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RESUMO: A pesquisa proposta tem como objeto a análise das interfaces entre 
o Direito e a Literatura, especificamente a partir da discussão sobre as relações 
dialógicas entre a narrativa distópica de Margaret Atwood, na obra “O Conto da 
Aia” (“The Handmaid´s Tale”), e a (ameaça de) violação dos direitos humanos 
no cenário do Brasil pós-eleição presidencial de 2018. A justificativa e a 
relevância da temática emergem das possibilidades de reflexões críticas a partir 
das semelhanças encontradas entre a obra de ficção, escrita nos idos de 1980 
por uma autora canadense, e a realidade atual de um Brasil conduzido por 
legitimadores de discursos de ódio e defensores da supressão de direitos 
fundamentais outrora conquistados. Assim, partindo da ideia dos direitos 
humanos como construção narrativa, ou, ainda, como uma prática dialógico-
discursiva capaz de refletir e refratar realidades sociais (Bakhtin/Volochívov, 
2012), propõe-se, como objetivo primordial, um debruçamento sobre a distopia 
literária de Atwood enquanto uma discussão universal que pode servir de base 
para a compreensão do contexto social brasileiro em que os direitos das 
mulheres, dos homossexuais e das minorias em geral estão sendo vilipendiados. 
Fruto de uma reflexão iniciada no projeto de extensão desenvolvido no Curso de 
Direito de Universidade Federal da Paraíba – “Cadê a Leitura? Ações e Diálogos 
entre Direito e Literatura”, o presente trabalho adota o método dialógico-
discursivo de análise de dados qualitativos, uma forma de conhecimento de 
natureza sociocultural de sujeitos históricos, através da linguagem (Porto, 2010; 
2015; Sampaio et al., 2006), a fim de promover o debate das transversalidades 
entre a distopia literária e o Direito, no panorama sociojurídico brasileiro atual. 
Destarte, os resultados parciais da pesquisa permitem entrever a profícua 
relação dialógico-discursiva entre a ficção e a realidade, mostrando o potencial 
da Literatura para despertar críticas e atentar para as violações de direitos 
humanos que continuam sendo perpetuadas em diversas realidades sociais. 
Ratifica-se, assim, a importância da leitura de obras literárias para ampliar a 
compreensão de mundo e de direitos humanos proporcionada pelo universo da 
Literatura. 
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