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Resumo 

Mesmo que os termos utopia e distopia possuam uma 

raiz etimológica comum, os dois gêneros se figuram de 

modos, aparentemente, diferentes. Os textos utópicos 

descrevem sociedades perfeitas/ideais, as quais servem 

de parâmetro critico para as sociedades reais. Já as 

distopias apresentam espaços sociais marcados pelo 

autoritarismo. Contudo, os dois gêneros não são 

diametralmente opostos, visto que os distopistas 

apontam elementos totalitários nas supostas sociedades 

ideais dos utopistas. Considerando, que as utopias 

possuem aspectos distópicos, realizamos a análise da 

obra Utopia de Thomas More, a fim de encontrar nela 

elementos potencialmente negativos.      

Introdução  

Tendo em vista que todas as narrativas utópicas 

possuem aspectos distópicos, o nosso principal objetivo 

é analisar alguns desses aspectos no livro Utopia, de 

Thomas More.  

As narrativas utópicas na literatura têm como proposta 

central figurar sociedades ideais, em perfeita harmonia 

e, aparentemente, sem problemas sociais. O gênero 

literário utópico é essencialmente satírico, pois 

apresenta criticas as sociedades reais e desvelando 

ironicamente os problemas existentes nelas.  

As narrativas distópicas apresentam tendências e 

aspectos negativos do presente e a possiblidade de sua 

concretização no futuro. Além disso, segundo Figueiredo 

(2009), essas narrativas mostram um espaço social em 

que os indivíduos são submetidos a um poder central e 

totalitário/autoritário.  

Os dois gêneros literários podem estar entrelaçados, 

apesar de parecerem opostos, pois, segundo estudiosos 

da área, as utopias podem ser a revelação e a 

concretização das tendências ditatoriais do homem, isto 

é, características centrais das distopias.  

Tendo isso em vista, iniciamos o trabalho traçando as 

características gerais das duas narrativas e o limite que 

há entre elas. Em seguida, contextualizamos a obra 

Utopia de Thomas More e, posteriormente, realizamos a 

análise dos aspectos distópicos da narrativa.              

Material e Métodos 

O método utilizado na pesquisa foi o bibliográfico, dado 

que realizamos a leitura de diversos textos sobre a 

temática, a fim de termos embasamento teórico para 

compreendermos as características da utopia e da 

distopia e, também, para analisarmos a obra Utopia 

escrita por Thomas More. 

Resultados e Discussão 

Percebemos que, na tradição da literatura do gênero, as 

narrativas utópicas apresentam sociedades, 

aparentemente, ideais e perfeitas para se viver, expondo 

assim os contrates com as sociedades reais de 

diferentes épocas. Por sua vez, as distopias retratariam 

espaços sociais dominados pelo totalitarismo e pela 

opressão. Os dois gêneros, apesar de parecerem 

opostos, podem estar entrelaçados, uma vez que 

notamos na obra analisada, considerada utópica, a 

presença de aspectos distópicos, reforçando assim a 

perspectiva de que as utopias podem ser a realização e 

a concretização de tendências distópicas. 

Apesar de Thomas More expor em sua narrativa um 

espaço social considerado ideal e aparentemente sem 

problemas, ao realizarmos a análise constatamos alguns 

aspectos negativos, como o fato de não haver igualdade 

entre gêneros e a liberdade total de ir e ir. Além disso, há 

em Utopia a estigmatização do ateísmo, pois seus 

habitantes são livres para crer em qualquer religião 

existente na ilha, no entanto, não podem não o fazer. 

Nessa perspectiva, os aspectos encontrados em nossa 

análise problematizam a noção de perfeição implícita na 

obra de Thomas More.        

Conclusão ou Conclusões 

Procuramos nesse trabalho explicitar algumas 

características dos gêneros utópicos e distópicos, a fim 

de traçar os limites entre os dois. A partir disso 

procuramos identificar na obra Utopia de Thomas More, 

aspectos negativos que problematizariam a ideia de 

sociedade perfeita. Sendo assim, concluímos, por meio 

de nosso estudo, que há aspectos totalitários e 

opressores na narrativa de More que contrastam com a 

ideia de sociedade perfeita idealizada por ele.  
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