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Txt, O romance distópico O conto da aia, de Margaret
Atwood, se passa num futuro muito próximo e tem como
cenário uma república onde não existem mais jornais,
revistas, livros nem filmes. As universidades foram extintas.
Também já não há advogados, porque ninguém tem direito a
defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e
pendurados mortos no Muro, em praça pública, para servir de
exemplo enquanto seus corpos apodrecem à vista de todos.
Para merecer esse destino, não é preciso fazer muita coisa –
basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha
palavras proibidas pelo regime, como "liberdade". Nesse
Estado teocrático e totalitário, as mulheres são as vítimas
preferenciais, anuladas por uma opressão sem precedentes. O
nome dessa república é Gilead, mas já foi Estados Unidos da
América.
Uma das obras mais importantes da premiada escritora
canadense, conhecida por seu ativismo político, ambiental e em prol das causas femininas, O conto
da aia foi escrito em 1985 e inspirou a série homônima (The Handmaid's Tale, no original),
produzida pelo canal de streaming Hulu em 2017.
As mulheres de Gilead não têm direitos. Elas são divididas em categorias, cada qual com uma função
muito específica no Estado. A Offred coube a categoria de aia, o que significa pertencer ao governo e
existir unicamente para procriar, depois que uma catástrofe nuclear tornou estéril um grande
número de pessoas. E sem dúvida, ainda que vigiada dia e noite e ceifada em seus direitos mais
básicos, o destino de uma aia ainda é melhor que o das não-mulheres, como são chamadas aquelas
que não podem ter filhos, as homossexuais, viúvas e feministas, condenadas a trabalhos forçados nas
colônias, lugares onde o nível de radiação é mortífero.
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Faça o download ou leia online O conto da aia Margaret Atwood PDF grátis para e-book /
ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for o conto da aia PDF?. If you are areader who likes to
download o conto da aia Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there
are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or
competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get o
conto da aia Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading o conto da aia Pdf? You may think better
just to read o conto da aia Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read o conto da aia electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, o conto da aia Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download o conto da
aia Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download o conto da aia Pdf from our online library.
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