família que se impõe a experiência precoce da 

divisão sexual do trabalho e da representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e 

inscrita na linguagem” (2010, p. 103). Não podemos perder de vista que estamos vivendo sob 

a hegemonia do capitalismo, e a configuração familiar lhe serve também no sentido de 

capturar o trabalho feminino de reprodução social. Ao associar cuidado e família, foi 

sancionada a “institucionalização do nosso trabalho não assalariado, da nossa dependência 

não assalariada dos homens” e, consequentemente, a divisão desigual do trabalho que tem 

disciplinado a nós e também aos homens (FEDERICI, 2019, p. 73). A sacralização da 

maternidade acaba, frequentemente, sendo usada como justificativa para perpetuar a 

subordinação da mulher nessa missão (STEVENS, 2002, p. 197), como se esta fosse a única 

maneira como as mulheres poderiam contribuir para a sociedade e a mais alta aspiração que 

elas poderiam ter. 

Dentro dessa estrutura econômica e política, é essencial para o sistema patriarcal que a 

maternidade seja hipervalorizada e que a família seja o terreno prioritário de atuação e 
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interesse das mulheres, ao mesmo tempo em que elas mesmas sejam consideradas inferiores e 

incapazes – uma contradição intrínseca do sistema, tão naturalizada quanto sutil. Para 

Beauvoir, os homens efetivamente reiteram para a mulher desde a juventude que ela é feita 

para engravidar e cantam-lhe o esplendor da maternidade; entretanto, os inconvenientes de 

sua condição — regras, doenças etc. —, o tédio das tarefas caseiras, tudo é justificado por 

esse maravilhoso privilégio de pôr filhos no mundo, e, por conseguinte, de maneira velada, “o 

homem, para conservar sua liberdade, para não prejudicar seu futuro, no interesse de sua 

profissão, pede à mulher que renuncie a seu triunfo de fêmea” (BEAUVOIR, 2019b, p. 288).  

A família como instituição alia-se ao Estado para a naturalização, proliferação, 

manutenção e legitimação desse status quo. Federici argumenta que ao privar as mulheres do 

controle sobre seus corpos, o Estado privou-as da sua integridade física e psicológica, 

degradando a maternidade a uma condição de trabalho forçado (2017, p. 182). Essa privação é 

assimilada pelo discurso antifeminista em seus posicionamentos contrários a diversas formas 

de controle reprodutivo e para o qual o aborto tornou-se um símbolo antimaternidade 

(GORDON, 2002, p. 305). Estamos hoje, talvez mais do que antes, diante de uma divisão do 

trabalho baseado em diferença de gênero, e o próprio sexo entra nessa divisão de trabalho por 

constituir uma obrigação para muitas mulheres (TIBURI, 2018, p. 15), e não cumprir essa 

obrigação pode acarretar abuso e violência, tanto psicológica, quanto econômica e física. Na 

atualidade, Virginie Despentes afirma que a propaganda pró-maternidade nunca foi tão 

repetida, mas ela aponta como no sistema capitalista essa propaganda é contraditória. 

Criticando o liberalismo contemporâneo, ela ironiza: 

 

tenham-nos (filhos) em meio a uma sociedade desajustada, em que o trabalho 

assalariado é uma condição de sobrevivência social, embora não seja garantido para 

ninguém, sobretudo para as mulheres. Deem à luz em cidades onde a habitação é 

precária, onde a escola afasta, onde as crianças são submetidas às mais perversas 

agressões mentais da publicidade, da televisão da internet, dos comerciais de 

refrigerantes e produtos do tipo. A felicidade feminina não existe sem filhos, mas 

criá-los em condições decentes será quase impossível. (DEPENTES, 2016, p. 18) 

 

Há ainda outras maneiras de encarar a questão na contemporaneidade. As feministas 

tornaram-se cada vez mais preocupadas com uma visão interseccional, mais conscientes de 

como racismo, classismo e homofobia funcionam em consonância com o machismo 

(O’REILLEY, 2007, p. 15). A concretização e aprofundamento dessa autocrítica é 

fundamental para que se evite repetir os equívocos do passado. Angela Davis acrescenta que 

muitas feministas no final do século XIX e início do XX advogaram pela maternidade 

voluntária, resultando numa campanha pelo controle da natalidade; sem embargo, elas foram 
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taxadas como radicais, assim como por volta de 1970 o apelo por aborto legal e de fácil 

acesso também era bastante controverso (2016, p. 205). Para Davis, esses movimentos não 

foram bem-sucedidos em reunir mulheres de diferentes origens sociais e não debateram as 

preocupações das mulheres de classe trabalhadora (2016, p. 205); além disso, pautavam uma 

visão progressista que, no entanto, era associada à vida da qual desfrutavam a classe média e a 

burguesia (DAVIS, 2016, p. 210).  

Embora diversos autores, especialmente no gênero autoajuda e não-ficção, tenham 

publicado trabalhos valorizando uma maternidade mais autônoma e o compartilhamento de 

responsabilidades dos pais, eles não têm utilizado a palavra feminista para descrever tal 

postura, nem a encarado como prática feminista (O’REILLEY, 2007, p. 2). Muitos criticam 

essa abordagem por forçar as mulheres de volta a um destino anatômico, porém outros creem 

que esse ativismo reformula a maternidade em termos de seu poder e amplitude 

(O’REILLEY, 2007, p. 18). Esse modelo de ativismo pode abrir espaço para autenticidade, 

diversidade, solidariedade e cooperação, mas muitas vezes se coaduna com posicionamentos 

individualistas, elitistas e hedonistas, incentivando o consumo e competição, isso porque 

grande parte desse ativismo é feito através da mídia, internet e especialmente pelas redes 

sociais, veiculado com propaganda, estética e posicionamentos liberais acerca de 

empoderamento individual, isso é, a crença de que a autonomia das mães (e das mulheres em 

geral) é efetivada através de uma tomada de consciência e mudança de estilo de vida e atitude, 

em detrimento de mudanças sistêmicas. 

Essa tendência, no entanto, não é tão recente. Ao meio da década de 1980, algumas 

feministas desafiavam a desvalorização feminista da maternidade e a supervalorização do 

trabalho fora de casa (HOOKS, 2019, p. 114). Se as teóricas feministas têm essencializado a 

maternidade para reapropriar-se de um território roubado, também houve igual impulso para 

recusar a maternidade e suas metáforas e expurgar a feminilidade de certos rituais tidos como 

depreciativos (YAEGER, 1992, p. 293). O’Reilley resumiu a argumentação de Adrinne Rich 

da seguinte maneira: “se a maternidade, enquanto instituição, é um local de opressão definido 

pelos homens, as próprias experiências das mulheres de maternidade podem, no entanto, 

tornar-se fontes de poder” (O’REILLEY, 2007, p. 3)
171

. O livro de Rich é profundamente 

pessoal, pois nele a autora descreve e analisa sua própria experiência como mãe e as de outras 

mulheres próximas a ela, mas também é incontestavelmente político: 
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 “While motherhood, as an institution, is a male-defined site of oppression, women’s own experiences of 

mothering can nonetheless be a source of power.” 
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A maternidade – não mencionada nas histórias de conquista e servidão, guerras e 

tratados, exploração e imperialismo – tem uma história, tem uma ideologia. É mais 

fundamental que tribalismo ou nacionalismo. Minhas dores individuais, 

aparentemente privadas como mãe, e as dores individuais, aparentemente privadas 

das mães ao meu redor e antes de mim, independente da nossa classe ou cor, a 

regulação do poder reprodutivo das mulheres pelos homens de todos os sistemas 

totalitários e de todas as revoluções socialistas, o controle legal e técnico dos 

homens sobre a contracepção, fertilidade, aborto, obstetrícia, ginecologia e 

experiências extrauterinas de concepção – são todos essenciais para o sistema 

patriarcal tanto quanto é o status negativo ou suspeito das mulheres que não são 

mães (RICH, 1995, p. 33)
172

 

 

Parece-nos que para valorizar o poder da maternidade, as mulheres devem se 

reapropriar de seu significado e desmistificá-la. Uma visão feminista da maternidade 

concederá às mulheres uma vida, propósito e identidade fora e além da maternidade, 

outrossim “não limita a maternidade à mãe biológica” (O’REILLEY, 2007, p. 10)
173

. É nas 

obras literárias escritas por mulheres que podemos verificar um aprofundamento e uma 

apreensão do tema de forma mais densa, problemática e provocadora. Como defendido por 

Yaeger, “precisamos criar narrativas do nascimento – tanto críticas quanto literárias – para 

desbravar novos territórios” (YAEGER, 1992, p. 289)
174

. 

Em O conto da aia, temos alguns relacionamentos entre mães e filhas para investigar: 

o de Offred com sua mãe e o de Offred com sua filha. Além disso, há as pressuposições e 

implicações a respeito da maternidade permeadas no romance. Todas elas são relações que 

implicam em questões políticas, psicológicas e literárias.  

Offred lembra-se de diversos conflitos com sua mãe, uma militante feminista dos anos 

70. Os posicionamentos e atitudes da mãe marcaram-na profundamente e nos remetem às 

diferenças entre feministas da Segunda Onda e aquelas mulheres da geração seguinte, mais 

ambivalentes e críticas em relação ao movimento. Offred recorda quando era criança e sua 

mãe disse-lhe que iriam ao parque dar comida para os patos, mas ela na verdade foi lá para 

queimar livros e revistas pornográficas com as amigas, o que magoou a menina: “Mas havia 

algumas mulheres queimando livros, era por isso que ela estava ali na verdade” (ATWOOD, 

2017a, p. 50). Feministas com uma visão talvez pudica da nudez, como a mãe de Offred:  
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 “Motherhood – unmentioned in the histories of conquest and serfdom, wars and treaties, exploration and 

imperialism – has a history, it has an ideology, it is more fundamental than tribalism or nationalism My 

individual, seemingly private pains as a mother, the individual, seemingly private pains of mothers around me 

and before me, whatever our class or color, the regulations of women’s reproductive power by men in every 

totalitarian system and every socialist revolution, the technical and legal control by men of contraception, 

fertility, abortion, obstetrics, gynecology, and extrauterine reproductive experiences – all are essential to the 

patriarchal system as is the negative or suspect status of women who are not mothers.” 
173

 “does not limit childrearing to the biological mother.” 
174

 “we need to create narratives of birth – both critical and literary – that break new ground.”   



211 
 

Tinha uma mulher bonita na capa, sem nenhuma roupa, pendurada do teto, por uma 

corrente enrolada ao redor das mãos. Olhei para a capa da revista com interesse. 

Aquilo não me assustou. Pensei que estivessem se balançando no cipó, como 

Tarzan, na televisão (ATWOOD, 2017a, p. 51). 

 

Se por um lado essa imagem pode evocar a violência sexual contra o corpo feminino e 

o aprisionamento, por outro, também pode evocar a ideia de brincadeira, encenação, atitudes 

que envolvem desejo e têm relação com subjetividade, não necessariamente com 

objetificação. Os posicionamentos das personagens se contrapõem em diversos aspectos, por 

conflitos geracionais e de visão de mundo. Offred explica que “achava que ela tinha um 

excesso de expectativas, esperava demais de mim. Esperava que eu justificasse sua vida para 

ela, e as escolhas que havia feito” (ATWOOD, 2017a, p. 149). Esse tipo de posicionamento 

crítico também era perpetrado contra a maternidade, como a própria mãe de Offred relata ao 

falar sobre sua decisão de tornar-se mãe e como ela fora criticada por isso: 

 

Eu tive você quando tinha trinta e sete anos, disse minha mãe. Foi um risco, você 

poderia ter nascido deformada ou coisa assim. Você foi uma criança que eu quis ter, 

quis mesmo, de verdade, e, de fato, ouvi um bocado de merda de certas pessoas! 

Minha amiga mais antiga, Tricia Foreman, me acusou de ser pró-natalista. Cretina. 

Ciúmes, foi o que achei. Algumas das outras, contudo, foram legais. Mas quando 

estava grávida de seis meses uma porção delas começou a me mandar pelo correio 

aqueles artigos sobre como o índice de bebês com deformações ao nascer subia 

exponencialmente depois dos trinta e cinco anos. Exatamente o que eu precisava. E 

coisas sobre como era difícil ser mãe solteira (ATWOOD, 2017a, p. 147). 

  

Em outra ocasião, Offred conta como se sentia a respeito do comportamento da mãe e 

suas amigas, ecoando uma afirmação de Beauvoir, para quem o conflito entre mães e filhas 

advém da tentativa destas afirmarem sua autonomia e daquelas verem nisso um traço de 

ingratidão (2019b, p. 322): 

 

Elas me ignoravam e eu me ressentia delas. Minha mãe e suas amigas arruaceiras. 

Não entendi por que ela tinha que se vestir daquela maneira, de macacão, como se 

fosse jovem, ou porque tinha que dizer tanto palavrão (...). Parte da minha 

desaprovação era isso, tenho certeza: mecânica, superficial, rotineira. Mas eu 

também queria dela uma vida mais cerimoniosa, menos sujeita a expedientes e 

retiradas repentinas. (ATWOOD, 2017a, p. 216) 

 

Como vemos na relação entre Offred e sua mãe, maternidade empoderada significa 

que nem sempre as necessidades dos filhos serão colocadas em primeiro lugar e nem sempre 

as mulheres olharão a maternidade como única forma de definir sua identidade (O’REILLEY, 

2007, p. 7). Exemplos como esse, segundo O’Reilley, podem ser encontrados na ficção, antes 

mesmo de haver um discurso teórico sobre esse tema (2007, p. 2). Apesar de algumas 
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lembranças mais amarguradas, Offred também guarda admiração pela mãe. Nesse sentido, 

podemos inferir que embora houvesse um conflito geracional entre elas e visões distintas 

sobre como a maternidade deveria ser exercida, existia um afeto mútuo e Offred consegue 

compreender as lutas de sua mãe mais claramente em Gilead: 

 

Mãe nenhuma jamais corresponde, completamente, à ideia de uma filha do que a 

mãe deveria ser, e imagino que isso também seja verdade no sentido inverso. Mas, 

apesar de tudo, não nos saímos mal uma com a outra, nós saímos tão bem quanto a 

maioria (ATWOOD, 2017a, 217).  

 

A separação dos membros das famílias vistas como indesejadas, inaceitáveis ou 

subversivas era necessária na construção do regime, e Offred não encontra mais sua mãe, 

apenas a vislumbra em um vídeo das Colônias; também é brevemente que vê uma foto da 

filha, uma recompensa negociada com Serena. A perda da mãe pela filha, ou da filha pela 

mãe, é a tragédia feminina primordial (RICH, 1995, p. 227). As recordações da filha são 

imbatíveis para Offred, criando um espaço utópico nas pequenas fugas possíveis somente na 

memória; elas lhe doem tanto, “que ela nunca pronuncia o nome da menina que, portanto, 

nunca ficamos sabendo” (LA ROCQUE; SAWADA; SOUZA, 2019, p. 111); no entanto, 

rever a filha não é o desejo central da personagem, mesmo ele sendo bastante relevante: sua 

amizade com Moira, o relacionamento conjugal e até mesmo o desejo de um espaço próprio 

ocupam muito da narrativa. Todos esses anseios aparecem nas lembranças da protagonista. A 

personagem sobrevive ao presente escorregando para o passado (HOWELLS, 2009, p. 166). 

Memória olfativa e maternidade estão bastante ligadas e acabam se intrometendo no tempo 

presente, quando ela lembra-se: “É um cheiro de mães, embora minha própria mãe não fizesse 

pão. É um cheiro de mim, em tempos anteriores, quando eu era mãe” (ATWOOD, 2017a, p. 

59-60). 

A personagem faz outra conexão entre memória e maternidade mais tarde, após ver a 

foto da filha em sua nova realidade, já mais crescida desde a última vez que se viram: “Fui 

obliterada para ela. Sou apenas uma sombra, agora (...), uma sombra de uma sombra, como se 

tornam mães mortas. Pode-se ver isso nos olhos dela: eu não estou lá (ATWOOD, 2017a, p. 

271). A maternidade precisa estar impressa na memória da prole para ser real? Em termos de 

estratégia, isso é um exemplo de visão dupla estabelecida ao longo do romance, tecendo um 

panorama que contrasta passado ao presente, servindo como reorientação privada e 

desafiando a ideologia de Gilead (HOWELLS, 2009, p. 166), que insiste em deslegitimar e 

apagar a maternidade que não se coadune com sua ideologia.   
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O roubo de crianças tem sido utilizado como estratégia de intimidação, vingança e 

arma política em diversos regimes. Na ditadura argentina, por exemplo, o desaparecimento de 

crianças era notório. Pode-se também fazer um paralelo entre as Aias e o que se dava nos 

sistemas de escravidão nos EUA e América Latina. A ficção distópica problematiza o status 

da escravidão como um sistema localizado exclusivamente no passado (VARSAM, 2003, p. 

210). Tanto nas narrativas de escravidão quanto no romance de Atwood, a ausência de poder e 

o medo são constantes marcas da falta de liberdade reprodutiva e sexual (VARSAM, 2003, p. 

214). Em Gilead, esse roubo das crianças ocorre tanto para designá-las às famílias da elite 

quanto para garantir que as mulheres férteis se tornem Aias, cortando quaisquer laços afetivos 

anteriores ao regime e privando-as de maternar, circunscrevendo-as ao papel de barrigas de 

aluguel. O regime divide as mulheres entre aquelas que podem gestar e aquelas que podem 

cuidar das crianças. Assim, as Esposas estéreis são consideradas moralmente preparadas para 

a função de mães, independentemente de a desejarem ou não.   

Ao contrapor a Serena Joy descrita no romance de Atwood àquela retratada no seriado, 

uma das diferenças mais notáveis é a relação dessas personagens com a maternidade. A 

Serena do romance é uma mulher de idade mais avançada, que anda de bengala e, embora 

desgoste de Offred, não demonstra um desejo intenso por ter um bebê, como a Aia pondera: 

“É difícil imaginá-la com um bebê, mas em grande medida as Marthas é que cuidariam dele. 

Contudo, ela gostaria de me ver grávida afinal, terminada e relegada ao meu canto, e fora do 

caminho” (ATWOOD, 2017a, p. 243). Para Serena, garantir que Offred engravidasse iria 

livrá-la da humilhante participação na noite da Cerimônia e aumentaria seu status na 

comunidade. Ela chora nas noites da Cerimônia e, em uma ocasião, assim que o Comandante 

termina, pede para que Offred se retire logo, e a Aia pensa que “[h]á repugnância em sua voz, 

como se o toque da minha carne lhe desse náusea e a contaminasse” (ATWOOD, 2017a, p. 

117). Podemos observar ainda que para as mulheres de elite como ela, os deveres de cuidado 

com as crianças são transferidos para as Marthas, de maneira semelhante como ocorre no 

mundo empírico. O lar é frequentemente um lócus de exploração capitalista, mesmo quando 

se pertence a uma classe mais favorecida: “o trabalho que seria destinado primeiramente às 

mulheres da família acaba sendo terceirizado para outra mulher” (TIBURI, 2018, p. 64). No 

entanto, para a grande maioria das mulheres, essa terceirização é impossível, sendo mais 

comum uma acumulação de funções e demandas. O Comandante faz uma observação sobre a 

natureza não remunerada do trabalho de reprodução social: 
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O dinheiro era a única medida de valor, para todo mundo, não recebiam nenhum 

respeito pelo fato de serem mães. Não é de se espantar que estivessem desistindo da 

coisa inteira. Da maneira como fazemos estão protegidas, podem realizar seus 

destinos biológicos em paz. (ATWOOD, 2017a, p. 261) 

  

Uma das saídas para essa injustiça apontada pelo movimento feminista é a 

reivindicação de salários para os serviços domésticos, porque o fato de querer salários para 

esse trabalho “já significa recusar esse trabalho como expressão da nossa natureza e, portanto, 

recusar precisamente o papel feminino que o capital inventou para nós” (FEDERICI, 2019, p. 

47). O que vemos em Gilead é o extremo oposto: a escravização das mulheres em todas as 

áreas e a sua relegação aos papéis ligados à reprodução social, no caso das classes 

trabalhadoras, e ao papel de Esposa obediente e submissa, tal como a própria Serena, no caso 

das classes mais altas.  

A Serena Joy da adaptação é uma mulher jovem, bonita e vigorosa, porém amargurada 

pela frustração de não ter um filho. A Sra. Waterford tentou enforcar June após sua tentativa 

de fuga não ter dado certo, porém a Aia soube barganhar com Serena, utilizando sua gravidez 

como moeda de troca e manipulando o desejo de Serena por ter um bebê, dizendo: “Lembre-

se, enquanto meu bebê estiver a salvo, o seu também está” (THT, 2018, temp. 02, ep. 04)
175

. 

Dessa forma, ela garante a segurança de Hannah ao sugerir que poderia colocar a si mesma 

em risco e, por conseguinte, o bebê que Serena tanto queria para si. No episódio 11 da 

segunda temporada, o Comandante Waterford e Serena procuram por Offred e Nick na 

mansão dos McKensey, a família com quem a filha de June estava agora, achando que eles 

tinham fugido. O casal discute, e Serena o acusa de ser culpado pela suposta fuga, temendo ter 

perdido a oportunidade de ter um bebê: “Eu desisti de tudo por você e pela causa, e só queria 

uma coisa de volta. Eu queria um bebê” (THT, 2018, temp. 02, ep. 11)
176

. Para a personagem, 

tornar-se mãe é o imperativo máximo que justifica toda sua conduta, como já exemplificamos 

em outros trechos desta tese. É por um lado surpreendente e por outro contraditório que ao 

flagrar June fugindo com Nicole ela de fato abra mão da criança, embora após alguns dos 

acontecimentos da 2ª temporada, como as violências perpetradas contra ela pelo marido e a 

morte de Eden, será patente que Serena passa a questionar o regime que ela própria ajudara a 

instalar e manter. June insiste que conseguiria retirar o bebê dali e suplica para que Serena 

apenas a deixe partir, afirmando: “Ela não pode crescer nesse lugar (...). Eu sei que você a 

ama muito. Eu sei, eu já vi” (THT, 2018, temp. 02, ep. 13)
177

. Nesse momento, June aceita 
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 “Remember, as long as my baby is safe, so is yours.” 
176

 “I gave up everything for you and for the cause, and all I ever wanted was one thing in return. I wanted a 

baby.” 
177

 “She can’t grow up in this place (…) you love her so much. I know, I’ve seen it.” 
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que, mesmo contra sua vontade, o afeto de Serena pela menina era de fato grande o bastante 

para superar seu orgulho e ressentimento. Por um lado, ela acolhe uma noção de maternidade 

no sentido de relacionamento intenso e recíproco com uma ou mais crianças, constituindo 

apenas uma parte de um processo de construção do feminino, não uma identidade permanente 

(RICH, 1995, p. 36-37). Por outro lado, em certo sentido também se fecha um ciclo: June fora 

apartada de Hannah por Serena e pelo regime; June então separa Serena do que ela mais 

desejava, uma filha. 

Em um primeiro momento, Serena sente que fizera o melhor para sua “filha”; no 

entanto, ao longo da 3ª temporada, de que não trataremos aqui, ela se arrepende e fica 

obstinada com a ideia de recuperá-la. A questão de fazer o que é o melhor para as filhas, e 

exatamente o que torna uma escolha melhor ou não; as consequências dessas decisões para 

ambas; as mágoas que podem derivar dessas decisões; a tomada de decisão melhor para si em 

detrimento do que seria melhor para a filha; além dos conflitos que tais decisões acarretam, 

constituem algumas das temáticas tratadas na série com mais profundidade do que no 

romance, já que a ampliação do escopo do enredo permite esse espaço. Em um flashback, 

vemos Hannah chorando e não querendo entrar na escola, enquanto June tenta convencê-la de 

que será divertido. A professora chega para levar Hannah e diz para June que, quando ela era 

criança, provavelmente havia passado por algo parecido com sua mãe, mas June responde que 

não. Em seguida, June vai embora, com lágrimas no rosto, mas sem olhar para trás, ouvindo 

os gritos de Hannah chamando por ela (THT, 2018, temp. 02, ep. 11). A resposta de June à 

professora não deixa claro se a razão por ela não ter passado por uma experiência similar fora 

porque a mãe de June não era presente ou se a própria June não sofria por ficar longe dela, 

mas parece deixar claro que a ansiedade de separação que ela e Hannah vivenciam não era 

uma característica do seu relacionamento com sua própria mãe.  

O relacionamento entre elas é explorado na série de formas bem interessantes. June 

conversa com sua mãe, Holly, uma médica dedicada ao trabalho, que diz que estará presente 

para o nascimento da neta. June está claramente desconfiada e responde: “Eu sei que o seu 

trabalho é importante para você, então...”
178

, mas a mãe logo faz a pergunta retórica “E você 

acha que para mim isso é mais importante do que você?”
179

 June, porém, pede que ela não 

faça promessas que não poderá cumprir (THT, 2019, temp. 02, ep. 11). Fica claro que, por 

conta de sua vida profissional, Holly já perdera momentos importantes na vida de June, que 

guarda certo ressentimento. Quando June está no hospital em trabalho de parto, ela pergunta 
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 “I know you and I know your work is important for you, so...” 
179

 “And what, I think it’s more important than you?” 
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para Moira se a mãe ligou, e a amiga avisa que vai contatá-la. Holly não chega a tempo do 

nascimento de Hannah, mas entra no quarto logo em seguida, cumprindo assim sua promessa. 

Vemos June, no presente, nomeando o bebê, Holly (THT, 2018, temp. 02, ep. 11), 

homenageando sua mãe. Esse momento parece a culminação de um processo de 

autoconhecimento e reflexão que Amber Kinser chama de prática-da-filha, isso é, o 

pensamento e ações da adulta ao refletir e elaborar as lições, experiências, memórias e 

observações do seu relacionamento com a mãe no passado e no presente (2007, p. 126-127). 

Essa prática é importante para compreender os limites, adversidades e alegrias de uma das 

relações que mais marcam a constituição da identidade como filha e como mãe.  

Tal como Holly, June também se tornara uma mulher com uma carreira e mãe. 

Remetendo à própria relação dela com sua mãe e antecipando o que estaria por vir, um pouco 

antes do golpe dado pelos Filhos de Jacó, a personagem é criticada por ser uma mãe que 

trabalha fora. Hannah está sendo atendida em um hospital por causa de uma febre. Uma 

assistente social conversa com June, perguntando sobre sua vida familiar. Ela censura June, 

após perguntar sobre onde ela e o marido estavam e quem ficaria com a criança em caso de 

doença, dizendo: “Temos vidas ocupadas. Mas as crianças são preciosas. Temos que garantir 

que elas estão em um ambiente seguro, com pais adequados” (THT, 2018, temp. 02, ep. 

01)
180

. Essa fala implica em sugerir que a mulher deveria colocar os filhos como prioridade, e 

estar no mercado de trabalho atrapalha isso; também sugere que o modelo de família deles 

não era adequado.  

Um dos temas trabalhados em The Handmaid’s Tale é a amamentação, como é 

colocado também no romance: “elas acreditam no leite materno” (ATWOOD, 2017a, p. 154). 

Após o nascimento de Holly/Nicole, Serena a afasta imediatamente de sua mãe biológica, e 

June tem que bombear o leite para enviá-lo à casa dos Waterford. Entretanto, a distância entre 

mãe e bebê faz com que o leite de June comece a secar, dificultando assim a alimentação da 

recém-nascida. Quando Fred leva o bebê para ver June, no Centro Vermelho, a Aia, em um 

primeiro momento, se recusa a tocá-la, deixando claro como seria doloroso ter de segurar e 

amamentar a criança para logo em seguida ter de separar-se novamente. Logo após ver a 

criança, os seios de June começam a lactar, molhando seu vestido, e ela coloca a mão sobre 

eles, envergonhada e abalada, mas tia Lydia apenas comenta que Deus age daquela maneira 

(THT, 2018, temp. 02, ep. 12). Fred decide que June deve voltar a morar com eles, o que 

deixa Serena furiosa, dizendo que June não pode ter nenhum contato com o bebê e deve 
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“We have busy lives. But children are so precious. We have to make certain that they are in a safe home 

environment with fit parents.”  
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bombear o leite em seu quarto, ao que o Comandante responde: “A mãe sabe o que é melhor” 

(THT, 2018, temp. 02, ep. 12)
181

, com tom de ironia e triunfo, por ter conseguido que a 

Esposa aceitasse aquele retorno. O ressentimento de Serena em relação a June faz com que ela 

também tente amamentar Nicole, levando-a ao seu peito, mesmo sabendo que não havia leite 

ali. De certa forma, esse episódio evoca uma ideia de laço inimitável e insubstituível que só a 

amamentação pode estabelecer, um laço necessário para consolidar a relação entre a mãe e 

seus filhos, reforçando uma visão tradicional sobre maternidade. No entanto, a verdade é que 

muitas mulheres não conseguem amamentar ou até escolhem não fazê-lo, assim como 

mulheres podem desempenhar um papel maternal sem terem gestado uma criança; nesse 

sentido, a maternação não necessita a amamentação para ser exercida. Na série, a tentativa 

frustrada de Serena acaba reiterando o sofrimento psíquico da personagem por não ter 

conseguido engravidar e exercer essa maternagem. No entanto, ao final do episódio, Serena 

acaba permitindo que June amamente a criança, chocada após a execução traumática da 

jovem Eden, que foi denunciada pelo pai ao tentar escapar de Gilead com o homem por quem 

se apaixonara, fazendo Serena perceber que, primeiramente, nenhuma mulher estava isenta de 

sofrer perseguição, tortura ou mesmo pena de morte naquele regime, mesmo uma moça crente 

ou da elite; e também por perceber que nem mesmo um pai poderia ser considerado confiável 

na manutenção da segurança e dignidade de uma filha.  

A ligação inequívoca e insubstituível da progenitora com o bebê também é sugerida 

quando Angela fica doente sem nenhuma razão aparente e acaba sendo internada. Todos 

acreditam que ela morrerá, e a neurologista que a atendeu, atualmente uma Martha que foi 

autorizada a examinar a criança por causa de uma assinatura de Fred forjada por Serena, 

afirma que o melhor a fazer por ela é “desligá-la das máquinas, ajudá-la a se sentir segura e 

aquecida. Rezar” (THT, 2018, temp. 02, ep. 08)
182

. Assim, Janine é chamada para se despedir 

e após passar a noite ninando a bebê, consegue que a saúde da menina melhore 

consideravelmente. Subjaz a essa representação o que Donna Haraway chama de ficção 

reguladora, segundo a qual “a maternidade é natural e a paternidade cultural: as mães fazem 

os bebês naturalmente, biologicamente. A maternidade salta à vista; a paternidade é inferida” 

(HARAWAY, 2004, p. 220). Nessas cenas, a série acaba transmitindo uma visão ambivalente: 

por um lado, há uma ideia mais essencialista e idealizada da maternidade; por outro lado, é 

como se o roubo dos recém-nascidos pelo regime fosse combatido pelos corpos, que resistem 

através do laço entre mãe e bebê.    
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 “Mother knows best.” 
182

 “unhook her from all those machines. Help her feel safe and warm. Pray.” 
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A 2ª temporada trouxe também alguns momentos-chave no desenvolvimento da 

personagem June, no seu entendimento sobre o que é Gilead e no seu posicionamento como 

mãe dentro daquele regime. No início da temporada, ela é auxiliada pela Mayday a escapar. 

Antes da decolagem do avião que deveria levá-la para fora de Gilead, June lembra de 

momentos com sua mãe, refletindo, assim como Offred no romance, que, apesar de tudo, elas 

não foram ruins uma com a outra, desejando que sua mãe estivesse com ela, “para que 

pudesse dizer a ela que a perdoo e pedir a Hannah que me perdoe” (THT, 2018, temp. 02, ep. 

03)
183

, pois ela se sente culpada por estar partindo de Gilead sem a filha. Entretanto, June é 

recapturada. No episódio “The Last Ceremony”, June finalmente consegue rever a filha, agora 

sob a tutela do Comandante McKensey. Elas têm uma breve conversa, e Hannah pergunta por 

que ela não foi buscá-la. June pede desculpas e fala: “Você é meu primeiro bebê. Sempre será 

meu bebê”; em seguida, ela pede para que Hannah fique em segurança, e as duas se despedem 

aos prantos, em uma cena muito emotiva (THT, 2018, temp. 02, ep. 10). Ao final da 

temporada, após entregar a recém-nascida Holly/Nicole para Emily, June decide não partir 

junto com elas para o Canadá; ao recordar-se da sua primogênita, ela decide continuar em 

Gilead e tentar recuperar a filha.     

A família patriarcal em Gilead é tanto uma instituição em que há jogos de poder 

quanto um marcador do poder, e o romance é um dos exemplos de distopias que usurpam e 

pervertem o papel maternal através do controle absoluto da vida familiar (THEIS, 2009, p. 

35). Ou seja, na família há uma figura masculina detentora de toda autoridade, responsável 

por ser o provedor do lar, e a única que pode deter algum poder político de decisão, enquanto 

as mulheres devem cumprir os papéis de cuidadoras e gerenciadoras dos assuntos domésticos; 

no entanto, nas famílias das elites, as dinâmicas entre Comandantes, Esposas, Aias, Guardiões 

e Marthas envolvem segredos, ciúmes, paixões, barganhas, vaidades e violências, que 

demonstram os micropoderes em jogo, ao mesmo tempo que a reputação de todos se traduz 

em acúmulo de poder político para cada Comandante. No episódio “Postpartum”, o 

Comandante Waterford pede que Nick pendure em seu escritório a pintura feita do retrato 

dele, sua esposa e a bebê Nicole, e é implícito que ele sabe que Nick é o pai biológico da 

criança, porém deseja marcar seu lugar de poder em relação ao motorista. Ainda assim, existe 

o desejo de constituir uma família fora daqueles moldes. Quando Nick e June conversam após 

o nascimento de Nicole, eles cogitam fugir juntos levando seu bebê, e ele diz: “Nós devíamos 

fugir para algum lugar. Começar do zero. Uma família de verdade” (THT, 2018, temp. 02, ep. 
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 “so I could tell her I forgive her and then ask Hannah to forgive me.” 
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12)
184

, deixando implícito que as famílias em Gilead, pelo menos as famílias dos 

Comandantes, não poderiam ser verdadeiras, já que construídas sob bases violentas e 

autoritárias. Ainda assim, poderíamos interpretar que a aspiração de Nick é calcada no mesmo 

molde de família patriarcal em que o casal monogâmico e heterossexual tem um filho 

biológico por quem é responsável, anulando outras possibilidades.  

Nem o espaço familiar anterior a Gilead pode ser considerado idílico, embora nas 

lembranças de June sua vida com Luke e a filha configure um refúgio do presente. Gilead 

tenta agarrar-se a um modelo de família patriarcal que estava em declínio, ou seja, limitando a 

família a uma estrutura nuclear na qual os pais são casados e são os pais biológicos dos seus 

filhos, sendo que a mãe será a cuidadora, enquanto o pai será o provedor (O’REILLEY, 2007, 

p. 11). No entanto, em um contexto de contestação desse modelo, tanto por parte do 

movimento feminista, quanto do movimento LGBTQ, com o aparecimento das tecnologias 

reprodutivas, com o aumento dos divórcios e abandono da ortodoxia religiosa, esse modelo de 

família encontrava-se condenado a extinguir-se, colocando em risco a própria posição 

dominante masculina. O que a infertilidade faz é ressaltar a inevitabilidade do que os 

conservadores viam como uma destruição. Recorrem às Aias para tentar reverter a situação, 

impondo o modelo familiar que reforça a centralidade do homem em Gilead, sendo os 

Comandantes pilares centrais, sem nenhuma restrição de poder (PONE, 2014, p. 228).   

Em uma leitura psicanalítica feita por Rich, a questão da política sexual da supremacia 

masculina tem sua raiz nas relações maternais. Nesse sentido, a mulher é primeiramente a 

Mãe que deve ser possuída, reduzida e controlada, ou o homem seria engolido ou tornar-se-ia 

impotente (RICH, 1995, p. 212). Tanto em O conto da aia/The Handmaid’s Tale quanto em 

The Children of Men essa interpretação parece cabível, em especial porque são os homens que 

perdem sua capacidade de desempenhar o papel de progenitores, e o autoritarismo seria uma 

forma de compensar o que é visto como ausência de virilidade. A manutenção da família 

nuclear e patriarcal de maneira engessada funcionaria no mesmo sentido, como maneira de 

acobertar a esterilidade e tentar assegurar um poder ameaçado.   

Na obra de James, o lar também não é um local de felicidade, afeto, autenticidade e 

segurança. O casamento infeliz de Julian; a diferença de classe entre a mãe de Theo e a irmã, 

que gera inveja; a solidão de Jasper com a esposa senil e seu suicídio; o câncer do pai de Theo 

e sua morte – todos esses são exemplos que formam um panorama de famílias conturbadas e 

descontentes. A relação de Theo com a mãe é marcada por ressentimento e culpa, que acaba 
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 “We should just run away somewhere. Start over. A real family.” 
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os afastando. Algumas das lembranças mais marcantes da infância de Theo são da morte do 

pai e da reação da mãe a esse acontecimento, que reverberam em sua memória. Ele recorda: 

 

Não consigo me lembrar do dia em que ele morreu, exceto por um incidente: minha 

mãe sentada à mesa da cozinha, chorando as últimas lágrimas de raiva e frustração. 

Quando, desajeitado e constrangido, tentei abraçá-la, ela gritou: “Por que eu sempre 

tenho esse azar?” Pareceu então àquele menino de 12 anos, como parece agora, uma 

resposta inadequada à tragédia pessoal, e sua banalidade influenciou minha atitude 

para com minha mãe pelo resto da minha infância. (JAMES, 1993, p. 26)
185

. 

 

 As discussões que Theo tem com sua esposa e a responsabilidade que ele tem no 

acidente que causou a morte de sua filha, quando ainda criança, atomizam o caráter trágico do 

futuro sombrio, sublinhando a infertilidade das relações. Por mais que a morte dela tenha sido 

acidental, gerou uma fissura irreparável. O casal se divorciara após a morte da menina. Apesar 

da tragédia, Theo confessa que seus sentimentos pela criança não eram totalmente 

benevolentes, dizendo: “Helena era obcecada por ela, totalmente encantada, escravizada, e sei 

que o que estragou Natalie para mim foi o ciúme” (JAMES, 1993, p. 29).  

No livro de James, os personagens têm uma relação de parentalidade com os gatos. 

Helena e Theo tinham uma gata que ficou com ela após a separação. Ele relata como era 

comum que quando os bichanos fossem dar à luz, os amigos eram convidados para assistir, 

com o objetivo de “testemunharem o milagre da vida emergente” (JAMES, 1993, p. 117)
186

, e 

depois havia uma refeição para celebrar. Na adaptação de Cuarón, podemos verificar a 

presença dos cachorros em muitas circunstâncias. Na fazenda para onde Kee, Miriam e Theo 

são levados após a morte de Julian, há um que mostra afeto por Theo, há o de Jasper que 

acompanha o personagem e também o cão de Marischka, além dos cães policiais. Para nós, 

isso sugere a possibilidade de uma conexão afetiva com um ser vulnerável, porém 

domesticável, em um mundo em que as pessoas estão carentes desses laços. Há outra 

instância em que há uma relação entre animais humanos e não-humanos: o momento em que 

Kee chama Theo para conversar no estábulo. Ela pergunta: “Sabe o que fazem com essas 

vacas? Cortam as tetas (…). Quatro tetas cabem na máquina” (FILHOS..., 2006)
187

. A cena 

ressalta como a espécie humana explora a potência reprodutiva das fêmeas não-humanas, se 

apropriando do leite para obtenção de lucro. No entanto, a sugestão que Kee dá em seguida, 
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 “I can’t now remember the day he died except for one incident: my mother sitting at the kitchen table, 

weeping at last tears of anger and frustration. When, clumsy and embarrassed, I tried to put my arms round her, 

she wailed: “Why do I always have such rotten luck?” It seemed then to that twelve-year-old, as it seems now, 

an inadequate response to personal tragedy, and its banality influenced my attitude to my mother for the rest of 

my childhood.”  
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 “witness the miracle of emerging life.” 
187

 “You know what they do to these cows? They cut off their tits, they do (...). Four tits fit the machine.” 
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de uma máquina para oito tetas, não remedia nem atenua essa questão. A cena acaba 

reiterando a relação de exploração entre humanidade e Natureza, que levara àquela situação.   

Nesse sentido, Theo também não mantém relação com um animal de estimação e nem 

nutre qualquer outra relação de amorosidade. A perda do pai e da filha resultam em uma 

melancolia patente. Uma fala dele esclarece como esses sofrimentos do passado o assombram: 

“Não quero que ninguém me procure, nem para proteção, nem para felicidade, nem para 

amor, nem para nada” (JAMES, 1993, p. 26)
188

. O luto pela filha também é importante na 

constituição psíquica do personagem. Mas é Julian e sua gravidez que o levam à superação 

dessas perdas.  

O luto foi um tema transposto do romance de James para o filme de Cuarón. No 

entanto, esse luto foi retratado de forma diferente. Theo, nesse caso, é um ex-ativista político 

que abandonara seu posicionamento e ação política para tornar-se um burocrata apático, 

solitário, viciado em apostas, que vê o mundo com desalento. Ao contrário dele, Julian 

tornou-se uma figura importante entre os Peixes, uma mãe que transformou seu luto em luta 

política, apesar de ter cortado relações com seu ex-marido. Ela diz para Theo: “É difícil olhar 

pra você. Ele tinha os seus olhos” (FILHOS…, 2006)
189

. Theo comenta ressentidamente que 

nunca entendeu como ela pôde superar a morte do filho deles, durante uma pandemia de 

gripe, tão rapidamente, mas ela responde de maneira assertiva: “Você acha que eu superei? 

Ninguém poderia superar. Eu vivo com isso. Eu penso nele todos os dias” (FILHOS..., 

2006)
190

.  

Acreditamos que para Julian, assim como para Beauvoir, a maternidade não é uma 

obrigação natural, mas é assumir um compromisso (2019b, p. 326). Esse compromisso não é 

exclusiva ou necessariamente com o indivíduo que se dá à luz, pode igualmente tornar-se um 

compromisso mais amplo para uma melhoria da sociedade que possa abarcar todas as 

crianças, um ato com potencial político de mobilização. Organizações sociais como Mães da 

Favela, Mães de Maio e Mothers for Housing mostram como a maternidade pode ser um 

ponto de confluência na luta por justiça social e reparações históricas para além de um tropo 

idealizador. Uma bandeira que une um grupo e o mobiliza em prol de interesses comuns que, 

ao final, interessam a toda sociedade.  

Embora a reprodução humana interesse a homens e mulheres, a primazia sobre o 

controle reprodutivo, como sobre outros bens, é estratégia de manutenção do poder e do status 

quo (LA ROCQUE; SAWADA; SOUZA, 2019, p. 111). A maternidade foi usurpada e 
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 “I don’t want anyone to look to me, not for protection, not for happiness, not for love, not for anything.” 
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 “it’s hard for me to look at you. He had your eyes.” 
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 “You think I got over it? No one could get over it, I live with it. I think about him every day.” 
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regulada por esse status quo. A experiência da maternidade tem sido canalizada para servir 

aos interesses dos homens, daí que comportamentos que sejam vistos como uma ameaça à 

dominação masculina, como filhos ilegítimos ou aborto, serem considerados desviantes ou 

criminosos (RICH, 1995, p. 42). Não obstante, o movimento feminista percebe a necessidade 

de desvencilhá-la das garras da ideologia patriarcal, capitalista e heterocêntrica; nesse sentido, 

propõe deslocamentos, reconfigurações e teorias a esse respeito, afirmando a necessidade da 

construção de uma maternidade que seja a negação da maternidade patriarcal (O’REILLEY, 

2007, p. 4); a ficção é um território fecundo para essas discussões. A busca por repensar o 

lugar da maternidade na vida da mulher não visa somente à partilha de responsabilidades 

entre mães e pais, mas também desdobra a “possibilidade de se afastar o caráter opressor da 

geração biológica” (HIRATA et al, 2009, p. 138). Para além disso, devemos investigar as 

metáforas e metonímias ligadas à reprodução, gestação, parto e maternidade, a fim de 

(re)escrever e (re)inscrever potencialidades desses fenômenos tanto na arte e na cultura 

quanto na experiência vivida.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ficção distópica nos leva a confrontar a realidade histórica a partir de ansiedades 

individuais e coletivas que são exacerbadas pelo enredo e tom ao serem deslocadas e 

reconfiguradas em um mundo fictício incômodo e estranho, mas ainda assim familiar e 

próximo. Procuramos ao longo deste trabalho sublinhar as interpretações e implicações a 

respeito de poder, biopolítica, religião, controle do corpo feminino, infertilidade, reprodução e 

maternidade nas obras distópicas O conto da aia e The Children of Men, assim como em suas 

adaptações para o meio audiovisual, The Handmaid’s Tale e Filhos da Esperança, 

respectivamente. A nosso ver, essas obras nos convidam a olhar para o presente através de 

outras lentes, fazendo uso do mecanismo de estranhamento cognitivo, tornando mais claras as 

tensões, conflitos e ideologias em que estamos mergulhados. Essas obras nos mostram o que 

seria a tarefa da literatura distópica, e acrescentaríamos ainda, desse gênero teatral, 

cinematográfico e televisivo, ou seja:  

 

De nos alertar e nos educar a respeito das distopias da vida real. Ela não precisa de um 

final feliz para tal: o pessimismo tem seu lugar. Porém pode visualizar soluções 

racionais e coletivas onde a irracionalidade e o pânico avultam. O entretenimento tem 

um papel nesse processo. Mas a tarefa é séria. Torna-se cada dia mais importante 

(CLAEYS, 2017, p. 501) 

 

Concordamos igualmente com a afirmação de Tom Moylan de que a verdade da 

distopia está em sua capacidade de ver as raízes dos males políticos e ecológicos como 

sistêmicos, rejeitando a ideia de um fator único, causador da sociedade representada na obra; 

e é justamente pela sua força totalizante que ela permite aos leitores enxergar por dentro e 

além das duras condições em que se encontram (MOYLAN, 2000, p. xii). Podemos 

acrescentar que, por essas características, a escolha de estudar as obras literárias junto com 

suas adaptações nos permite desvelar e investigar dialogicamente a influência do contexto 

histórico, social e político sobre as temáticas trabalhadas em ambas, ao alargar a perspectiva 

dos males sistêmicos. Ademais, a história das conexões entre literatura, ficção, cinema e 

televisão é de apropriação e contaminação – essa mistura de formatos coexistentes e em 

mutação sendo simbólica do progresso das narrativas nos séculos XX e XXI (CARTMELL; 

WHELEHAN, 2007, p. 11), ou seja, podemos olhar essas obras de forma dialógica e não 

simplesmente mimética. As adaptações comandadas por Alfonso Cuarón e Bruce Miller 

ampliaram, ressignificaram, deslocaram e dialogaram com as questões já presentes nos 
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romances que as inspiraram, atualizando-as, e, nesse sentido, conferiram mais robustez a 

nossa análise, no tocante ao gênero, reprodução e maternidade. 

A problemática de gênero nessas ficções é um dos principais eixos temáticos que as 

aproxima, ao mesmo tempo em que percebemos dimensões distintas acerca dela em cada uma 

das obras. Em se tratando das desigualdades entre homens e mulheres, ou melhor dizendo, 

entre homens heterossexuais, brancos e todas as outras pessoas que se distanciam desse 

sujeito tido como universal, o imaginário distópico, assim como o utópico, nos instiga a 

perceber a complexidade de forças que dão forma a nossa realidade, transpassada pelo sistema 

sexo/gênero. Quando o movimento feminista se organiza para apontar, desnudar e confrontar 

essa problemática, almejando desmantelar o que é genericamente denominado de patriarcado, 

as reações contrárias aparecem, se articulam e se multiplicam; paulatinamente se enfraquecem 

ou se fortalecem de acordo com as circunstâncias. Inúmeras distopias, como as investigadas 

aqui, iluminam e realçam os ataques sofridos pelo movimento feminista ao longo dos últimos 

sessenta anos, ao extravasarem como “reações antifeministas existem porque o movimento foi 

bem-sucedido ao mostrar para todo mundo a ameaça que o patriarcado oferece ao bem-estar 

de mulheres e homens” (HOOKS, 2019, p. 165).   

É importante notar que tanto para acadêmicos tradicionalistas quanto no próprio senso 

comum, a ideia de um patriarcado universal e trans-histórico se baseia em suposições 

androcêntricas que passaram a ser questionadas pelos movimentos feministas, com o 

argumento de que “se o sistema de dominação patriarcal tem origem histórica, pode ser 

extinto em circunstâncias históricas diferentes” (LERNER, 2019, p. 42), ou seja, se a 

dominação masculina é fruto de um processo dialético, ela pode ser derrotada dentro do 

processo histórico.  

Se a igualdade de gênero nunca existiu por completo, então ela deve ser imaginada 

para se tornar objeto de pensamento e decisão conscientes; nesse sentido, é devido ao lastro 

do movimento feminista ser limitado social, política e economicamente, que as feministas 

lançaram mão de modalidades culturais, especialmente representações artísticas e literárias, 

como meios mais acessíveis para tornar um futuro diferente compreensível para um público 

mais amplo (JOHNS, 2010, p. 175). No entanto, imaginar alternativas piores igualmente pode 

nos auxiliar a imaginar circunstâncias melhores, a perceber as fraturas no presente, assim 

como nos levar a prever possíveis distorções que podem ser desenhadas quando nos 

despolitizamos, abaixamos a guarda, negligenciamos questões centrais ou abrimos concessões 

demais.   
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Não obstante, não limitaria as obras aqui analisadas ao rótulo de feministas, ainda que 

tragam diversas discussões e denúncias relevantes para o movimento feminista do qual 

afirmamos fazer parte. Escolhemos a teoria de gênero para investigá-las, bem como 

colocamos outros pressupostos teóricos como ponto de partida e em diálogo uns com os 

outros. Feminismo como movimento social bem como teoria política é diferente do impulso 

feminista na literatura: a linguagem da ficção não se prende às mesmas convenções que a 

práxis na realidade empírica, mas é claro que esse movimento, discurso e teoria influenciam 

na cultura e na arte como um todo. 

Investigamos essas obras considerando as características e estratégias do gênero 

distópico: a representação das mulheres, a misoginia dos regimes políticos vigentes, a relação 

entre sexualidade e biopolítica, o controle sobre o corpo feminino e as possibilidades e limites 

de resistência à opressão de um sistema patriarcal sempre atual. A percepção acerca desses 

elos não é recente. Para Raffaela Baccolini, a consciência a respeito das questões de gênero 

diferencia as distopias escritas por homens e por mulheres, tanto que algumas temáticas 

aparecem reiteradamente, como a atribuição de uma função exclusiva das mulheres voltada 

para reprodução; nesse sentido, a literatura escrita na Europa nos anos trinta e quarenta 

apontava para a ligação intrínseca entre misoginia, autoritarismo e violência (BACCOLINI, 

2019, p. 46). Como apontamos ao longo deste trabalho, há diversas obras em que as questões 

acerca de reprodução, gravidez e maternidade ocupam lugar de destaque em romances 

utópicos, distópicos e de ficção científica em geral. 

Imaginar alternativas é um ato profundamente influenciado pelas circunstâncias em 

que uma obra é produzida e o contexto em que ela circula. Nesse sentido, a diferença entre o 

momento em um romance é lançado e o momento em que ele é adaptado para outro meio é 

um dos aspectos que pode marcar essa adaptação. Os responsáveis pela adaptação podem 

tentar transpor o posicionamento do autor ou distanciar-se deste por considerarem-no 

inapropriado ou anacrônico, fazendo conscientemente escolhas vistas como infidelidade ao 

material original, ou indo muito além dele, como é o caso das adaptações investigadas por 

nós. 

No romance de Atwood e sua adaptação para o streaming, parece que temos uma 

combinação de história e ficção, o que dá origem a um futuro assustadoramente possível para 

o Ocidente e, em algumas outras partes do mundo, uma realidade no presente, em que o 

controle das mulheres sobre seus corpos e sua fertilidade lhes é negado em nome de estruturas 

patriarcais e normas religiosas (CALLUS; GRECH, VASSALLO, 2017, p. 7). A primeira 

temporada do seriado bebeu de sua fonte, transpondo boa parte dos acontecimentos do 



226 
 

romance, mas já fazendo algumas modificações, acréscimos e omissões, sendo bem-sucedida 

em transmitir a sensação de desconforto e pavor que o romance inspira. Na segunda 

temporada, os roteiristas desenvolveram os personagens, teceram outras tramas e trilharam 

caminhos novos, que dividiram a opinião de espectadores. Entre o romance de P.D. James e a 

adaptação de Alfonso Cuarón existem também muitas diferenças, desde estéticas e formais até 

o enredo. O arco de desenvolvimento do protagonista é um exemplo importante dessas 

mudanças, já que ao invés da ascensão política que o final do romance sutilmente sugere, a 

trajetória de Theo vai do viciado apático para o martírio (WOLMART, 2017, p. 15). Ao invés 

de uma sociedade politicamente indiferente e melancólica, com o verniz da tranquilidade 

ordenada, temos um mundo arruinado, instável e conflituoso. O contexto histórico de cada um 

também explicita a diferença entre o romance e o filme como um anacronismo intertextual, 

que reflete a descontinuidade entre os contextos históricos em que estão respectivamente 

inseridos, a saber, a era da Guerra Fria e a era pós-11 de setembro de início dos anos 2000 – 

descontinuidade representada metonimicamente pela infertilidade que fertiliza 

paradoxalmente a evolução adaptativa do livro ao cinema (WOLMART, 2017, p. 5).  

O temor acerca da capacidade ou não de vivermos em um planeta saudável, 

politicamente livre e socialmente justo após todo desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural do século XX dissemina-se a partir de certo pessimismo por conta dos retrocessos 

políticos desde os anos 2000 e a crescente sensação de insegurança econômica e social 

generalizadas, colocando as distopias em voga a tal ponto que o próprio termo entrou com 

força no cotidiano. O fato que The Handmaid’s Tale ter estreado no primeiro ano da 

presidência de Donald Trump certamente contribuiu para o sucesso da série, da mesma 

maneira que o crescimento do número de refugiados por conta de conflitos no Oriente Médio 

e norte da África e as práticas acerca de imigração ilegal nos Estados Unidos fizeram com que 

o filme Filhos da Esperança pareça atual mesmo após 15 anos do seu lançamento. Essas 

narrativas acabam por denunciar que “[o] patriarcado capitalista da supremacia branca não 

tem capacidade de proporcionar tudo o que prometeu” (HOOKS, 2019, p. 108). Elencaremos, 

então, algumas conclusões e desdobramentos a partir desse arcabouço analítico. 

Concluímos que se a divisão sexual transformou as características anatômicas e as 

diferenças genitais em um sistema binário de oposição organizado hierarquicamente, é o 

movimento feminista que busca dar fim às injustiças que essa oposição engendrou. No bojo 

dessa contestação, Gilead representa as forças políticas que se agarram com unhas e dentes ao 

sistema binário sexo/gênero, negando que o gênero seja construído sócio-historicamente, pois, 

para o regime, sexo e gênero precisam ser categorias indissociáveis, já que a manutenção 
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dessa hierarquia é fundamental para sua própria sustentação ideológica e política. O controle 

do corpo das mulheres, de sua sexualidade, de sua capacidade reprodutiva e dos filhos 

gerados por elas são os pilares centrais da sustentação do regime. No interior desse ethos, a 

vulnerabilidade das mulheres em relação à escravidão sexual se expressa como uma condição 

inerente à feminilidade em um sistema patriarcal (VARSAM, 2003, p. 214). Em The Children 

of Men e em Filhos da Esperança, esse mesmo controle se dá de maneira metonímica através 

das histórias de Julian e Kee em suas tentativas de fuga. Nessas obras, fica patente que: 

 

O corpo da mulher, com o seu potencial de gestar, fazer nascer e nutrir uma nova 

vida, tem sido através dos tempos um campo de construções: um espaço investido de 

poder e de uma vulnerabilidade aguda; uma figura numenosa e uma encarnação do 

mal; um tesouro de ambivalências, a maioria das quais funcionou para desqualificar 

as mulheres do ato coletivo de definir a cultura. (RICH, 1995, p. 102)
191

 

 

O que a ideologia da dominação masculina faz é negar às mulheres o poder sobre suas 

vidas, sobre seus próprios corpos e sobre os rumos das comunidades em que estão inseridas. 

A sociedade criada pelos homens decreta que a mulher é inferior: ela só pode abolir essa 

inferioridade destruindo a superioridade viril (BEAUVOIR, 2019b, p. 342). Quando a 

ansiedade em relação à própria condição viril, a precariedade econômica e a incerteza política 

brotam, a ordem de gênero parece estremecer e leva alguns homens a sentirem que as 

mulheres estão “fora de controle”, e a sociedade moderna, com suas novas liberdades sexuais 

e fluidez de gênero, estaria “fora do eixo” – sendo assim, esses homens calculam que sua 

masculinidade está ameaçada (ARRUZZA et al, 2019, pos. 484). A crise de infertilidade 

acaba representando essa ameaça à virilidade. 

O ponto de partida das obras examinadas aqui é a especulação sobre o que acontece 

quando a pressuposição da reprodução como dada, como fenômeno universal, como 

incontestável, previsível e independente, deixa de sê-lo. As distopias que escolhemos analisar 

têm em comum a infertilidade generalizada. Essa infertilidade é um tropo polissêmico por si 

só, aludindo à incapacidade, esterilidade das relações humanas, destruição do nosso meio de 

vida, morte; porém também está associada às relações entre contracepção, gravidez, aborto, 

maternidade, justiça reprodutiva e biopolítica, revelando muito sobre estes tópicos no mundo 

empírico. Elas aludem indiretamente à questão das tecnologias reprodutoras, sugerindo que 

tanto sua utilização (mesmo que latente) quanto sua rejeição completa apontam para uma 
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 “The woman’s body, with its potential of gestating, bringing forth and nourishing new life, has been through 

the ages a field of constructions: a space invested with power and an acute vulnerability; a numenous figure and 

an incarnation of evil; a hoard of ambivalences most of which have worked to disqualify women from the 

collective act of defining culture.” 



228 
 

batalha entre os sexos pelo controle da fertilidade feminina e, correspondentemente, da 

infertilidade, como representada nesses textos; servem como um aviso: esses textos não são 

somente histórias (BARR, 1993, p. 93 apud LA ROCQUE, 2019, p. 111).  

A infertilidade desnuda e amplia os mecanismos biopolíticos que permeiam os 

discursos e práticas sobre o corpo, especialmente o feminino, e a reprodução. Como 

mecanismo literário, ela tem causas e consequências que são tanto sócio-históricas quanto 

psíquicas e simbólicas. Os personagens a interpretam de maneiras diferentes, bem com os 

sistemas de poder retratados a instrumentalizam para fins próprios. Em The Children of Men, 

vemos que muitos interpretam a infertilidade como castigo divino, enquanto outros a leem 

como uma causalidade natural. O déspota Xan Lyppiatt utiliza-se do medo da população 

acerca das consequências da ausência de nascimentos para cooptá-la em nome da preservação 

da segurança que um governo autoritário garantiria. Acreditamos que a infertilidade serve 

como metáfora para essa angústia existencial e para o luto decorrente dessa sensação de 

perda, porém é essa “morte” que também possibilita o renascimento. O próprio título do livro 

faz referência a um salmo bíblico que diz: “Tu reduzes o homem à destruição; e dizes: Tornai-

vos, filhos dos homens” (90:3), aludindo ao poder divino de eliminar a humanidade. Apesar 

das angústias dos personagens em relação a sua situação, o encerramento do romance com o 

batizado simbólico do bebê de Julian aponta mais para uma retomada da fé do que para a 

contestação, embora a organização religiosa tradicional não pareça ser o caminho que a 

narrativa invoca. A esperança que o nascimento do filho de Julian representa não é baseada 

em pureza moral, mas sim nas próprias falhas humanas. Por outro lado, o posicionamento de 

Theo após matar Xan e tomar posse do anel do Guardião da Inglaterra sugere uma tentação de 

tomada do poder por parte do personagem, substituindo a apatia e melancolia que ele sentia 

antes por uma possível ganância, sugerindo que a História é cíclica, com Theo tomando o 

lugar de Xan (WOLMART, 2017, p. 18). Como a autora observou em uma entrevista, o 

romance não nos traz uma solução reconfortante que nos leve a crer em um universo racional 

(JAMES, 2006, s.p.). Já na adaptação de 2006, Theo é morto, o primeiro bebê a nascer após 

um longo hiato não está em solo britânico, a progenitora é uma refugiada negra e não existe 

um poder centralizado para ser capturado. Diferente do conformismo apático que caracteriza a 

sociedade e do grupo discreto e pacífico de resistência, os Fishes, do romance de James, na 

adaptação retrata-se um mundo caótico, fragmentado e violento no qual a milícia antigoverno 

também não é confiável. Nesse contexto:  
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O filme deixa claro que o governo é o inimigo, o fascismo levou a uma situação em 

que até os Peixes são corruptos e o terror está na ordem do dia. Em suma, a 

humanidade se tornou tão falida e estéril quanto os úteros do mundo (LATIMER, 

2011, p. 53).  

  

Nessas obras, as questões de relação sexual, procriação, gravidez e parto são retratadas 

com diferentes implicações e perspectivas. No que tange a análise da questão reprodutiva, 

deve-se examinar as desigualdades marcantes que envolvem os modos de produção – ou seja, 

quando as mulheres dão à luz, os homens se apropriaram desse trabalho de parto e das 

crianças que ele produziu (YAEGER, 1992, p. 281). Essa apropriação pode ser tanto literal 

quanto figurativa, como podemos ver nas narrativas investigadas, e também pode ser 

analisada por uma perspectiva macroestrutural, a partir das categorias de poder disciplinar e 

biopoder. Como argumenta Foucault:  

 

Uma técnica que é, pois, disciplinar: é centrada no corpo, produz efeitos 

individualizantes, manipula o corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis e 

dóceis ao mesmo tempo. E, de outro lado, temos uma tecnologia que, por sua vez, é 

centrada não no corpo, mas na vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas 

próprios de uma população, que procura controlar a série de eventos fortuitos que 

podem ocorrer numa massa viva; uma tecnologia que procura controlar 

(eventualmente modificar) a probabilidade desses eventos, em todo caso em 

compensar seus efeitos (FOUCAULT, 2005, p. 297). 

 

Essas técnicas disciplinares estão entrelaçadas e articuladas em diversas 

circunstâncias, se reforçando mutuamente. Em distopias, essas técnicas ocorrem em vários 

espaços de maneira bastante rígida, repetitiva e contínua, com o objetivo de cercear a 

liberdade individual e criar uma população obediente e intolerante com as diferenças. O 

Centro Vermelho em Gilead é onde esse processo de disciplinarização ocorre mais 

intensamente para as Aias, porém ele continua com a gestão do comportamento delas por 

parte das Marthas, Esposas, Tias e médicos. Além disso, podemos listar outras políticas do 

regime para disciplinar os corpos e que também são mecanismos biopolíticos, como a 

alocação das Aias em cada família, a determinação do dia da Cerimônia, os casamentos 

arranjados com moças jovens que teriam mais tempo de fertilidade, o destino obscuro dos 

não-bebês e a recolocação das crianças que foram separadas de seus país biológicos – tudo 

isso é consequência de cálculos políticos. Todos esses mecanismos e ainda outros que 

poderíamos elencar aqui funcionam de maneira articulada, complementar e indissociável. 

Traçando um paralelo entre o regime de Gilead e a caça às bruxas, defendemos que assim 

como esse processo histórico o fez alguns séculos atrás, o regime instaurado pelos Filhos de 

Jacó é uma “guerra contra as mulheres, foi uma tentativa de degradá-las, demonizá-las e de 
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destruir seu poder social” e ao mesmo tempo reitera o desejo de reestabelecer “ideias 

burguesas de feminilidade e domesticidade” (FEDERICI, 2017, p. 334).  

Em The Children of Men, a existência das lojas pornográficas do próprio governo, os 

testes de sêmen e de fertilidade para as mulheres e a manutenção do Quietus funcionam como 

maneira de superpor disciplina e biopoder. Finalmente, em Filhos da Esperança, essa 

superposição se dá nos campos de refugiados, nos testes de fertilidade obrigatórios e também 

numa organização distinta do ritual do Quietus. Tal correlação ocorre desproporcionalmente 

sobre os corpos das mulheres, especialmente quando a infertilidade generaliza ameaça a 

continuidade da espécie humana. Se a Ciência e Medicina em geral são instrumentos, e ao 

mesmo tempo aliados da biopolítica, nas obras investigadas elas assumem outro papel. Tanto 

no romance de Atwood quanto em sua adaptação seriada, a tecnologia reprodutiva é 

escamoteada, e a medicina é evitada no período de gestação e no parto, embora no seriado 

June seja atendida em um hospital quando há alguma emergência. Em The Children of Men e 

Filhos da Esperança, a ciência não conseguiu compreender nem solucionar a infertilidade; 

igualmente, em ambos as mulheres grávidas temem o escrutínio e intervenções que seus 

corpos e os corpos de sua prole sofreriam caso fossem capturadas pelos governos autoritários, 

ainda que esses governos sejam bastante distintos entre si. Se, para James, o governo 

autoritário seria centralizado, personalista e paternalista, assumindo características temidas  

no contexto de Guerra Fria, para Cuarón tal governo seria incoerente ou pouco crível no 

século XXI; sendo assim, “o filme oferece um diagnóstico do desespero do capitalismo tardio, 

de uma sociedade sem história” (ZIZEK, 2007)
192

. 

A disciplinarização e biopolítica praticadas pelos regimes retratados nessas obras 

também funcionam no sentido de captura do trabalho reprodutivo feminino. A divisão sexual 

do trabalho inclui o trabalho reprodutivo, como dar à luz e criar os filhos e outras tarefas 

domésticas, como ir às compras, cozinhar e limpar (McLAREN, 2016, p. 23), ou seja, tarefas 

cotidianas essenciais à manutenção da vida e do bem-estar. Essas funções são desempenhadas 

no seio da família monogâmica e nuclear, segundo o “o princípio e modelo da ordem social 

com a ordem moral, fundada na preeminência absoluta dos homens sobre as mulheres, dos 

adultos sobre as crianças e na identificação da moralidade com a força” (BOURDIEU, 2010, 

p. 105). Nesse sentido, “o patriarcado não poderia sobreviver sem a maternidade e a 

heterossexualidade em suas formas institucionais” (RICH, 1995, p. 43)
193

. Na obra de 

Atwood e na adaptação, o confinamento das mulheres no lar ou seu degredo para as Colônias 
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 “The film gives the best diagnosis of the despair of late capitalism, of a society without history.” 
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 “Patriarchy could not survive without motherhood and heterosexuality in their institutional forms.” 
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coloca-as em situação análoga à escravidão dentro e fora do espaço doméstico; mesmo as 

famílias se constituem arbitrariamente, com base nos interesses das elites e do Estado. Ao 

relegarem a homossexualidade ao status de crime punido com a morte, colocam a 

heteronormatividade como único comportamento aceito, negando qualquer constituição 

alternativa de família. Em The Children of Men há uma sociedade onde os laços afetivos são 

débeis e a maior parte das pessoas vive isolada, o modelo de família está em decadência, mas 

nada novo aparece para tomar seu lugar. Nesse futuro, homens e mulheres ainda se casam, 

embora com menos frequência e muitas vezes com pessoas do mesmo sexo, parecendo uma 

procura pela pessoa com quem “encarar o declínio e decadência inevitávis” (JAMES, 1993, p. 

116)
194

. No entanto, o laço afetivo entre Julian e Theo é fortalecido com o nascimento do filho 

dela e parece retomar o ideal da família nuclear que fora ameaçado pela crise de infertilidade. 

Já em Filhos da Esperança, os esforços de Theo para salvar Kee para honrar a mulher que 

amava, Julian, e resignar-se após a morte do filho, também sugere uma reconstituição de 

família nuclear, ainda que sua morte impeça que esse destino se concretize.  

A figura da mãe serve ao patriarcado ao incorporar em uma única pessoa a religião, 

consciência social e o nacionalismo (RICH, 1995, p. 45). Se em O conto da aia e The 

Handmaid’s Tale a noção de maternidade difundida pelo regime é o da mulher que dedica sua 

vida inteiramente à família nuclear, remetendo a um passado supostamente mais moralmente 

elevado, esse passado é uma sombra, já que foi só no século XIX que esse ideal ganhou força. 

A maioria das mulheres trabalhava nos serviços domésticos e fora antes do século XIX; além 

disso, as atividades que desempenhavam na casa e na comunidade eram vistas como 

produtivos; nesse sentido, a relegação das mulheres ao espaço do lar e a atribuição às 

mulheres de uma missão divina nos cuidados com a família foram uma criação posterior à 

Revolução Industrial (RICH, 1995, p. 48-49).  

Ainda assim, a força centrípeta dos romances e suas adaptações é a reprodução 

biológica, ainda que indissociável da reprodução social; nesse sentido, controle de reprodução 

traz à baia não somente o sistema de gênero, mas também os de raça e classe, o da medicina e 

produção e prescrição de remédios, o de bem-estar social, de educação e de direitos dos 

homossexuais (GORDON, 2002, p. 321). Historicamente, devemos observar que parte da razão 

para a caça às bruxas foi a tentativa de criminalizar o controle da natalidade, já que curandeiras 

e parteiras possuíam o conhecimento de métodos contraceptivos e abortivos, e de colocar o 

corpo feminino a serviço do aumento da população (FEDERICI, 2017, p. 326), revelando como 

os desdobramentos da modernidade e do sistema biopolítico, econômico e social alienaram as 
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mulheres dos processos que podem acontecer com seus corpos, além de aliená-las umas das 

outras. As ficções estudadas aqui e suas análises contribuem para a formação de uma 

metanarrativa na qual os domínios sexual e biológico da reprodução são reconceitualizados de 

forma a permitir que os momentos de gestação e parto, ou de concepção e aborto, ou de recusa 

em conceber entrem para os discursos culturais (YAEGER, 1992, p. 279). Ao mesmo tempo, as 

metanarrativas sob o guarda-chuva da reprodução estão imbricadas com outros discursos, sejam 

jurídicos, econômicos, demográficos: políticas reprodutivas e de direito à cidadania se 

relacionam ao realçarem os paradoxos existentes em uma atmosfera política que regula quem é 

considerado “vivo” – isso é, o bebê ainda em gestação – e trata outros como politicamente 

mortos (LATIMER, 2011, p. 68). 

A sacralização da maternidade que acompanha muitas vezes a inferiorização da 

mulher é mais um exemplo da visão androcêntrica naturalizada na sociedade. A sujeição tem 

impedido as mulheres de ocuparem outros espaços e funções fora da maternidade, e esta é 

usada como justificativa para que os homens comandem e monopolizem os espaços públicos, 

excluindo as mulheres das posições decisórias e interesses coletivos que também as afetariam, 

roubando-lhes a autonomia e o poder de ingerência sobre os próprios destinos. A maternidade 

no romance de Atwood retém tanto o aspecto opressivo de uma instituição patriarcal, quanto as 

facetas prazerosas da experiência como demonstrado pelas duas únicas mães que o leitor 

encontra: Offred e sua mãe (RAO, 1993 apud LA ROCQUE, 2004, p. 79). O seriado, no 

entanto, vai além, destrinchando a frustração quando o desejo pela maternidade não é realizado, 

a temática da gravidez e do parto antes e após a instauração de Gilead e a maternidade 

enquanto potência para resistência frente ao regime autoritário, enquanto força capaz de 

humanizar e enquanto construtora de laços entre mulheres. Nesse sentido, é a maternidade que 

faz June ter coragem para escapar de Gilead e mais tarde para enviar sua segunda filha para o 

exterior, enquanto tentava resgatar a primogênita, embora essa concepção acabe por também 

reforçar a ideia da mãe que se sacrifica pelo bem da prole em detrimento do seu ou ainda em 

armadilhas do sentimentalismo. Em uma dimensão opressiva, na maternidade a mulher é 

encerrada no lar e “não funda ela sua própria existência, não tem os meios para se afirmar em 

sua singularidade e esta, por conseguinte, não lhe é reconhecida” (BEAUVOIR, 2019b, p. 330), 

que é efetivamente o que ocorre tanto com as Esposas quanto com as Aias e, até certo ponto, é 

o que Julian quer rejeitar em The Children of Men. Por outro lado, a maternidade feminista, ao 

contrário, se constrói a partir da negação da maternidade que sirva aos interesses patriarcais 

(O’REILLEY, 2007, p. 4), aquela que almeja a autonomia e que percebe seu papel dentro das 

estruturas políticas vigentes e reconhece seus limites, contradições e potências, e que está 
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latente nas obras aqui estudadas. Acreditamos que é ao se (re)apropriar do seu significado que 

as mulheres podem reinventá-la à sua imagem e semelhança, utilizando a ficção como 

ferramenta para tal.  

Os romances e suas adaptações apontam que os direitos reprodutivos só poderão 

emergir como revindicação legítima depois que os direitos das mulheres em sua totalidade 

tornarem-se o foco de um movimento organizado (DAVIS, 2016, p. 209), isto é, enquanto os 

direitos de algumas são mais garantidos que os de outras e enquanto as desigualdades em outras 

áreas não forem também atendidas, os direitos reprodutivos não poderão ser realizados por 

completo. Do mesmo modo, elucidam que “uma teoria feminista de gênero adequada deve 

simultaneamente ser uma teoria da diferença racial nas condições históricas específicas de 

produção e reprodução” (HARAWAY, 2004, p. 243-244), ou seja, não devemos supor que os 

mecanismos e implicações do controle do corpo da mulher, sexualidade feminina e reprodução 

são homogêneos para todas as mulheres: pelo contrário, são interligados ao racismo e 

colonialismo.  

A misoginia, autoritarismo, violência e intolerância que vemos nas obras aqui 

estudadas estão presentes nos discursos e práticas políticas atuais. Na leitura da ficção há uma 

suspensão temporária da descrença para mergulharmos no mundo do “e se...?”, que, no caso 

das distopias, nos transportam para versões desconfortáveis, claustrofóbicas e exasperantes da 

realidade. Ainda assim, subjazem nessas narrativas, a contrapelo, outras possibilidades. A 

própria Margaret Atwood cunhou o termo Ustopia, que combina utopia com distopia, “a 

sociedade imaginária perfeita e o seu oposto – porque, no meu ponto de vista, cada um contém 

uma visão latente uma da outra” (ATWOOD, 2012, p. 66). Para a autora, haveria duas utopias 

ocultas em seu icônico romance: “uma está no passado – o passado que é o nosso presente. A 

segunda está num futuro para além da narrativa principal, no Apêndice” (ATWOOD, 2012, p. 

90-91). Transpondo esse mesmo exercício para a obra de James, a utopia está na reunião entre 

os Fishes e Theo na floresta, em que ele reconhece sua felicidade, mas acima de tudo está no 

momento após o nascimento do filho de Julian, em que eles estão a sós e extasiados. Em Filhos 

da Esperança, na cena em que todos os tiros, gritos e bombas param e ouvimos somente o 

choro do bebê recém-nascido enquanto todos o admiram em estado de graça. Assim, se o 

presente já nos parece distópico, é porque a utopia também está latente nele. E como coloca 

Eduardo Galeano (2015, s/p), se a utopia serve para que não deixemos de caminhar, a distopia 

nos auxilia a prestarmos atenção onde pisamos. 
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