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A UTOPIA MORREU. VIVA A UTOPIA?
DA NECESSIDADE DE UM NOVO PARADIGMA 
UTÓPICO

O desgaste que sofreram as ideologias políticas no século passado 

e o descrédito generalizado na capacidade do Homem de conceber 

e realizar uma sociedade perfeita, capaz de garantir a felicidade a 

todos os seus cidadãos, ditaram o declínio do tradicional paradigma 

da utopia literária. Permanece a questão se a utopia será capaz de 

se reinventar e continuar a fazer sentido enquanto tal, e se valerá 

ainda a pena o esforço, mesmo que vão, de imaginar sociedades 

mais justas e felizes.

Cristina Firmino - ESGHT

Os estudos utopianos caracte-
rizam-se essencialmente pela sua 
multidisciplinaridade incluindo a 
literatura, a filosofia, a política, a 
história, a sociologia, a arquitectura, 
e a religião. Essa miríade de campos 
tem por consequência uma dificuldade 
em estabelecer o objecto de estudo, o 
posicionamento teórico e a metodolo-
gia a utilizar. A definição do conceito, 
frequentemente evitada pelos comen-
tadores, tem implicações importantes 
para o desenvolvimento dos estudos. 

O conceito de utopia é um dos mais 
difíceis de definir. A ambiguidade nas-
ce com o próprio termo, cunhado por 
Thomas More, e título de uma obra sua 
(de 1516) considerada a primeira utopia 
literária. O termo foi criado a partir de 
duas palavras combinadas - outopos e 
eutopos –  o não-lugar e o bom lugar. A 
utopia é, então, literalmente, um bom 
lugar que não existe.

Outros autores, como John Carey, 
que edita e introduz The Faber Book 
of Utopias (Carey, 1999: xi) recusam 
esta dupla filiação da palavra utopia 
e afirmam que a palavra deriva de 
outopia tendo existido uma confusão 
com a partícula grega eu. Assim, a 

utopia designa um lugar imaginário 
não existente, seja ele bom ou mau, e 
o termo distopia terá nascido de um 
mau entendido do termo utopia. O que 
distingue, segundo Carey, os bons e 
maus lugares imaginários da utopia de 
outros lugares imaginários ficcionais 
é que a utopia tem que ser necessa-
riamente a expressão de um desejo 
ou a expressão de um medo. Também 
Gregory Claeys e Lyman Tower Sargent 
adoptam uma posição semelhante na 
introdução a The Utopia Reader, de 
que são editores. Para estes autores, o 
“utopianismo é geralmente a projecção 
imaginativa, positiva ou negativa, de 
uma sociedade que é substancial-
mente diferente daquela em que o 
autor vive” (Clayes e Sargent, 1999: 1) 
A palavra utopia ou outopia derivará 
do grego u ou ou, não, e topos, lugar. 
Thomas More terá feito um jogo de 
palavras com eutopia, ou bom lugar, 
que deu origem a que fosse criado o 
termo distopia. A principal característi-
ca da utopia será “a sua não existência 
combinada com um topos – uma locali-
zação no tempo e no espaço – para lhe 
dar verosimilhança.” O que distingue 
a utopia da outra ficção é que o lugar 

deve ser reconhecidamente bom ou 
mau para o leitor. 

Outro estudioso da utopia, Rogelio 
Blanco Martínez, comenta também a 
polémica etimologia do termo. Segun-
do este autor, Thomas More terá inti-
tulado a obra provisoriamente com um 
título em latim – Nusquam – que sig-
nifica “em nenhuma parte”. Depois de 
ter terminado a obra terá escolhido o 
termo grego utopia, de acordo com as 
tendências cultistas da época. Assim 
intitulou a obra  De optimo republicae 
statu deque nova in sola Utopia. Uma 
vez que o termo de origem foi Nus-
quam e não eu-topos, país feliz, Blanco 
Martínez conclui que More construiu 
o termo a partir da partícula ou e do 
termo topos, demonstrando assim 
duvidar da existência de um lugar tão 
perfeito. Por outro lado, More estaria 
consciente da confusão que provo-
cou ao cunhar um termo homófono 
de ou-topia, lugar de nenhuma parte, 
e de eu-topia, lugar feliz, tanto mais 
que poderia ter optado por atopia. 
Possivelmente não terá querido excluir 
totalmente a hipótese de existência de 
uma tal sociedade.

O interessante da origem etimoló-
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gica do termo é que encerra já em si 
a polissemia e ambiguidade que o vai 
caracterizar ao longo dos séculos, e até 
hoje o termo conseguiu eximir-se a uma 
definição que possa ser aceite pacifica-
mente pela comunidade académica. 

Os comentadores enfrentam ainda 
outro tipo de dificuldade: o uso quoti-
diano do termo, por força do desgaste 
das ideologias dos finais do século XIX 
e do século XX, acaba por dificultar 
uma definição livre de preconceitos. 
A utopia ganhou uma conotação 
pejorativa e passou a definir algo de 
inalcançável e que, como tal, cons-
titui um sonho vão. Como afirma 
Ruth Levitas, o jogo de palavras de 
Thomas More, que combina outopos 
e eutopos, como o bom lugar que não 
é lugar, é transformado no bom lugar 
que não pode ser lugar, e que, ao 
tentar ser lugar se transforma no seu 
oposto, na distopia (Levitas, 2003: 3). 
Generalizou-se a ideia que a tentativa 
de colocar a utopia em prática pode 
levar à fundação de regimes políticos 
totalitaristas e profundas injustiças 
sociais. Faz-se equivaler utopia a 
Nazismo, Estalinismo e, por analogia 
a Comunismo e Socialismo. Em geral, 
utópico corresponde a quimérico, 
irrealizável, sendo o utopista aquele 
que ignora a realidade humana e a 
dinâmica social.

Mesmo uma utilização quotidiana 
mais neutral e apolítica do termo não 
está isenta de problemas: o conceito 
de utopia utilizado em linguagem colo-
quial aproxima-se do jogo de palavras 
inventado por More, o bom lugar que 
não existe, ou seja, uma ideia agra-
dável mas totalmente irrealista, uma 
quimera, um sonho vão.

Apesar da aparente unanimidade 
do uso coloquial do conceito, em 
termos de história do pensamento, a 
utopia é um dos conceitos mais ricos 
e profícuos. Filósofos como Bloch ou 
Mannheim, aos quais voltarei mais tar-
de, entendem o conceito de utopia de 
uma forma muito lata, considerando-a 
como a tentativa de atingir a felicidade, 
a satisfação de um desejo, ou seja, 

como uma característica universal do 
Homem.

A definição de utopia pode ter em 
conta três aspectos distintos: o conte-
údo, a forma e a função. No que con-
cerne ao conteúdo, de uma maneira 
geral, assume-se que a utopia deverá 
ser a descrição de uma sociedade 
melhor (ou, para outros comentadores 
de uma sociedade melhor ou pior) 
que a do seu leitor contemporâneo. 
Não obstante, o conceito de uma boa 
sociedade é muito relativo, dependen-
do do gosto pessoal, dos interesses de 
distintos grupos sociais, das circuns-
tâncias históricas ou das convenções 
sociais contemporâneas da utopia. 
Apesar de ser um dos aspectos mais 
importantes da utopia, na medida 
em que implica um posicionamento 
ético por parte do leitor, o pensar na 
possibilidade de construir um mundo 
melhor e se esse mundo representado 
na utopia seria realmente melhor que 
aquele em que vive o leitor, dificilmen-
te as definições de utopia baseadas no 
conteúdo podem ser operativas, tendo 
em conta a amplitude das variações. 
Como afirma Levitas, as definições 
relacionadas com o conteúdo têm pro-
pensão a ser valorativas e normativas, 
especificando o que a boa sociedade 
deve ser, em vez de reflectir sobre 
como pode ser entendida de distintas 
formas (Levitas, 1990: 4).

De modo a delimitar um campo de 
estudo coerente, Krishan Kumar (Ku-
mar, 1999: 18-19) define utopia tendo 
em consideração a forma: a utopia é 
uma ficção literária, geralmente um 
romance. Este género literário vem 
na tradição inaugurada pelo texto de 
More, e todos os textos subsequentes 
têm como referente esta tradição, con-
finada, segundo Kumar, ao ocidente.

Kumar considera que a utopia vai 
recuperar elementos de outras formas 
de descrição de mundos melhores (Ku-
mar, 2003: 63-77): Cockaygne contribui 
com o elemento do desejo e apresenta 
um mundo de prazeres sem limites. O 
Paraíso e Idade do Ouro contribuem 
com o elemento da harmonia. O Ho-

mem vive em estado de paz, felicidade 
e respeito pelos outros homens e pelo 
que o rodeia. O ser humano é apre-
sentado, ao contrário de Cockaygne, 
como um ser de necessidades simples. 
O Millenium contribui com o elemento 
esperança. Apresenta uma esperança 
escatológica que permite enfrentar a 
catástrofe e o cataclismo. A Cidade 
Ideal contribui com o elemento do 
design. Baseia-se na premissa que a 
sociedade ideal tem que ser edificada 
de forma sistemática. A Cidade Ideal 
procura abarcar todos os conhecimen-
tos, as artes e a poesia.

Ainda que estes elementos estejam 
normalmente presentes na utopia, 
Kumar argumenta que esta não é uma 
simples recombinação destes elemen-
tos e que o género literário apresenta 
características muito próprias e únicas:

- A utopia é, por definição, uma 
ficção: apresenta mundos possíveis, 
mas não reais. Vai mais longe do que 
a ficção convencional pois “estica” 
os limites do possível para incluir o 
que parece impossível ou improvável. 
Pode-se distinguir, por oposição a esta 
característica ficcional, a categoria de 
“teoria social utópica” (utopian social 
theory) na qual se podem incluir os 
textos de Rousseau, Owen, Fourier, 
Marx, etc. 

- A utopia moderna é como um 
“mapa” da sociedade boa. Nesta 
medida é prescritiva. Realiza no plano 
político, social e de organização espa-
cial, todos os requisitos de justiça e de 
bondade. Providencia o bem-estar ma-
terial e espiritual à população. Kumar 
considera a utopia como uma forma 
literária colocada ao serviço da análise 
e da crítica social.

- A utopia, ao contrário de outras 
formas de cultura popular, como as 
imagens de Cockaygne e Schlara-
ffenland, El Dorado ou Shangri-La, 
apresenta uma certa sobriedade, uma 
“certa vontade de andar a par com as 
realidades correntes” (Kumar, 2003: 
64). Enquanto liberta a imaginação, 
também estabelece limites, e esta 
é, para este comentador, a fonte da 
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sua fascinação e da sua força (idem, 
ibidem).

-Está muito para além do mera-
mente onírico, na medida em que 
estabelece sempre uma relação com a 
realidade, seja porque oferece um con-
traponto a um presente que é assim 
exposto em toda a sua imperfeição, 
seja ainda porque remete para uma 
dimensão futura. O seu valor não está 
na sua relação com o presente mas 
sim com um futuro possível (Kumar, 
1999: 2-3).

Outra definição já clássica de uto-
pia, também relacionada com a forma, 
e que se encontra frequentemente 
citada por outros estudiosos é a de 
Raymond Trousson, apresentada em 
seguida:

“nous proposons de parler d’utopie 

lorsque, dans le cadre d’un récit (ce qui 

exclut les traités politiques), se trouve 

décrite une communauté (ce qui exclut 

la robinsonade), organisée selon certains 

principes politiques, économiques, 

moraux, restituant la complexité de 

l’existence sociale (ce qui exclut l’âge 

d’or et l’arcadie), qu’elle soit présentée 

comme idéal à réaliser (utopie construc-

tive) ou comme la prévision d’un enfer 

(l’anti-utopie moderne), qu’elle soit située 

dans un espace réel, imaginaire, ou enco-

re dans le temps, qu’elle soit enfin décrite 

au terme d’un voyage imaginaire vraisem-

blable ou non“ (Trousson, 1979 : 28)
Trousson considera, então, como 

pertencente ao género da utopia 
apenas os textos que seguem escru-
pulosamente o modelo do texto de 
Thomas More.

Alberto Manguel (Manguel, 2000: 
20-23) apresenta, no entanto, uma 
filiação diferente para a utopia. Se-
gundo este autor, em entrevista para 
a Magazine Littéraire, num número de 
2000 quase inteiramente dedicado à 
utopia, as narrativas fundadoras da 
utopia são a Utopia de Thomas More, 
Robinson Crusoe de Daniel Defoe e 
Gulliver’s Travels de Jonathan Swift. 
Esta tripla filiação vai, naturalmente, 
implicar uma definição mais ampla do 
género da utopia. Uma utopia pode 

ser uma sociedade ideal, como no 
caso de Thomas More, um mundo de 
um homem só, onde se reconstrói a 
sociedade, como no caso de Daniel 
Defoe, ou uma “sociedade-espelho”, 
onde os mundos descritos são reflexos 
de certos aspectos da nossa socie-
dade. Segundo Manguel, são estes os 
únicos modelos de utopia que existem 
até agora e todas as utopias ulteriores 
seguem um deles.

J.C. Davis faz, em Utopia and the 
Ideal Society (Davis, 1981: 11-40) uma 
tentativa de definir utopia, destacan-
do-a de outras representações de 
sociedades ideais. Utiliza um critério 
muito interessante de distinção entre 
estas representações: a forma como 
tratam aquilo a que chama “scarcity 
gap”, ou seja, o abismo entre os de-
sejos dos indivíduos e as satisfações, 
limitadas pela disponibilidade dos re-
cursos, abismo este que, opina Davis, 
todas as sociedades reais ou imagi-
nárias têm que suprir. Davis identifica 
quatro tipos de sociedade ideal e uma 
quinta, a utopia. O primeiro é a terra 
de Cockaygne, que contém elementos 
comuns com as descrições de paraísos 
terrenos, como a amenidade do clima, 
a abundância de água e alimentos, 
a juventude eterna, a dificuldade do 
acesso. As satisfações dos desejos 
são ilimitadas.

O segundo tipo de sociedade ideal 
é a Arcádia. Aqui, ainda que o clima 
permaneça ameno, a abundância é 
mais moderada. A Arcádia preconiza 
a satisfação das necessidades reais 
do Homem, e a distinção entre estas e 
as fúteis e supérfluas. Davis considera 
que, enquanto Cockaigne é indulgente, 
a Arcádia é escapista, ou seja, enquan-
to a primeira não reconhece que há 
um limite de recursos, a segunda não 
reconhece que não há limite para os 
desejos humanos.

A terceira categoria mencionada 
por Davis é a “comunidade moral per-
feita” (the perfect moral commonwe-
alth). O problema do “scarcity gap” 
é resolvido através da reforma dos 
indivíduos. Limita-se o “apetite” dos 

indivíduos resolvendo um problema 
colectivo. O quarto tipo de sociedade 
é o Millenium, que considera um caso 
distinto, já que, mais do que um tipo de 
sociedade, apresenta uma transição 
e uma preparação para uma outra 
sociedade.

Para este estudioso, nenhuma das 
categorias referidas constitui uma uto-
pia porque todas são irrealistas. A uto-
pia será, então, realista já que aceita o 
problema básico de que há satisfações 
limitadas para desejos ilimitados. O 
que caracteriza a utopia é a tentativa 
de divisar um conjunto de institui-
ções políticas e sociais que regulem 
os conflitos de interesses pessoais e 
colectivos. Davis não considera que as 
utopias tenham necessariamente que 
tomar a forma de ficções literárias, e 
muitos dos textos que apresenta na 
sua antologia não o são. O que distin-
gue a utopia é a forma como aborda o 
problema colectivo e a sua tentativa de 
o solucionar através da organização.

Já mencionámos definições de 
utopia que têm em conta o conteúdo 
e, principalmente, aquelas que têm 
em conta a forma. Resta definir a 
utopia em termos da sua função. Para 
José Eduardo Reis, a função última da 
utopia literária é “ilustrar, no âmbito 
da imaginação, o melhor possível 
(ou, ao contrário, o pior possível) nas 
diferentes esferas da existência (com 
ênfase na social), por meios de uma 
derrogação crítica ou interpretação 
alegórica do que é feito conhecido ou 
já é conhecido” (Reis, 2002: 11). As 
utopias literárias, e particularmente as 
distopias, funcionam como poderosas 
críticas sociais ao status quo, revelan-
do as suas injustiças e horrores através 
da distância de perspectiva, tanto mais 
que na descrição de um mundo distin-
to e mais perfeito o leitor tem como 
referente constante o seu próprio (no 
caso das utopias) ou ainda porque se 
torna mais fácil discriminar os defeitos 
de um mundo aparentemente Outro 
(como no caso das distopias).

Surge muito frequentemente citada 
uma frase de Oscar Wilde:



A map of the World that does not include 

Utopia is not even worth glancing at, for 

it leaves out the one country at which 

Humanity is always landing. And when 

Humanity lands there, it looks out, and 

seeing a better world, sets sail. Progress 

is the realization of Utopias. (Wilde, 
1944: 34)

A utopia surge aqui associada a 
uma função específica, a de fomentar 
o progresso. 

Uma tradição marxista de autores, 
como Mannheim e Bloch, define utopia 
em termos de função. Para Mannheim, 
a essência da utopia é a sua função 
transformativa. Define utopia a partir 
da sua oposição com ideologia, sendo 
que a ideologia é composta por ideias 
políticas inspiradas e apoiadas pelo 
sistema enquanto a utopia é composta 
pelas ideias que se lhe opõem e que o 
contestam. Utopia é, então, sinónimo 
de progresso e dinâmica. “Um estado 
de espírito é utópico quando demons-
tra ser incongruente com o estado real 
dentro do qual ocorre” (Mannheim, 
[1936] 1960 : 173), Só se designarão 
com o nome de utopias, aquelas orien-
tações que transcendem a realidade, 
quando, ao passar ao plano da prática, 
tendam a destruir, seja parcial ou total-
mente, a ordem de coisas existente em 
determinada época (Mannheim, [1936] 
1960 : 173)  Mas esse mesmo proces-
so de destruir a realidade leva a uma 
declinação das utopias: o ajustamento 
das pessoas à realidade mata a utopia. 
Mannheim alerta para o facto que a 
desaparição da utopia produz uma 
imobilidade em que o homem se trans-
forma em coisa (Mannheim, [1936] 
1960 : 236). A utopia funciona como 
um ímpeto para a transformação social 
e “ao abandonar a utopia, o homem 
perderia a vontade de esculpir a histó-
ria e ao mesmo tempo a sua faculdade 
de a compreender (Mannheim, [1936] 
1960 : 236).

Para Bloch utopia é algo de mais 
extenso: é a esperança no projecto e 
a realização desse projecto. O impulso 
utópico é uma parte intrínseca do que 
significa ser humano. As expressões 

desse impulso são variadas: contos de 
fadas, alquimia, arquitectura, reli-
gião, e música, bem como as utopias 
sociais como a de More. Introduz uma 
concepção de utopia mais ampla, não 
como um “mapa” de uma sociedade 
perfeita, ou como uma prescrição, mas 
como a expressão do desejo de uma 
forma melhor de viver. A utopia é a 
tendência do homem de projectar um 
mundo melhor. Também não constitui 
uma impossibilidade. Para Bloch não 
se trata do “não ser” (Nicht-sein), mas 
sim do “ainda-não-ser” (Noch-nicht-
sein), ou seja, fica a possibilidade 
(Möglichkeit) no futuro das nossas 
aspirações do presente.

O filósofo dinamarquês Søren 
Kirkegaard sublinha também o valor da 
instância da possibilidade:

“If I were to wish for something, I would 

wish not for wealth or power but for 

the passion of possibility, for the eye, 

eternally young, eternally ardent, that 

sees possibility everywhere. Pleasu-

re disappoints; possibility does not.” 

(Kirkegaard, [1843] 2000: 45)
Todos estes posicionamentos 

distintos resultam em outras tantas 
definições do conceito de utopia. Um 
dos mais conceituados comentadores 
da utopia, Krishan Kumar, admite que 
operar com uma ou outra definição de 
utopia é uma questão de conveniên-
cia ou de interesse particular (Kumar, 
1993: 34). Por uma questão prática de 
delimitação de um objecto de estudo, 
é importante distinguir entre o género 
da utopia e o modo da utopia. O modo 
utópico é a faculdade de imaginar, de 
modificar o real através da hipótese 
de criação de uma ordem distinta de 
real. É um exercício mental e está na 
génesis da utopia literária e de todas 
as outras expressões de pensamento 
utópico como são os manifestos, as 
obras de análise social, etc. O género 
utópico é a representação de um 
mundo específico, imaginado. É a re-
alização literária de uma especulação 
abstracta. 

O género literário da utopia pres-
supõe a representação de um mundo 

imaginado, ou seja, não existente, 
descrito com detalhe, geralmente 
situado no espaço e no tempo, e que 
possa ser considerado por um leitor 
contemporâneo como muito melhor ou 
muito pior do que o seu. Além disso, 
todas as utopias são subjectivas: o que 
numa determinada época e por uma 
determinada pessoa é considerada 
uma sociedade boa adquirirá um es-
tatuto de pesadelo noutra época e do 
ponto de vista de outra pessoa. 

Em termos de conteúdo, há uma 
série de “ingredientes” que constituem 
quase invariantes daquilo a que se 
denomina o paradigma clássico da uto-
pia. Uma destas invariantes costuma 
ser a viagem, que assume uma função 
diegética importante. A estrutura típica 
de uma utopia implica a deslocação de 
um viajante a outro espaço (ou outro 
tempo, uma categoria introduzida por 
Mercier, com L’An 2240, em 1771) onde 
pode observar uma sociedade muito 
organizada e melhor do que a sua. 
Geralmente é-lhe providenciado um 
guia que o ajuda a compreender as 
instituições e costumes dessa comuni-
dade. O relato termina frequentemente 
com o retorno do viajante para relatar 
aos seus contemporâneos o que viu, 
como testemunha da possibilidade de 
construção de uma sociedade mais 
perfeita. 

O espaço ou tempo Outro descrito 
costuma ser de difícil acesso, e um 
topos frequente é o da ilha. A insula-
ridade (real ou metafórica) demonstra 
uma necessidade de preservar a 
comunidade da corrupção e das influ-
ências exteriores. A Utopia de Thomas 
More era inicialmente uma península e 
o acto de demarcação com o resto do 
mundo através do corte do istmo que 
a ligava ao continente é simbólico de 
um desejo de ruptura e de recusa da 
realidade. Para além disso, ao contrá-
rio do mito da ilha paradisíaca, a utopia 
tem uma dimensão humana e não uma 
dimensão divina. É um mundo cons-
truído pelo homem com o seu próprio 
engenho e pelo qual teve que lutar.

O tempo descrito é, no paradigma 
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clássico de utopia, um tempo de per-
feição, estático e que não pressupõe 
uma evolução. A utopia situa-se num 
presente definitivo, tanto do ponto de 
vista da cultura como da civilização, já 
que o equilíbrio e a harmonia depen-
dem da manutenção do status quo.

Implica uma organização social, 
geralmente bastante rígida, repre-
sentando uma sociedade ordenada e 
que aspira a uma igualdade de todos 
os cidadãos e uma uniformização das 
classes sociais. Busca a felicidade co-
lectiva em detrimento da individual.

A utopia morreu?

Em The Crooked Timber of Humani-
ty, Isaiah Berlin parte de uma famosa 
citação de Kant para apresentar uma 
das mais contundentes críticas à 
utopia:

The search for perfection does seem 

to me a recipe for bloodshed, no better 

even if it is demanded by the sincerest 

of idealists, the purest of Herat. No 

more rigorous moralist than Immanuel 

Kant has ever lived, but even he said, 

in a moment of illumination, “Out of the 

crooked timber of humanity no straight 

thing was ever made”. To force people 

into the neat uniforms demanded by 

dogmatically believed-in schemes is 

almost always the road to inhumanity. 

We can only do what we can; but that we 

must do, against difficulties.”  (Berlin, 
1991: 18-19)

Berlin toca no cerne da questão: 
será o Homem, em toda a sua imper-
feição, capaz de imaginar e realizar 
uma sociedade que seja realmente 
perfeita? Ou estarão todas as ten-
tativas votadas ao insucesso, sendo 
mesmo que constituem projectos 
perigosos e destinados a trazer ainda 
mais infelicidade e injustiça? 

Por outro lado, outra perspectiva 
bastante mais optimista como a de 
Francis Fukuyama e o seu proclamado 
“fim da História” (Fukuyama, 1999) 
também pode tornar irrelevantes 
quaisquer outras tentativas de divisar 
novas formas de convivência entre os 

seres humanos. Segundo Fukuyama, a 
democracia liberal enquanto sistema 
de governo tem vindo a reunir um largo 
consenso em todo o mundo, à medida 
que vai triunfando sobre outras ideo-
logias rivais, como a monarquia here-
ditária, o fascismo ou o comunismo. 
A democracia liberal pode constituir, 
então o “ponto terminal da evolução 
ideológica da humanidade” e, como 
tal, o “fim da História”. Os problemas 
das democracias contemporâneas são, 
para Fukuyama, não um resultado de 
contradições internas fundamentais, 
mas sim um problema da aplicação 
incompleta dos princípios em que 
se fundamentam: a liberdade e a 
igualdade. As ideias de Fukuyama têm 
sido, naturalmente, muito contestadas, 
pois nem o regime de democracia e 
capitalismo liberal que descreve está 
perto da perfeição, nem o tal consenso 
de que falava está iminente, como o 
demonstram os terríveis acontecimen-
tos do início deste milénio, como os 
ataques terroristas que se têm per-
petrado um pouco por todo o mundo. 
No entanto, e recordando as famosas 
palavras de Winston Churchill: “Demo-
cracy is the worst form of government 
except for all those others that have 
been tried”. Apesar de todas as suas 
falhas, torna-se difícil conceber um 
mal menor que a Democracia, quanto 
mais uma sociedade perfeita, justa e 
que providencie a felicidade a todos os 
seus cidadãos. 

Os duros golpes do século XX, 
como as guerras mundiais, os regimes 
totalitaristas, as crises económicas, 
a fome, as catástrofes ambientais e 
tantos outros problemas fizeram com 
que se tornasse cada vez mais difícil 
acreditar numa sociedade perfeita. 
Proliferaram as utopias negativas, ou 
distopias, nas quais fica claro que o 
progresso científico, tão prometedor 
desde a modernidade, poderá ser o 
motor para a criação de sociedades 
ainda mais injustas e cruéis do que as 
contemporâneas. Em grandes narrati-
vas como Brave New World, de Aldous 
Huxley, ou 1984, de George Orwell, 

os elementos utópicos de esperan-
ça são transmutados em ataques a 
sistemas sociais contemporâneos que 
reivindicam ser utopias reais (como o 
antigo bloco soviético ou o capitalismo 
corporativista dos Estados Unidos da 
América). Assiste-se, desde há umas 
décadas a um declínio da credibilidade 
das ideologias e programas políticos, 
tal como da figura do próprio políti-
co, seja pela exposição dos órgãos 
de comunicação social de actos de 
corrupção generalizados, seja porque, 
cada vez mais, as instituições políticas 
perdem poder em relação aos grandes 
grupos económicos, cujos objectivos 
são o lucro em detrimento da justiça 
social. A inocência de acreditar na 
capacidade do Homem de construir 
uma sociedade perfeita está irreme-
diavelmente perdida e o paradigma 
clássico da utopia literária enquanto 
um “plano” para a sua concretização 
está definitivamente morto. 

Um novo paradigma utópico

Os conflitos dos anos sessenta 
ditaram a emergência de movimen-
tos de activismo político defendendo 
a paz mundial, a abolição de desi-
gualdades sociais, as populações de 
países do Terceiro Mundo, os direitos 
das mulheres, o ambiente, os direitos 
dos animais, etc. E neste contexto, 
surge, nos anos setenta, um corpus 
de narrativas utópicas com influências 
da ficção científica, escritas maiorita-
riamente por mulheres como Ursula 
Le Guin, Marge Piercy, e Joanna Russ. 
Estas utopias afastam-se em muitos 
aspectos do obsoleto paradigma clás-
sico, pondo em questão algumas das 
suas premissas básicas. Tom Moylan 
denomina estes textos de “utopias 
críticas”, um termo que surge referido 
em toda a bibliografia secundária. 
Por utopia crítica, Moylan entende a 
expressão do pensamento oposicio-
nista, tanto da situação histórica como 
do género utópico em si mesmo. Uma 
preocupação central da utopia crítica 
é o reconhecimento das limitações 



da tradição utópica, pelo que estes 
textos recusam a utopia como plano 
enquanto a preservam como sonho. 
Centram-se na presença contínua da 
diferença e da imperfeição dentro da 
própria sociedade utópica e, como tal, 
apresentam alternativas mais reco-
nhecíveis e dinâmicas (Moylan, 1986: 
10-11). E são, de facto, utopias muito 
diferentes da utopia clássica: 

- Utilizam o espaço ficcional como 
campo de experimentação de ideias, 
não se coibindo de apresentar as 
suas consequências negativas. Aliás, 
contestam a noção da perfectibilidade 
da utopia.

- Sublinham a precariedade da uto-
pia, preferindo a um equilíbrio estático 
do status quo uma noção de processo 
e de sociedade sempre em constante 
construção. 

- Apresentam estratégias narrativas 
diferentes, mais complexas, como a 
justaposição de mundos utópicos e 
distópicos, eles próprios carregados de 
ambiguidade.

- Criam personagens com bastante 
mais densidade, nomeadamente na 
dimensão ética.

- Enfatizam a questão da satisfa-
ção das necessidades dos indivíduos, 
que nas utopias clássicas eram sem-
pre preteridas pelas necessidades 
colectivas.

- Introduzem um novo leque de 
preocupações, suas contemporâne-
as, como a defesa dos direitos das 
minorias, das mulheres, dos animais, 
as questões ambientais, etc.

Embora este boom de utopias 
literárias dos anos setenta não tenha 
tido um seguimento nas décadas 
seguintes, têm surgido obras de cariz 
utópico muito interessantes, como 
Always Coming Home, de Ursula Le 
Guin, em 1984, ou, mais recentemente, 
já nos anos 90, várias de Kim Stanley 
Robinson, como a Triologia Mars. 
Lyman Tower Sargent, um dos mais 
conceituados estudiosos da utopia, 
contou 360 utopias (entre eutopias, 
distopias, sátiras utópicas e utopias 
críticas) publicadas por autores norte 
americanos só entre os anos de 1990 e 
1999 (Sargent, 2000: 343), o que prova 
que o género continua vivo, embora se 
tenha confinado, em grande parte, aos 
domínios da ficção científica.

Mas talvez, como nota Kumar, não 
seja necessário defender a utopia, pois 
ela encontrará novas formas, que nem 
podemos hoje antecipar. A questão 
mais importante talvez seja tentarmos 
entender “porque nos é tão difícil 
contemplar a utopia, e as consequên-
cias de não o fazermos” (Kumar, 2000: 
266), ou seja, tentar perceber porque, 
neste início do século XXI, os níveis de 

esperança e optimismo da humanida-
de se encontram tão diminuídos. 

Num número recente da revis-
ta francesa Le nouvel Observateur, 
totalmente dedicado às utopias de 
hoje, Robert Redeker assina um artigo 
em que defende que a utopia é uma 
síntese de racional e de onírico e que, 
embora a utopia enquanto descrição 
programática de modelos de socieda-
de esteja moribunda, a sua verdadeira 
pujança encontra-se nessa sua ligação 
ao sonho. Redeker começa o seu arti-
go com o eloquente parágrafo:

Comme un passeur contrebandier, 

l’utopie transporte au cœur de la 

modernité désenchantée la puissance 

irradiante du rêve qui était l’apanage 

de l’ancien monde. Serait-elle une 

protestation contre la fuite des dieux ? 
(Redeker, 2005 : 4)

Se é verdade o que disse Ernst 
Bloch, e o “princípio da esperança” é 
inerente à própria condição humana, 
então, talvez seja crucial reabilitar 
a manifestação literária que é, por 
excelência, o veículo dessa esperança 
e morada privilegiada da imaginação e 
do sonho.

A UTOPIA MORREU. VIVA A UTOPIA? DA NECESSIDADE DE UM NOVO PARADIGMA UTÓPICO
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