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As aias



A História que começa pelo final

A Associação Histórica Internacional no seu 

12º Simpósio sobre estudos Gileadianos em 25/06/2195

apresenta o relato 

“Problemas de Autenticação com relação a O Conto da Aia”.



A História que começa pelo final

“Problemas de Autenticação com relação a O Conto da Aia”.

Um relato contido em fitas K7 do final do séc XX que foram 

transcritas e deram origem a O Conto da Aia, que é o livro que 

lemos hoje.



A História que começa pelo final

Narra a história de Offred, uma aia que foi resgatada da casa 

onde prestava serviços de aia para o Comandante Fred 

Waterford com o único propósito de gerar filhos para ele e sua 

Senhora Serena Joy.



Origem de Gilead (Monte da Testemunha)

Foi uma nação forjada nos Laboratórios Secretos dos Filhos de Jacob 

por homens que viriam a se tornar os comandantes dessa nação 

fundamentalista teocrática.



Origem de Gilead (Monte da Testemunha)

Na Bíblia, "Gileade" significa o "monte de testemunho" ou "monte de testemunha", 

(Gênesis 31:21), uma região montanhosa a leste do rio Jordão, situado no Reino da 

Jordânia. Também é referido pelo nome aramaico Jegar-Saaduta, que carrega o mesmo 

significado que o hebraico (Gênesis 31:47). Devido a sua característica montanhosa é 

chamada de "o monte de Gileade" (Gênesis 31:25). É também chamada de "a terra de 

Gileade" (Números 32:1), e às vezes simplesmente de "Gileade" (Salmos 60:7, Gênesis 

37:25). Como um todo, incluiu os territórios da tribo de Gade, Rúben e a metade oriental 

de Manassés (Deuteronômio 3:13; Números 32:40). Foi delimitada a norte por Basã e ao 

sul por Moabe e Amom (Gênesis 31:21; Deuteronômio 3:12–17). Na Bíblia, Gileade é 

citada no Livro de Jeremias como uma cidade que comercializava ervas medicinais.[1]

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gileade



Origem de Gilead (Monte da Testemunha)

Preparam com minúcia um golpe militar e político para tomar o poder 

dos EUA.

Assassinaram o presidente, derrubaram o congresso, congelaram 

contas bancárias de mulheres e retiraram lenta e gradualmente todos 

os direitos das cidadãs, inclusive o de protestar contra.



Mapa de Gilead

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rough_Political_Map_of_Republic_of_Gilead.jpg



Objetivo de Gilead

Repovoar Gilead pois há muitas décadas os métodos 

contraceptivos e a poluição estavam fazendo a população 

caucasiana dos países do norte do planeta decair 

grandemente.



Objetivo de Gilead

E somente mulheres jovens, férteis e descartáveis poderiam ajudar 

os comandantes a fazer isso.

Reservavam para si as mulheres mais adequadas e deixavam para 

soldados condecorados as mulheres menos desejáveis ou as jovens 

nascidas no regime de Gilead.



Justificativa de Gilead

A poluição ambiental, a radiação nuclear, vazamentos de 

agentes biológicos e químicos, sífilis e AIDS, bem como a 

depravação dos costumes fez os EUA decair em população.

A solução era reeducar a população para que uma vida mais 

pura e virtuosa desse frutos.



As castas

❖ Comandantes

❖ Senhoras

❖ Tias

❖ Marthas

❖ Aias

❖ Anjos



As cores das castas

❖ Comandantes: preto/carvão

❖ Senhoras: Verde-azulado

❖ Tias: Marrom escuro

❖ Marthas: Verde pálido

❖ Aias: Vermelho escuro/branco

❖ Anjos: 

❖ Econoesposas: Vermelho/Azul/Verde

❖ Viúvas: Roxo escuro

❖ Jezebel(éis)/Não-mulheres



A psicologia das cores das castas: Comandantes

❖ Preto/Carvão: Compromisso/Dignidade/Respeito

Cmd Frederick B. Waterford



A psicologia das cores das castas: Senhoras

Senhoras: Verde-azulado

❖ É uma cor pálida que simboliza beleza e subserviência

❖ Também indica infelicidade, tristeza e depressão 

Serena Joy



A psicologia das cores das castas: Tias

Tias: Marrom escuro

❖ Autoridade

❖ Mesma cor dos uniformes militares da I Guerra

❖ Nomes retirados de marcas de produtos caseiros

Tia Lydia



A psicologia das cores das castas: Marthas

Marthas: Verde pálido

❖ Natureza, crescimento, saúde e cura

❖ Elas são mais velhas, inférteis, servis

❖ Podem ajudar na criação dos filhos alheios

❖ A cor pálida é similar à dos médicos cirurgiões

Martha Rita



A psicologia das cores das castas: Aias

Aias: Vermelho escuro/branco

❖ Simboliza a fertilidade, paixão, poder e coragem

❖ O fluido vital, o sangue

❖ O branco simboliza pureza

❖ Treinadas nos “Centros Raquel e Leia”

         Aia Offred

Nolites te bastardes carborundorum
“Não deixes os bastardos te esmagarem”



A psicologia das cores das castas:Anjos/Olhos

Anjos: Preto Militar (Forças Especiais - Intimidação)

                 Nick 👁



A psicologia das cores das castas: Econoesposas

❖ Econoesposas: Vermelho/Azul/Verde

❖ Desempenham todos os papeis de uma esposa;

❖ Satisfazem seus maridos de baixo escalão;

❖ Criam seus filhos (quando os há);

❖ Vivem à sua sombra.

❖ Podem virar econoesposas meninas castas

❖ Ou mulheres que já eram casadas antes de Gilead



A psicologia das cores das castas

Jezebel(éis)/Não-mulheres: Cinza (simbolizando esterilidade, inutilidade)



A psicologia das cores das castas

Viúvas: Roxo escuro (luto)

❖ Só tem na série de TV



Uma sociedade segregada

❖ Cada especialidade possuía um computador 

específico:
➢ Compubite (bancos), Compumed (médicos), Compufala 

(comandantes), Compufones (residências), 



Uma sociedade segregada

❖ Lojas são representadas por ícones (sem letreiros escritos):
➢ Pão e Peixe (peixaria), Pão Nosso de Cada Dia (padaria), Toda a 

Carne (açougue), Lírios do Campo (Roupas), Leite e Mel 

(Mercearia)



Uma sociedade segregada



Uma sociedade segregada

Em resumo, os hábitos, as cores, as funções de cada 
pessoa na sociedade, a repressão violenta a todo e 
qualquer comportamento fora do permitido pelos 
governantes mostra uma sociedade com alto desejo pelo 
controle.



Uma sociedade segregada

Mas mesmo com tanto controle sobre as mulheres, os 
comandantes ainda se dão ao luxo de possuir um bordel 
secreto chamado de “Casa de Jezebel”, onde todos os 
comportamentos condenados por eles na sociedade que 
derrubaram é reproduzido de forma secreta e longe dos 
olhos da sociedade.



UM ALERTA

❖ que fica para todos que não admiram o autoritarismo e nem o 

fanatismo de sistemas que externamente pregam o amor e a paz mas 

que na prática pregam a segregação, o ódio e o controle das pessoas 

a todo custo ao mesmo tempo que nega ter esse comportamento.
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