BLESSED BE:

OS DISCURSOS DE THE HANDMAID’S TALE
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INTRODUÇÃO
Você certamente já ouviu falar de The
Handmaid’s Tale. A série que chocou o mundo
teve seu início em 2017, trazendo à tona
discussões poderosas sobre gênero, sexualidade,
religião e política. Carregada de uma crítica
social fortíssima, a história de June esconde
muito mais por trás da fachada de programa de
entretenimento.
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MAS ONDE UMA
FICÇÃO DISTÓPICA
SE ENCAIXA EM
NOSSA REALIDADE?
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Bem, em mais lugares do que você provavelmente
imagina. A arte nada mais é do que uma
manifestação, fantasiosa ou não, da realidade, da
época em que foi composta. Seja na música, no
cinema, nos livros – a série veio do livro de mesmo
nome, escrito pela canadense Margaret Atwood e
publicado em 1985 – o resultado final sempre possui
um fundo de realidade.
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A atmosfera sempre foi tensa para os veículos
de comunicação e comunicadores. Aos olhos do
público, qualquer deslize torna-se erro fatal e uma
mera notícia pode tomar proporções gigantescas
e desencadear uma série de acontecimentos. A
função da mídia é comunicar - e isso não significa
dizer sempre o que a população gostaria de escutar.
E essa hostilidade desafiadora fica ainda mais
evidente ao longo de The Handmaid’s Tale – seja
por pequenos fragmentos de lembranças das
personagens ou pelo que é mostrado.
E se analisarmos esse cenário junto da realidade
brasileira atual, é possível tirar uma grande aula de
Jornalismo.
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ATENÇÃO SPOILERS!
Se você ainda não assistiu a série, corre maratonar
antes de continuar esse e-book!
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UNDER HIS EYE
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Os Estados Unidos da América não existem mais.
Em seu lugar está Gilead, uma república fiel ao Velho
Testamento e que tem por finalidade restaurar os
“princípios tradicionais da família”. Nela, a sociedade
como conhecemos foi extinta e deu origem a
uma “ordem” onde homens são divididos entre
Comandantes (alto escalão), Guardiões e Olhos.
Há também aqueles que possuem seus próprios
negócios.
Já as mulheres são divididas entre Esposas
(casadas com os Comandantes), Aias (servem
apenas para a reprodução), Marthas (servem a casa
dos Comandantes), Tias (responsáveis por manter
as Aias em ordem, assim como tudo que as envolve)
e as Econoesposas, casadas com homens de menor
influência.
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Além de desempenhar papéis tipicamente
femininos dentro de uma sociedade machista e
patriarcal ao extremo, as mulheres também são
privadas de ler (e isso se estende a todas sem
exceção). A proibição é tão firme que fachadas de
lojas são substituídas por imagens dos produtos que
vendem – tudo seguindo um padrão estipulado pelo
governo.
Elas também não podem trabalhar ou ocupar
cargos públicos e privados, não possuem voz ativa
e tampouco são consideradas cidadãs. As aias
sequer tem nome, sendo chamadas pelo nome do
Comandante precedido de “of”.
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A LEITURA TRAZ
IDEIAS ERRADAS
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O princípio básico da abolição da leitura a
mulheres foi justamente a incitação do que
eles chamam de “ideias erradas”. A quantidade
extrema de informações fez com que as mulheres
se desviassem de seu foco de mães e esposas,
provocando um verdadeiro colapso na sociedade
ao optar por perseguirem seus objetivos pessoais e
profissionais. Essa concepção engloba também os
homens, que se esqueceram de suas funções como
pais e chefes de família.
A premissa é que a mídia é a grande vilã,
responsável por disseminar ideias e ideais contrários
ao que é “certo”, incitando a livre expressão tanto
comportamental quanto comunicacional. Isso, dentro
de um regime autoritário, é impensável.
Por essa razão, não existem mais jornais, revistas,
panfletos, outdoors, propagandas em Gilead. A
alfabetização é extinta. Não existe comunicação.
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OS DISCURSOS
SILENCIOSOS
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A proposta da série é escancarar as
consequências de um conservadorismo extremo,
mas deixar as conclusões ao público. Seus discursos
são silenciosos o suficiente para serem ouvidos não
com os ouvidos, mas com a consciência.
Desde o início fica claro ao expectador que a
disseminação das ideias que serviram de base para
a criação de Gilead tiveram início com o silêncio. Os
discursos cada vez mais carregados de preconceitos
de todos os tipos roubaram as atenções para
disfarçar a articulação de um golpe que findou os
Estados Unidos e comprometeu uma nação inteira.
Parte disso é bastante visível no episódio “A
woman’s place”, o sexto da primeira temporada.
Nele descobrimos que Serena Joy, esposa de Fred
Waterford, escreveu um livro que defendia que
o verdadeiro lugar das mulheres era ao lado dos
maridos, desempenhando as funções de mãe,
dona de casa e esposa submissa. Alguns episódios
adiante, assistimos a um flashback que mostra
Serena em uma universidade tentando expor tais
ideais a estudantes revoltados.
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O interessante é que, assistindo à série, parece
impossível que um discurso, aparentemente
minoritário, tenha adquirido força suficiente para
transformar um país e abolir uma cultura.
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THE BOSTON GLOBE
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Logo no início da segunda temporada, após a
fuga da casa do Comandante Waterford, June se vê
presa em um galpão empoeirado e vazio enquanto
continua com seu plano de fuga. Grávida e sozinha,
a aia começa a bisbilhotar o ambiente até então
hostil – e a revelação do que ele era é carregada de
simbolismos.
A escolha do Boston Globe é bastante
interessante, já que ele foi o jornal que denunciou
o esquema de abusos sexuais cometidos por
integrantes da Igreja Católica. E ao assistirmos um
jornal de tamanha influência ser reduzido a nada, é
inevitável sentir um desconforto que perdura durante
todo o período em que June está ali.
Conforme a aia vasculha o espaço, percebemos
uma parede repleta de sangue seco e furos de bala,
além de mesas reviradas, mas mantidas ainda
com as características pré-golpe. Tudo indica que
nenhum dos jornalistas teve uma segunda chance –
foram fuzilados dentro do próprio prédio por serem
considerados um risco à sociedade.
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AS REVISTAS
DE JUNE
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Assim que os encontros entre June e o
Comandante tornam-se frequentes, ele começa
a lhe oferecer pequenas “recompensas” pela
companhia. Esses presentes, que visam conquistar a
jovem, são revistas femininas, abolidas na época do
golpe e há muitos anos fora de circulação.
Quando June as recebe, no quinto episódio ainda
da primeira temporada, ela as classifica como algo
trivial e facilmente ignorado quando podiam ser lidas,
no entanto, dada a privação da leitura, o exemplar era
a ela extremamente valioso.
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“(...) Vi esse meu desejo como algo trivial e absurdo,
porque outrora havia menosprezado e considerado
essas revistas muito levianamente. (...)Depois
de tê-las folheado eu as jogava fora, pois eram
infinitamente descartáveis, e um ou dois dias depois
não seria capaz de me lembrar do que houvera
nelas.
Contudo, me lembrava agora. O que havia nelas
era promessa. Elas lidavam com transformações,
sugeriam uma série infindável de possibilidades,
estendendo-se como os reflexos em dois espelhos
postos de frente um para o outro.
A verdadeira promessa nelas era a imortalidade”.
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O Comandante finaliza então, após uma
ponderação de June a respeito das revistas, dizendo
que as tem por um apreço a antiguidades e que “o
que é perigoso nas mãos das multidões, é bastante
seguro para quem tem motivos irrepreensíveis”
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ALÉM DE GILEAD
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A crescente dos discursos anti-mídia é um grande
ponto de preocupação atual, principalmente para
quem integra os meios de comunicação. Existe
dentro das redações uma fina película entre o seleto
e o popular, que se distingue na forma escolhida para
noticiar determinados eventos. Um grande exemplo
disso é a Rede Globo, que possui o canal aberto para
dialogar com a população em geral, utilizando-se de
formatos mais simples, e a Globo News, voltada a um
público mais esclarecido e, portanto, com abordagem
mais ampla e técnica dos mesmos assuntos.
O filtro na escolha de notícias é basicamente o
mesmo em todos os veículos, mudando apenas
a abordagem de cada um de acordo com seu
posicionamento. E é válido lembrar também que
grandes redações não inventam notícias. Tudo
que é divulgado por meios confiáveis foi apurado
e investigado pelos jornalistas antes de chegar ao
público.
E como chegamos a essa desconfiança?
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Vivemos em uma época de troca rápida de
informações, portanto, não é de se espantar que o
surgimento de blogs e supostos portais de notícias
surjam a todo o instante. E nem sempre eles são
verdadeiros ou divulgam verdades, criando um
limbo de informações extremamente prejudiciais
às pessoas e aos próprios jornais, que veem seu
público optar por aquilo que os conforta sem se
atentar à veracidade do que desejam ouvir.
O boicote à imprensa, a censura a temáticas e
a não aceitação daquilo que contraria sua linha
de pensamento, é a maior contribuição possível
à imensa rede das fake news e à ignorância
generalizada.
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MAS COM TANTA
FAKE NEWS, AINDA É
POSSÍVEL ACREDITAR
NA MÍDIA?
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Sim! A questão principal não é acreditar, mas se
informar pelos veículos corretos sem se permitir
corromper. Um viés diferente do teu é benéfico na
exploração de novas visões e, quem sabe, pode ser
crucial para fundamentar opiniões e delinear novos
horizontes.
Portanto, ao invés do boicote à imprensa, boicote
os blogs cujas matérias não possuem embasamento
ou fontes reais. A publicação de algo que foi ouvido
nada mais é do que fofoca e não jornalismo.
Experimente compreender outros pontos de vista
e pesar o que é lido. Leia mais de um veículo se for
preciso. Nem sempre as opiniões serão as mesmas,
porém, as chances de cair em fake news são
infinitamente menores.
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BLESSED BE
THE FRUIT (?)
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É claro que as situações que fizeram a série
emplacar e tornar-se um fenômeno são bem mais
amplas, no entanto, é importante que o público
em geral atente-se quanto ao que não é dito
explicitamente sobre a comunicação – ou o fim dela.
Em uma era em que é recomendado por figuras
públicas o não consumo de determinados veículos
(ou, como já aconteceu, de todos eles) alegando
manipulação de dados e descaracterizando
profissionais mais do que qualificados, é
preocupante não ver alarde ou a mínima
manifestação por parte de quem integra esse área.
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A banalização dos meios de comunicação é o
primeiro passo para manipular a sociedade em
direção a um objetivo. Mesmo que hoje nosso
cenário esteja repleto de fontes nada confiáveis
e informações pela metade, ainda existe (muito)
jornalismo de qualidade tanto aqui quanto em outros
países.
É só uma questão de procurar. O silêncio sim pode
ser perigoso.
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BLESSED DAY.
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