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O UNIVERSALISMO E RELATIVISMO CULTURAL NA ATEMPORALIDADE DAS 

VIOLAÇÕES DOS DIREITOS FEMININOS 

 

UNIVERSALISM AND CULTURAL RELATIVISM IN THE ATEMPORALITY OF 

VIOLATIONS OF FEMININE RIGHTS 

 

Maria Paula Felix Rodrigues1 

Helena Mendes da Silva Lima2 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento progressivo dos Direitos Humanos está diretamente interligado às 

movimentações culturais, ultrapassando o reconhecimento de um direito positivo criado pelo 

Estado e abarcando as mutações sociais. Neste ínterim, este estudo buscou ponderar quanto as 

discussões acerca da aplicação dos Direitos Humanos, dado o reconhecimento de sua 

inerência, para observar as acepções das teorias do universalismo e relativismo cultural, as 

quais versam quanto a limitação da aplicabilidade dos Direitos Humanos em relação aos 

aspectos culturais. Assim, utilizando-se da interdisciplinaridade do Direito, foi realizada uma 

análise bibliográfica da obra literária “O conto da aia”, de Margareth Atwood, no qual foi 

possível extrair a partir de sua interpretação práticas depreciativas dos direitos femininos bem 

como violações a sua liberdade, as quais podem facilmente serem identificadas em meio às 

sociedades contemporâneas, mascaradas de manifestações culturais e religiosas. Deste modo, 

concluiu-se que há violação dos preceitos dos direitos humanos, provocados, principalmente, 

pela sua relativização. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Universalismo. Relativismo. Cultural. Direito feminino. 

 

ABSTRACT 

 

The progressive development of human rights is directly linked to cultural movements, going 

beyond recognition of a positive law created by the State and encompassing social change. In 

the meantime, this study sought to consider the discussions about the application of Human 

Rights, given the recognition of its inherence, to observe the meanings of universalism and 

                                                           
1 Acadêmica do curso de Direito pela Faculdade Católica Dom Orione 
2 Mestre em Sociologia pela PUCSP. Professora na Faculdade Católica Dom Orione. 
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cultural relativism, which deal with the limitation of the applicability of Human Rights in 

relation to cultural aspects. Thus, using the interdisciplinary of the right, a bibliographical 

analysis of the literary work "The Handmaid’s Tale", of Margareth Atwood, was carried out, 

in which it was possible to extract from its interpretation depreciative practices of the 

feminine rights as well as violations of its freedom, which can easily identified among 

contemporary societies, masked by cultural and religious manifestations. In this way, it was 

concluded that there is a violation of human rights precepts, mainly caused by their 

relativization. 

 

Keywords: Human rights. Universalism. Cultural relativism. Women’s rights. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Direito é inegavelmente uma espécie de organismo vivo estando a margem de 

mutações derivadas dos movimentos sociais, políticos e culturais. Assim a compreensão da 

utilização das normativas como ferramentas de controle social fixa-se a partir das constantes 

mudanças em que a sociedade está exposta e virá, eventualmente, a ser influenciada. 

Neste ínterim, a sujeição de uma regulamentação das ações humanas em um Estado de 

Direito ultrapassa os limites técnico-jurídicos e emerge no âmbito antropológico, observado a 

partir do estudo das relações humanas. 

No presente trabalho as movimentações e controles sociais foram postas em análise 

partindo-se do olhar teórico sob o viés da literatura, vez que esta, como uma forma de arte, 

expressa as vivências sociais e apresentam manifestações culturais, retratando o coletivo de 

modo que espelham uma realidade da qual pode-se subtrair aspectos filosóficos e valores 

ideológicos presentes em sociedades atuais. 

Destarte, a interdisciplinaridade do Direito neste artigo foi aplicada em conformidade 

a análise do universo distópico criado por Margaret Atwood em sua obra “O Conto da Aia”, 

publicada em 1985, servindo de parâmetro na observância da esfera de normativas 

internacionais relacionadas aos Direitos Humanos quanto a discussão do papel e direitos das 

mulheres nas sociedades contemporâneas. 

Envolto em temáticas sociais, O Conto da Aia apresenta problemáticas dissociativas à 

liberdade física, psicológica, sexual e intelectual das mulheres, através da instituição de atos 

culturais moralmente depreciativos, advindos de ideologias altamente patriarcais e sexistas. 
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Tais atos representados no livro foram abordados em paralelo às atuais legislações e práticas 

culturais realizadas em alguns países, visto que há inúmeras similaridades nas violações de 

direitos e integridades de mulheres.  

Este exame foi realizado partir de um estudo histórico dos Direito Humanos em sua 

base política, sob um olhar hermenêutico no que tange os principais aspectos sociais e 

histórico-culturais das sociedades em questão. 

É de se valer também dos preceitos jurídicos que compõem o Direito Internacional na 

busca de reconhecer as limitações de abrangência de suas normativas contidas em pactos e 

convenções, através de uma pesquisa de cunho bibliográfico. Assim como apresentar 

informações para formar bases empíricas através de resultados qualitativos e quantitativos das 

violações dos direitos das mulheres, por intermédio de pesquisa documental. 

Desta análise de normativas e práticas pretendeu-se objetivamente tratar quanto a 

incidência dos Direitos Humanos, vez que mediante o reconhecimento de sua inerência ocorre 

ainda controvérsias quanto a sua aplicação. Tal problema serviu como objeto de investigação 

a partir de tais divergências, abordando acerca das teorias universalista e relativista cultural 

que tratam quanto a aplicabilidade das normativas fundamentais em sociedades que carregam 

uma diversidade cultural estruturada e insolúvel. 

 Neste contexto, as teorias versam quanto a aplicação das normativas em paralelo ao 

respeito que deve ser direcionado aos preceitos culturais de cada Estado, bem como os 

prejuízos advindos das violações que podem ser originadas a partir da preponderância cultural 

destas sociedades.  

Desta forma, a análise dos atos presentes na obra de Margaret Atwood, em paralelo as 

normativas presentes atualmente no Direito Internacional, exige que seja direcionado um 

olhar crítico quanto a incidência de legislações que violem o princípio da dignidade da pessoa 

humana e os Direitos Humanos das mulheres como um todo.  

Mas, também sugerir um estudo da efetiva aplicação dos Direitos Humanos no âmbito 

global para se analisar as delimitações que tais normativas sofrem mediante diversas 

sociedades sob o ponto de vista histórico, cultural, religioso e até mesmo político.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: ASPECTOS DA 

NORMATIZAÇÃO DOS DIREITOS NO PÓS SEGUNDA GUERRA 
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Para formação de uma base teórica do estudo da aplicação dos Direitos Humanos 

deve-se ponderar, primeiramente, quanto ao seu reconhecimento no âmbito internacional bem 

como a sua abrangência.  

Para isto deve-se ressaltar que os Direitos Humanos adquiriram, após o encerramento 

da Segunda Guerra Mundial, um status global abarcando discussões e ações para o 

estabelecimento de seu conceito e fixação na esfera global, visando ocasionar a reflexão e 

flexibilização do reconhecimento da dignidade da pessoa humana sendo destinada e inerente a 

todos os seres, sem qualquer discriminação.  

O denominado Direito Internacional dos Direitos Humanos teve sua gênese, 

principalmente, como resposta as atrocidades realizadas pelo grupo nazista liderado por 

Hitler, conforme trata Piovesan (2016). Porém, podem ser citadas marcos anteriores a 

Segunda Guerra que foram essenciais para formação de direitos baseados em igualdade e 

proteção dos indivíduos como a Magna Carta (1215), o Bill off Rights (1688) e a Revolução 

Francesa que ocasionou na criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789). 

Assim, pode-se afirmar que os Direitos Humanos surgiram a partir de progressivos 

conflitos e debates político-sociais, passando a existir com base em uma conquista histórica 

após anos de violações ao direito a vida e liberdade, por exemplo. 

Neste trâmite, Bobbio (2014, p. 9) trata quanto ao surgimento dos Direitos Humanos: 

 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi — e continuo a defender, fortalecido por 

novos argumentos — que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, 

são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

 

O crescimento gradual que trata o autor, no âmbito internacional teve maior impacto 

subsequente aos horrores da Segunda Guerra e a crise do positivismo jurídico, advinda da 

desestruturação que os movimentos nazistas e fascistas causaram ao utilizarem a legislação 

como fundamento para a prática das barbáries ocorridas durante o combate contra os judeus, 

os quais fizeram nascer a ideia da proteção da dignidade da pessoa humana como necessidade 

universal. 
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Afirma Piovesan (2012, p. 176) que “o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

ergue-se no sentido de resguardar o valor da dignidade humana, concebida como fundamento 

dos direitos humanos.” 

A partir desta concepção foi criada a Carta da ONU, a qual determina a 

responsabilização dos Estados pela efetivação dos Direitos Humanos para os cidadãos, 

refletidos na idealização de proteção dos indivíduos perante aos seus superiores e coletivos, 

tornando a relação política-jurídica dos Estados para com seus nacionais um assunto de 

competência internacional. 

A confecção da Carta da ONU serviu como resgate da dignidade humana bem como 

possibilitou a elaboração e adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos que aceita 

por 48 países a época, revolucionou o tratamento de universalidade e igualdade dos direitos, 

tratando-os como qualidades com caráter inerente aos cidadãos. 

Este foi o marco inicial para um novo vislumbre dos Direitos Humanos, o qual passou 

a ser moldado utilizando a dignidade da pessoa humana como seu eixo principal, resultando 

na expansão da constitucionalização da dignidade da pessoa humana, a qual teve sua gênese 

principiológica na Constituição Alemã de 1949, segundo Sarlet (2002, p. 26). 

O autor (2002, p. 62) conceitua a dignidade da pessoa humana da seguinte forma: 

 

Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 

tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 

lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 

Os Direitos Fundamentais citados pelo autor são aqueles que tratam-se de direitos 

previstos em tratados internacionais, sendo indispensáveis para qualquer cidadão, a exemplo 

da liberdade, moradia e vida, servindo estes como base para os Direitos Fundamentais que 

dispõe sobre as prerrogativas reconhecidos pelas Constituições de cada Estado como direitos 

básicos detentos por todos.  

Fonteles (2014, p.15) trata os Direitos Fundamentais como "direitos relativos a uma 

existência humana digna, reconhecidos por uma Constituição, que impõem deveres ao Estado, 

salvaguardando o indivíduo ou a coletividade."  

Em consequência, posteriormente em 1966 foram celebrados pactos para atribuir o 

caráter obrigatório dos Direitos Humanos, sendo estes o Pacto Internacional dos Direitos 



8 
 

 
 

Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, 

reafirmando o caráter de obrigatoriedade dos direitos estipulado pela ONU. 

 

3 CONTEXTO DE O CONTO DA AIA 

 

A obra literária posta em análise que serviu como base teórica para o estudo realizado 

neste artigo trata-se do livro escrito pela autora canadense, Margareth Atwood, denominado 

“The Handmaid’s Tale”, em português de “O Conto da Aia”. 

O livro, publicado em 1985, foi o responsável pela estreia da autora na ficção 

cientifica, apresentando uma distopia que se distancia dos parâmetros tecnológicos 

corriqueiros do gênero, fixando-se em uma antítese que apresenta uma sociedade negativa 

versando sobre o papel social feminino, resultando em uma grande reflexão quanto aos 

direitos sociais e civis na ambientação do enredo e também nas sociedades contemporâneas.  

Vencedor do prêmio Arthur C. Clarke Award, no ano de 1987, o Conto da Aia foi 

aclamado pela crítica especializada por devolver aos leitores a tradição da literatura clássica 

no gênero de ficção cientifica como fizeram anteriormente as obras 1984, de George Orwell 

(1949) e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley (1931). 

Resultado de seu grande impacto e suas críticas positivas, mediante as quais passou a 

ser reconhecido como um pressagio de futuro próximo, o livro foi adaptado para um filme 

(1990), uma ópera (2000) e, atualmente, para um programa de TV nos Estados Unidos (2017 

– presente). 

 

3.1 Contextualização das nuances de O Conto da Aia 

 

Para o início da análise do imaginário da autora, deve-se valer que sua escrita 

antiutópica parte de uma esfera metálica, uma vez que é moldada de forma angulosa para 

causar desconforto psicológico e estimular discussões em que se impera a desconstrução de 

um universo familiar para o leitor e se introduz um governo totalitarista.  

O mundo descrito em “O Conto da Aia” situa-se em um Estado que teve a queda de 

sua democracia e da Constituição Federal após ataques de grupos extremistas, instalando-

se na nova nação um regime de teonomia militar cristã. Tal forma de governo se constitui com 

bases cristãs e seus defensores acreditam que os preceitos bíblicos devem ser instituídos nas 

sociedades modernas. 
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Autointitulados de “Filhos de Jacó”, os defensores deste movimento de reconstrução 

cristã buscam a restauração da ordem, inspirada por escritos bíblicos, principalmente os 

contidos nos livros do Antigo Testamento. Neste novo regime, a organização estatal passa a 

ocorrer em meio a concentração de poder militar e hierárquico, banhado de fanatismo 

religioso.  

Denominada Gilead, a nova sociedade estabelece o uso de castas sociais, com o intuito 

de recuperar um controle de reprodução humana, advindo do temeroso declínio de nascimento 

e surto de infertilidade que assolam a população, derivado pela poluição, resquícios químicos 

do uso de bombas e doenças sexualmente transmissíveis.  

As castas são compostas por grupos de mulheres, as quais são divididas entre as 

funções exercidas por cada uma. As Esposas são as mulheres que são consideradas estéreis; as 

Tias são as responsáveis pelo treinamento das Aias; as Marthas são mulheres mais velhas que 

já não são mais capazes de gerar filhos, restando a estas realizarem os afazeres domésticos 

para as Esposas e Comandantes; as Econoesposas 3 ocupam as três posições sociais, a das 

Esposas, Aias e as Marthas.  

Já as Aias são aquelas que devem exercer seu papel fundamental para qual foram 

criadas que é gerar filhos. Desta forma, as mulheres consideráveis férteis, ou seja, aquelas que 

já conceberam são recrutadas para comporem o grupo das Aias, sendo direcionadas para viver 

junto com um casal que não conseguem ter mais crianças até procriar para eles.  

Tal procedimento é inspirado por uma passagem bíblica do Antigo Testamento em 

Genesis4, 30:1-3, que trata da história de Jacó e Raquel, um casal que não consegue ter filhos 

e, assim a esposa oferece ao marido sua criada para que esta possa conceber por eles. 

Assim, as Aias são submetidas a ter conjunção carnal com os Comandantes, sempre no 

período mensal em que se encontram férteis, para fins de procriação. O ato de copulação é 

mascarado como um ritual religioso de modo que as Aias não sejam sexualizadas e que 

acreditem que estão fazendo seu papel destinado por Deus. 

Durante a Cerimônia, como é chamado o processo 

de fertilização, são realizadas leituras da Bíblia e na presença das Esposas, onde elas se 

postam junto com as Aias como uma personificação da ideologia de que estariam recebendo 

                                                           
3ATWOOD, p. 35: “Econoesposas, é como são chamadas. Essas mulheres não estão divididas segundo funções a 

desempenhar. Elas têm que fazer tudo; se puderem”. 
4 ATWOOD, p. 5: “Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacob, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a 

Jacob: Dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacob contra Raquel e disse: Estou eu no 

lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre?. E ela lhe disse: Eis aqui minha serva, Bilha; Entra nela para 

que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, assim, receba filhos por ela.” 
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seus filhos através destas mulheres. Como ocorre também no Dia do Nascimento, quando a 

Aia é assolada pelas dores do parto, a Esposa promove uma atuação como se ela mesma a 

sentisse e, em momentos antes da criança sair do ventre, é posta novamente junto a Aia para 

recebê-lo através de outra barriga.  

Além da submissão passiva e indesejada do sexo, as Aias são mantidas em 

regime rígidos, sendo implantado nelas a ideia de que somente as mulheres podem 

ser esteireis, aos homens isto não acarreta, não sendo possível serem reconhecidos como 

estéreis, estando o peso de reproduzir depositado somente sob as mulheres.  

As mulheres são privadas de seu nome, o qual se torna proibido se utilizar ou revelar, 

passando a serem nomeadas de acordo com seu Comandante, com uso pronomes “Of”, que no 

inglês pode-se traduzir como “Do”, utilizado como um pronome para identificar a quem elas 

pertencem.  

São torturadas e violentadas fisicamente e psicologicamente caso não executem seu 

papel ou seguirem a vontade de seus superiores. São proibidas de ler ou ter acesso a qualquer 

meio de informação com que elas possam obter notícias do exterior. São separadas de seus 

filhos e privadas de contatar sua família. Palavras como "liberdade" ou "estéril"5estão 

proibidas para serem ditas, mesmo nas canções.  

Caso as Aias não respondam as expectativas estão sujeitas a se tornarem Não 

Mulheres, aquelas que não podem mais gerar filhos, as feministas, homossexuais, viúvas e 

adulteras, sendo enviadas para trabalhar nas Colônias, um lugar com alto nível de radiação 

que pode gerar consequências fatais para os humanos. E, caso violem as regras, são 

executadas como os criminosos comuns por fuzilamento, tendo seus corpos expostos para 

todos no muro.  

 

3.2  A análise de imaginário de Margaret Atwood 

 

O Conto da Aia relata a trajetória da personagem principal que passa a ser conhecida 

pelos leitores por Offred ("Do Fred"), seu verdadeiro nome não é revelado e esta é descrita 

como uma jovem mulher de trinta e três anos tentando se adaptar as novas circunstâncias da 

realidade de seu país.  

                                                           
5ATWOOD, p. 75: “Eu quase engasgo de espanto: ele disse uma palavra proibida. Estéril. Isso é uma coisa que 

não existe mais, um homem estéril não existe, não oficialmente. Existem apenas mulheres que são fecundadas e 

mulheres que são estéreis, essa é a lei”. 
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Em um passado recente, Offred trabalhava; tinha uma filha e um marido, podia ler 

livros e revistas e teve acesso à educação básica, frequentava bares com amigas usando 

maquiagem e roupa que desejava. Todavia, no contexto em que ela é apresentada na trama, 

tais hábitos não fazem mais parte de sua realidade. 

Como uma mulher considerável fértil, seu papel na sociedade agora tornou-se o de 

procriar e gerar um filho para uma família que não é a sua. Ela é separada de seu marido e 

filha e levada para o treinamento das Tias, onde lhe é ensinado a ser Aia. Em sua terceira 

tentativa, Offred se familiariza com a esposa do comandante, a qual reconhece ser Serena Joy, 

uma militante de preceitos ultraconservadores e bíblicos, os quais defendem o papel da 

mulher de forma submetida a figura de Deus e do homem. 

Offred possui poucas tarefas, as quais são condicionadas a fazer suas compras diárias e 

rezar. As idas ao mercado são realizadas em dupla, sua companhia é conhecida como Ofglen, 

a quem ela acredita ser devota a religião e ao regime. Posteriormente, torna-se visível para 

Offred que Ofglen não é uma devota e não aprova o regime, participando de um grupo de 

resistência denominado MayDay, formado por uma corrente de Aias que se sentem 

estritamente violadas pelo contexto em que foram inseridas. 

Eventualmente, ambas se tornam confidentes e planejam prestar auxílio ao movimento 

de resistência. Todavia, Ofglen desaparece e outra Aia é posta no seu lugar para cumprir seu 

papel inesperadamente. 

Na adaptação televisiva da obra, Ofglen é levada a julgamento pelo crime de “traição 

de gênero” configurado pela sua opção sexual, sendo absolvida por ser uma mulher fértil, 

porém, sua esposa é condenada e esta presencia seu enforcamento. Logo em seguida, Ofglen é 

submetida a mutilação de suas genitálias para que, segundo as Tias, evitar anseios que ela não 

poderia ter. 

Enquanto isto, Serena mantém uma postura rígida com Offred e despreza sua 

presença, frustrada pela falta de fertilização desta a obriga ter conjunções carnais com o 

motorista do marido, Nick, em uma tentativa desesperada para que esta engravide. Todavia, 

em contrário, o Comandante Waterford passa a demonstrar interesse na companhia de Offred, 

convidando-a diversas vezes para ir ao escritório depois do jantar e lá permitia que a Aia 

fizesse coisas proibidas a ela, como ler e escrever. 

Após uma proximidade crescente entre eles, Waterford leva Offred a Casa de Jezebel, 

um lugar reservado em que os homens buscam para obter favores sexuais das Não Mulheres. 

Lá, Offred se depara com a presença de Moira, uma amiga antiga, que fugira do treinamento 
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das Tias, mas que foi pega logo em seguida e levada para tal lugar, para prestar serviços 

sexuais forçados. 

Após se deparar com as circunstâncias em que vive Moira, Offred decide ajudar 

ativamente do MayDay, porém, ao se negar participar de um Salvamento, ocasião em que um 

criminoso é posto para ser executado pelas próprias Aias de diferentes métodos, ela é pega 

pelos Filhos de Jacó traçando seu destino como mais uma vítima deste Estado totalitarista 

com um fim incerto. 

 

3.3  A desconstrução e controvérsias do Direito quanto às mulheres e o reconhecimento 

social de “O Conto da Aia” 

 

A utilização da literatura como base para o presente estudo traz novas perspectivas e 

majoram as dimensões de situações em que o Direito, em sua forma abstrata, não alcança. 

Trazendo e pondo a prova, desta forma, a eficácia das normas jurídicas mediante os conflitos 

sociais. 

O direito positivado é tido como norma jurídica perfeita, a qual abarca as condutas 

licitas e ilícitas a serem executadas pelos indivíduos, dentro da moldura de seus direitos e 

deveres, como uma forma estatal de controle social. Assim, a concepção do direito se forma 

com base em uma idealização de uma sociedade utópica, ou seja, inalcançável e inexistente 

até então, com posturas ativas dos cidadãos para o exercício de uma forma de governo plena, 

democrática e equilibrada. 

Destarte, ao introduzir a aplicação dos Direitos Humanos e civis diante em uma 

realidade emersa por patriarcalismo e totalitarismo, tratada no romance de Atwood, nos 

deparamos de forma límpida com a falha na proteção dos direitos coletivos e iniquidades 

sociais. 

Olivo (2012, p. 27) discorre quanto a literatura ser utilizada como ponto de partida 

para o estudo do Direito: 

  
Direito que, se nunca foi propriamente o representante da Justiça, hoje deixa claro 

que esconde as desigualdades, preconceitos e iniqüidades sociais sobre o manto da 

legalidade e neutralidade científica. O hermetismo da linguagem jurídica, o 

arcabouço dos conceitos jurídicos abstratos, as imensas barreiras simbólicas que 

separam a Lei do cidadão comum são questões que só podem ser criticamente 

desveladas a partir de um enfoque extrajurídico, e, sem dúvida alguma, a literatura 

traz grandiosas contribuições nesse sentido. 
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Desta forma, analisadas as práticas consistentes na sociedade de Gilead, descritas com 

maestria pela autora, tem-se uma desconstrução dos direitos previamente adquiridos as 

mulheres nesta sociedade a partir da inserção de um novo governo construído a partir de um 

idealismo bíblico.  

Atwood utiliza exemplos características bíblicas de forma sutil a obra, usando o 

desmembramento social a partir das tarefas exercidas por esta e também pelo uso das cores de 

seus uniformes, possibilitando o fácil reconhecimento de sua classe por todos. A utilização 

das cores postas pela autora remete a criação de uma identidade moral e social por parte de 

cada função e sua representatividade vai muito além do mero enriquecimento visual se 

estudado o apunhado de variações representativas introduzidas que se correlacionam com o 

papel social. 

Para a composição das roupas, a autora buscou inspiração na cor marrom usada para a 

confecção dos uniformes nazistas durante a vigência da Segunda Guerra Mundial, bem como 

utiliza-se da descrição de um azul limpo para deixar evidente a ausência de contato das 

Esposas com o vermelho do sangue do nascimento e ao mantimento de sua “santidade” ao se 

distanciar da luxuria da prática de atos lascivos para conceber. 

Em contraposto, os significados imersos na simbologia da vestimenta vermelha das 

Aias podem ser analisados como uma reprodução do pecado original, do sangue do 

nascimento e tudo que este o acarreta. Tal cor usualmente utilizada como figurativo para 

diversos sentimentos intensos, inclusive, a luxúria; no contexto inserido pode simbolizar o 

sangue da mulher fértil e o dom do nascimento. 

Além do longo vestido vermelho, as Aias utilizam uma touca com abas para que estas 

não mantenham contato visual direto com ninguém, isolando-as em seu papel como 

reprodutoras. 

Em entrevista para a jornalista Jennifer Vineyard em 2017, Atwood relata a 

divergência nas vestimentas das Esposas e das Aias como um comparativo das roupas usadas 

por Maria Madalena, uma prostituta encontrada por Jesus e Maria, sua virgem mãe, 

reaproximando a ideia de que vermelho significa a impureza do pecado capital originado da 

mulher, remetendo a sujeição das Aias de forma passiva ao ato carnal realizado na cerimônia 

com os Comandantes. 

As referências bíblicas utilizadas canalizam a ideia de submissão feminina continua 

consistente nos meios sociais, advindas de regimes e preceitos religiosos que configuram a 



14 
 

 
 

mulher como parte advinda do homem e, não um sujeito individual portador de suas próprias 

vontades. 

No livro se faz presente a despersonalização das mulheres evidenciada pela perca do 

seu nome, estando condicionadas a usarem o nome de seus comandantes, como forma de 

reforçar constantemente que pertencem ao indivíduo homem, ideia que se faz presente ainda 

atualmente em algumas culturas e religiões. 

Diante de todos estes aspectos do romance escrito por Margareth Atwood, é 

perceptível a similaridade das condutas presentes no livro com práticas consistentes e 

enraizadas nas sociedades contemporâneas adquiridas através de movimentos culturais e 

religioso. 

Esta similaridade ajudou a tornar a obra de Atwood atemporal, tendo em vista a 

proximidade que a nação utópica que esta criou com Estados supostamente democráticos, mas 

que ainda tratam as mulheres como uma minoria a ser constantemente violada. 

Violações como o estupro, perda do direito ao voto e a ausência de liberdade pessoal 

são atos corriqueiros na realidade das personagens de Atwood e de mulheres no mundo 

inteiro, causando indignação quanto o mantimento destas práticas. 

A aversão diante destas práticas é fundamentada pelo declínio dos Direitos Humanos 

diante da execução de atos degradantes à liberdade física, psíquica e religiosa das personagens 

do livro, bem como de milhares de mulheres que sofrem com o desrespeito aos seus direitos 

humanos e civis internacionalmente.   

Desta forma, a ausência do respeito e reconhecimento da equidade de gênero causam 

uma sensação de desconforto e indignação global. Com a ascensão de movimentos feministas 

através do mundo, tem-se tido em enfoque os direitos femininos e a desigualdade entre 

homens e mulheres em uma busca por proteção e, também, por liberdade. 

Diante aos severos desrespeitos às mulheres, a progressividade dos movimentos 

feministas tem avançado com o intuito do aumento do reconhecimento dos direitos femininos, 

bem como na busca pela equidade entre homens e mulheres nos âmbitos sociais e políticos do 

Estado. 

A estória criada pro Atwood já se tornou inspiração para a luta feminina e diversos 

protestos femininos contra as legislações que violam ou exalam inobservância dos direitos 

femininos, contando com a caracterização de mulheres com os uniformes vermelhos das Aias 

enquanto pedem para que o livro não se torne um manual de instrução para os governantes. 
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4 APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: TEORIA UNIVERSALISTA VERSUS 

RELATIVISMO CULTURAL  

 

Diante da ponderação quanto as controvérsias dos direitos representadas na obra, são 

perceptíveis a presença de problemáticas abordadas por diversos doutrinadores no que tange 

aos ideais de incidência dos Direitos Humanos globalmente. 

Como um direito considerado inerente a todos os seres, é de se imaginar que sua 

aplicação seja efetuada de forma universalizada para que atinja amplamente seus pertencentes 

em todos os meios. Todavia, a inserção dos Direitos Humanos nas sociedades ultrapassa tal 

ideia simplista e insurge em discussões acerca as teorias universalista e relativismo cultural. 

As teorias consistem no que diz respeito a abrangência dos Direitos dos Homens como 

um todo, para a universalista tais regulamentações devem ser impostas a todas as sociedades, 

afirmando, ainda que uma sociedade na qual os Direitos Humanos e as garantias fundamentais 

não são respeitadas, nunca poderá em seu eixo ser considerado desenvolvida. 

Assim, conforme dito, os Direitos Humanos são inerentes a todos os seres. A teoria 

universalista acredita em uma aplicação universal, de forma solidificada e inflexível para que 

todas as pessoas em sua concepção como homem perante o Estado sejam contempladas com 

tais direitos em seu interior, no que tange o reconhecimento pessoal de sua dignidade, bem 

como na contemplação do respeito coletivo em suas relações sociais. 

Vale ressaltar o que está disposto no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (DUDH) se inicia com a afirmativa de que: “Considerando que o reconhecimento 

da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. 

A característica universal já está elucidada na concepção dos Direitos Humanos, desta 

forma, para os apoiadores da teoria universalista, relativizar sua aplicação de qualquer forma 

violaria um dos pressupostos constitucionais de tais direitos.  

Dispõe Piovesan (2012, p. 218) quanto a teoria universalista: “Os instrumentos 

internacionais de direitos humanos são claramente universalistas, uma vez que buscam 

assegurar a proteção universal dos direitos e liberdades fundamentais.” 

Os Direitos Humanos, assim, seriam inexistentes sem sua conotação universal, sendo 

sua universalidade considerada como uma característica indispensável para sua aplicação. 

Desta forma, a aplicação dos Direitos Humanos deriva do reconhecimento da dignidade 

humana, a qual considerada como qualidade intrínseca é pertencente a todos e, 
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consequentemente, as prerrogativas advindas desta devem ser amplamente observadas e 

garantidas. 

Em contraposto, os adeptos da teoria do relativismo cultural possuem fundamentação 

oposta, afirmando que a aplicação dos direitos está relacionada aos preceitos políticos, sociais, 

econômicos e culturais de cada sociedade. Assim, o uso de um modelo concreto de valores e 

direitos demonstra afronta e prepotência de um imperialismo cultural, utilizando-se deste 

como fundamento principal para críticas ao universalismo. 

Ramos (2005, p. 194), quanto as críticas ao universalismo, versa da seguinte forma: 

 

Os direitos humanos e sua vocação universalista estão em nítida oposição a várias 

tradições religiosas e culturais, no entanto, não se trata de buscar uma denominação 

comum mínima dos diversos valores culturais, que aceita diversas condutas 

humanas apenas por serem integrantes de tradições culturais, em sacrifício da 

dignidade da pessoa humana, mas de se afirmar que a pluralidade de culturas e 

orientações religiosas devem ser respeitadas com o reconhecimento da liberdade e 

da participação com direitos iguais para todos.  

 

Em oposto ao universalismo, o relativismo cultural foge de um molde de valores 

universais a serem impostos a todos, mas, sim se busca a relativização dos direitos para se 

criar um equilíbrio jurídico e cultural no meio social, mantendo as movimentações culturais já 

previamente enraizadas na sociedade. 

Os Direitos Humanos, assim, são infundados como normas relativas, sendo aplicáveis 

conforme os costumes e princípios sociais e culturais sejam abrangentes ou flexíveis. 

Piovesan (2012, p. 216) versa quanto ao relativismo cultural da seguinte forma: 

 

Na ótica relativista há o primado do coletivismo. Isto é, o ponto de partida é a 

coletividade, e o indivíduo é percebido como parte integrante da sociedade. Como se 

verá, diversamente, na ótica universalista, há o primado do individualismo. O ponto 

de partida é o indivíduo, sua liberdade e autonomia, para que, então, se avance na 

percepção dos grupos e das coletividades. 

 

Desta forma, a constituição dos Direitos Fundamentais serem dados a partir das 

concepções de cada Estado, estando envoltos a contextos culturais, religiosos e de costumes 

sociais. Porém, ao ser respeitado os preceitos culturais, sociais e políticos de cada Estado 

quanto a aplicação dos Direitos Humanos poderia haver desrespeito a estes, limitando seu 

alcance e essencialidade, deixando-os assim de serem universais.  

Haja vista que se faz presente um embate cultural com uma norma internacionalmente 

garantida aos cidadãos, trata Piovesan (2006, p. 22): “Não há uma moral universal, já que a 
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história do mundo é a história de uma pluralidade de culturas. Há uma pluralidade de culturas 

no mundo, e estas culturas produzem seus próprios valores.” 

Conforme trata a autora, existem uma pluralidade de culturas aceitas dentro das 

sociedades, todavia, grande parte destas mantem práticas pouco ortodoxias  caracterizada 

como costume, a exemplo da prática da mutilação genital feminina ainda aceita em países do 

Oriente Médio, caracterizada como prática comum na África, a qual é executada como ritual 

religioso em meninas e mulheres mas que se caracteriza como violência física e psicológica, 

ferindo os direitos humanos de milhares de jovens todos os anos. 

A ONU através de seu Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), realizou 

uma pesquisa na qual estima que até 2030 cerca de 68 milhões de meninas sofreram a prática 

de mutilação feminina em todo o mundo. 

Assim, é de se concluir que é evidente as contribuições trazidas pela ideologia do 

relativismo cultural quanto a cautela que deve-se utilizar ao empregar um modelo estagnado 

do que se considera como aceitável para uma cultural, todavia, a sua utilização livre em um 

Estado com tradições culturais e religiosas baseadas em uma formação patriarcal e extrema 

pode ferir os direitos humanos, mas também a moral e integridade de sua comunidade. 

 

5 A FICÇÃO E SOCIEDADE CONTEMPORANEA: A ATEMPORALIDADE DAS 

VIOLAÇÕES DOS DIREITOS FEMININOS 

 

Em análise da obra “O Conto da Aia” é perceptível a problemática quanto a proteção 

dos direitos individuais e difusos das mulheres, visto que a ausência da aplicabilidade dos 

preceitos fundamentais se torna a principal fonte das violações que atingem as personagens 

representadas no romance.  

Durante o percurso da obra, diversas situações confrontam os leitores envolvendo os 

novos costumes religiosos de Gilead e a utilização desta nova moral como mecanismo de 

controle social advindos de uma ideologia totalitarista e patriarcal. Apesar do teor imaginário, 

várias destas violações abandonam o âmbito fictício e emergem em nossas sociedades 

contemporâneas através, principalmente, de manifestações religiosas e culturais. 

Um dos exemplos destes ultrajes é a ausência de controle de reprodução que é questão 

central na trama de Atwood, onde as mulheres consideradas férteis são submetidas a 

procedimentos de fertilização sem a possibilidade do exercício de seus direitos reprodutivos, 

os quais Piovesan (2012, p. 359) conceitua como: 
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Pode-se afirmar que os direitos reprodutivos correspondem ao conjunto dos direitos 

básicos relacionados ao livre exercício da sexualidade e da reprodução humana. Este 

conceito compreende o acesso a um serviço de saúde que assegure informação, 

educação e meios, tanto para o controle da natalidade quanto para a procriação sem 

riscos para a saúde.  

É perceptível a submissão cultural na qual as Aias são submetidas que as 

impossibilitam de exercer sua sexualidade e lhe retiram a possibilidade de decidir quanto ao 

exercício da maternidade. 

No meio jurídico internacional, a proteção dos direitos de reprodução é matéria da 

Conferência do Cairo de 1994, a qual delineou o entendimento de que os direitos reprodutivos 

devem ser exercidos pelas mulheres de forma pessoal para que possam ter liberdade de 

escolha de exercer a maternidade se desejarem, a autora (2012, p. 362) relata que a 

Conferência reconhece que: “as mulheres tem o direito individual e a responsabilidade social 

de decidir sobre o exercício da maternidade, assim como o direito à informação e acesso aos 

serviços para exercer seus direitos e responsabilidades reprodutivas.”  

Ainda que seja garantida a liberdade de escolha das mulheres quanto a sua fertilização, 

diversos países ainda as privam de realizar a interrupção de uma gravidez, mesmo que tal 

escolha configure o direito de escolha que lhe é concedido. O Brasil, por exemplo, possibilita 

legalmente a realização do aborto somente para casos de estupro ou risco de vida para à 

mulher, em outras hipóteses a interrupção da gravidez é considerada crime sendo tipificada 

pelo Código Penal. 

Desta forma, assim como é retratado no livro, as mulheres ainda não mantêm total 

controle e opinião quanto a sua reprodução mesmo tendo sua liberdade de escolha adquirida, 

vez que nestes casos, a decisão não parte diretamente das mulheres de interromper a gravidez, 

mas sim, do Estado. 

O exercício da liberdade de escolha da mulher nestes está condicionada a fatos que 

estão fora de seu alcance e não correspondem a sua vontade pessoal como pessoa e genitora 

partindo de uma decisão estatal moldada por condutas morais advindas de preceitos culturais 

e, até mesmo religiosos que impossibilitam o direito de escolha.  

Outra prática que impossibilita o direito de escolha das mulheres é o estupro marital, 

pouco reconhecido socialmente, este é um ato constante e presente por conta de paradigmas 

crescente em sociedades com ideologias sexistas. 

O estupro marital é uma violação pouco visualizada, desta forma, se mantém difícil de 

ser criminalizado a sua prática. No enredo de Atwood, é perceptível a prática, ainda que as 



19 
 

 
 

Aias não sejam propriamente casadas com os Comandantes, todavia, estas mantém um 

convívio familiar com seus respectivos Comandantes e, estão condicionadas a terem relações 

sexuais, ainda que não desejarem fazê-lo. 

Na Arábia Saudita, a penalização do crime de estupro é pesadamente agravada se o 

sujeito ativo se tratar do marido da vítima, entretanto, esta, pode também ser punida se restar 

comprovado que exerceu papel ativo para que a violação acontecesse, podendo ser submetida 

a prisão ou chicotadas. 

Em países como a Jordânia e Líbano, até recentemente, o agressor se tornava isento de 

penalização se casasse com a vítima a quem este incorreu o estupro. Exemplo de tal prática é 

a jovem de 16 anos, Amina Filali, que foi obrigada a se casar com seu estuprador por uma 

decisão judicial no Marrocos, após cinco meses em constância do casamento e diversos 

relatos de abuso do marido, Amina se suicidou, conforme retratou reportagem feita pelo 

jornalista Souhail Karam em 2012. 

Faz-se presente também na trama, ausência de alfabetização feminina sendo esta uma 

situação corriqueira para as mulheres vez são proibidas de frequentar qualquer instituição de 

ensino ou educação e informações básicas, estando tal direito reservado rigidamente somente 

aos homens. 

Um grande exemplo da luta pelo direito a educação em face do regime é o da menina 

Malala Yousafzai, filha de um professor, aos onze anos ela foi atingida por três ao tentar 

entrar em um ônibus escolar para pudesse ir a escola na província de Khyber Pakhtunkhwa.  

Após os disparos, Malala ficou inconsciente e em estado grave em um hospital 

causando comoção da comunidade global, principalmente das Nações Unidas, que através de 

um enviado especial que efetuou uma petição a ONU denominada I am Malala ("Eu sou 

Malala"), exigindo a inserção de todas as crianças nas escolas de todo mundo, impulsionando, 

consequentemente, a retificação da primeira lei de direito à educação no Paquistão, conforme 

retrata a matéria escrita pela jornalista Karina de Freitas. 

O regime Talibã apresenta diversas restrições as mulheres que se assemelham com as 

circunstancias descritas em “O Conto da Aia’, além da proibição da educação básica, as 

mulheres não podem realizar trabalhos fora de casa. Outro exemplo ocorrido no Brasil, 

através do Código Civil de 1916, mantinha-se o exercício de profissão das mulheres 

condicionado a autorização expressa de seu marido, definindo-o como o chefe da sociedade 

conjugal. 
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No regime Talibã proíbe ainda a saída de mulheres sem o uso da sua burca sob pena 

de serem açoitadas e ofendidas verbalmente em público, situação que se assemelha ao uso 

restrito das vestimentas das Aias, que refletem sua inferioridade e a impedem de manter 

contato direto com terceiros; assim como a proibição do uso de cosméticos e maquiagens 

também presente no romance. 

No Talibã existem regras de cumprimento elencadas pela RAWA (Associação 

Revolucionária das Mulheres do Afeganistão) determinando que as mulheres nunca devem se 

dirigir ou tocar as mãos de homens que não são Mahram, conforme da mesma forma como as 

Aias não estão permitidas a se dirigirem a ninguém voluntariamente, podendo somente se 

manifestar se for requerida sua fala e sempre utilizar os cumprimentos “Abençoado seja o 

fruto” e “Que o Senhor possa abrir” para ressalvar a todo momento seu único desejo de gerar 

filhos. 

Esta propriedade patriarcal é corriqueira também no território da Arábia Saudita, onde 

as mulheres ainda precisam de autorização dos pais e do marido para estudar, trabalhar, viajar, 

casar e buscar auxílio médico. 

É possível identificar ainda diversas outras formas de violações do direito feminino na 

obra que condiz com o momento atual de algumas sociedades ocidentais, ainda que haja o 

resguardo e proteção dos direitos fundamentais as mulheres, é corriqueiro se deparar com 

práticas que abusam do equilíbrio cultural e religioso e passam a serem danosas para estas 

minorias. 

A admissibilidade destes atos se encontra em meio a uma discussão consistente quanto 

a aplicação dos direitos humanos e a manutenção dos movimentos culturais, ainda que 

patriarcais e barbares, na qual as mulheres são as maiores vítimas da falta de um consenso 

entre o Direito e a cultura, estando a margem da proteção e da violação. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho versou quanto a aplicabilidade dos Direitos Humanos no que tange ao 

reconhecimento dos direitos femininos no âmbito global, a partir, da analise literária da obra 

“O Conto da Aia”, da autora canadense Margareth Atwood, visando ponderar quanto a 

sustentação da aplicação dos Direitos Humanos perante um Estado. 

O uso da literatura como ferramenta de estudo do Direito auxilia em uma ampliação de 

fatos sociais que podem ser facilmente inseridos no contexto jurídico, indo além da instrução 
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positiva das normativas entrando no âmbito da aplicabilidade das normas através da utilização 

de um caráter teórico e cientifico. Para ter-se, assim, resultados extensos quanto a efetivação 

dos direitos humanos e fundamentais em sociedade. 

Identificou-se na obra literária uma relativização dos direitos civis, onde as mulheres 

perderam a possibilidade do exercício de seus direitos básicos, como estudar ou sair de casa 

desacompanhada, práticas simples habituais em grande parte dos países atualmente, mas que 

são consideradas inalcançáveis para mulheres que vivem reprimidas em sociedades 

patriarcalistas.  

Pelo seu estudo foi possível enxergar práticas depreciativas exercidas pelo governo de 

Gilead que se assemelham assustadoramente com legislações presente nos organismos 

jurídicos internacionais que violam constantemente os direitos femininos de milhares de 

mulheres atualmente. 

Violações como o analfabetismo de meninas e jovens, mutilação genital feminina, 

estupro marital, restrições comportamentais e de vestimenta, proibição a educação básica e 

ausência de autonomia pessoal são algumas das práticas mais corriqueiras que prejudicam 

jovens mulheres todos os dias em países no Ocidente. 

A ausência do reconhecimento de seus direitos e dignidade faz com que se ocasionem 

diversos atos depreciativos, os quais são tidos como movimentações culturais, o que levou a 

necessidade de abordar quanto ao relativismo cultural e o universalismo no presente estudo. 

 Valendo-se de que o crescimento progressivo dos Direitos Humanos tem-se em meio 

a uma problemática nas sociedades contemporâneas quanto a sua ressalva e aplicação perante 

o aprimoramento da natureza jurídica dos indivíduos. 

A partir disto, a atribuição da dignidade como uma qualidade inerente dos indivíduos 

passou a ser apreciada pela sua efetiva concepção como homem, não se valendo de qualquer 

outro preceito para que sejam resguardados seus direitos fundamentais. 

Resta claro, todavia, que atualmente a aplicabilidade dos Direitos Humanos 

demonstra-se está diretamente interligada com o reconhecimento das movimentações 

culturais, posto a prevalência de aspectos culturais pessoalmente pejorativos a algumas 

minorias, principalmente, às mulheres. 

Foi possível notar que os preceitos culturais têm sido constantemente utilizados como 

fonte de transgressão aos direitos humanos, através de sua relativização, visando o respeito 

aos aspectos sociais e culturais de cada sociedade. 
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Por fim, tem-se em evidência que as violações dos direitos femininos perpassa as 

práticas de atos ilícitos devidamente regidos nas legislações, mas que também são 

profundamente atingidos pela ausência de aplicabilidade de tais normas e prevalência de 

movimentações culturais fundamentadas por ideologias ultrapassadas e sexistas, fazendo com 

que as mulheres se caracterizem como uma minoria violada pelas leis e por sua própria 

cultura. 
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