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A série The Handmaid’s Tale (2017), baseada no livro de mesmo nome O conto da Aia, de 

Margaret Atwood (1985), aborda uma distopia que acontece em um futuro não identificado, no 

qual um grupo religioso juntamente com o exército unem-se para transformar os Estados Unidos 

em uma ditadura chamada Republica de Gilead, eliminando, assim, os direitos de expressão, 

principalmente das mulheres. Isso acontece, pois Gilead é um governo pautado na misoginia e 

baseado na exploração das mulheres, em que essas servem como escravas sexuais a fim de 

continuar a raça humana. A série obteve destaque devido às atuais problemáticas enfrentadas 

pelos Estados Unidos no âmbito político e social com o atual governo de Donald Trump. Deste 

modo, tendo em vista que as produções televisivas traçam reflexões por meio das retratações com 

a atualidade, o presente artigo teve como objetivo traçar uma relação discursiva entre as questões 

políticas atuais dos EUA, com o cenário político da série The Handmaid’s Tale. A base teórica e 

metodológica desta pesquisa foi pautada em discursos da série televisiva, nos escritos de Atwood 

(1985), nas considerações de Althusser (1985) sobre condições reais de existência e, sobretudo, 

na Análise de Discurso de linha francesa nos estudos de Pêcheux (2002) e Orlandi (2005), visando 

os conceitos de condição de produção, formação discursiva e imaginária; além de Beauvoir (1968) 

e Butler (1990) que abordam sobre gênero e mulheres em seus estudos. Esta pesquisa contribui 

tanto para os estudos sobre gênero, mostrando como as mulheres são tratadas na nossa sociedade, 

bem como, acrescenta novas perspectivas ao campo de pesquisa da Análise de Discurso. O 

resultado da análise revelou o quanto as sequências discursivas apresentadas na série são similares 

com as que Atwood (1985) expõem em sua obra. Além disso, a partir da formação discursiva e 

imaginária dos personagens, é possível identificar o assujeitamento ideológico destes, aos fatos 

ocorridos em ambas produções. Ademais, a produção televisiva reforça, nos discursos dos 

personagens, a sua relação com o contexto político atual mostrando assim, a ressignificação de 

discursos.  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; The Handmaids Tale; Governo Trump. 

 

lohanalarissa483@gmail.com
renanlorenzatto0610@gmail.com%20

