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Resumo: Embora o gênero “utopia” tenha autor, data e local de nascimento definidos, a questão da 

sociedade ideal e de suas instituições como um tema privilegiado do pensamento político, está presente 

desde a antiguidade clássica, no humanismo renascentista e ainda hoje.  Continua atual a pergunta 

recorrente na história da filosofia política: se a observação dos fatos nos mostra a grande contradição entre 

o desejo da vida feliz, de um lado, e o eterno confronto entre os homens, de outro, seria afinal possível 

construir uma forma de vida coletiva pautada pelo entendimento e pela justiça social? 

A que necessidade responde a utopia hoje? À necessidade de não nos deixarmos condenar ao que está dado 

como a única alternativa possível. Talvez essa seja a grande lição ensinada por Thomas More: como deixa 

claro em seu texto, não se trata de pensar a utopia como uma quimera a realizar, mas como um paradigma 

a nos ajudar a construir alternativas concretas.   

O objetivo deste texto é partir da ideia de territorialização da utopia no texto de More para a reflexão 

necessária, hoje, de uma pan-utopia.    
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Abstract: Although the genre "utopia" has a defined author, date and place of birth, the question of ideal 

society and its institutions as a privileged theme of political thought, has been present since classical 

antiquity, in Renaissance humanism and even today. The recurring question in the history of political 

philosophy remains current: if the observation of facts shows us the great contradiction between the desire 

for a happy life, on the one hand, and the eternal confrontation between men, on the other, it would be 

possible, after all, to build a way of collective life guided by understanding and social justice? 

To what need does utopia respond today? The need not to allow ourselves to be condemned to what is given 

as the only possible alternative. Perhaps this is the great lesson taught by Thomas More: as he makes clear 

in his text, it is not a question of thinking of utopia as a chimera to be realized, but as a paradigm to help us 

build concrete alternatives. The objective of this text is from the idea of territorialisation of utopia in the 

text of Moro to reflection required, today, of a pan-utopia. 
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  Introdução 

 

Há pouco mais de 500 anos Thomas More cunhou o termo utopia e lhe dedicou 

um livro, o De Optimo Reipublicae Statu Deque Nova Insula Utopia, em português, Sobre 

o melhor Estado de uma República e sobre a nova ilha da Utopia, cuja leitura evidencia 

um clássico. Retomo aqui o comentário de Ítalo Calvino, na 14ª proposta de definição por 

ele enunciada em seu livro Por que ler os clássicos: «É clássico aquilo que persiste como 

rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível» (CALVINO 1996: 15). 

É sobre esse “rumor” que trata este artigo.  No entanto, o que aqui proponho não é uma 

análise meticulosa do texto de T. More, Utopia, mas apontar como a reflexão do pensador 
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inglês nos auxilia a compreender as contradições do mundo contemporâneo a exigir um 

outro espírito utópico, apesar da crença no progresso e nas promessas das sociedades 

tecnocientíficas que nos trouxe até aqui. 

Tudo que é discutido na primeira parte de a Utopia – o despotismo, a venda dos 

cargos públicos, o luxo, a injustiça e a opressão – continua presente nas sociedades 

contemporâneas, mesmo que algumas vezes nomeado de outra forma. A Inglaterra é 

retratada e criticada como uma distopia, um mau lugar que o autor contrapõe à verdadeira 

utopia na segunda parte do escrito, uma ilha imaginária, um utopos, o não lugar 

representado pela ilha da Utopia e descrito como um lugar feliz, uma eutopia e que 

poderia, talvez, ter lugar em qualquer um dos países contemporâneos. A proximidade 

semântica entre essas expressões reaparece ao longo do livro a traduzir a presença da 

ficcionalidade ali presente nos nomes próprios das pessoas (Hitlodeu, Ademo) e dos 

lugares (Anidra, Amarouta) em uma irrealidade real que nas entrelinhas vislumbra uma 

fresta de esperança para um pensamento que se põe em movimento. 

Também a fortuna desse pensador britânico alcança nossos dias: de forma curiosa, 

ele que foi chamado em 1898 por Karl Kautsky1 de o primeiro socialista moderno, teve 

um memorial fúnebre erguido em sua homenagem no muro do Kremlin, foi reconhecido 

como mártir e declarado beato pelo Papa Leão XIII em 1886, foi canonizado em 1935 

pelo Papa Pio XI e tornou-se santo pela Igreja Anglicana em 1980. Como se fossem 

poucas as homenagens, no ano de 2000, o Papa João Paulo II o declarou patrono dos 

governantes. Trajetória já por si só extraordinária! 

Assim, embora o gênero retórico filosófico “utopia” tenha autor, data e local de 

nascimento definidos, a questão da sociedade ideal e de suas instituições como um tema 

privilegiado do pensamento político, está presente da antiguidade clássica até hoje.  

Continua atual a pergunta recorrente na história da filosofia política: se a observação dos 

fatos nos mostra a grande contradição entre o desejo da vida feliz, de um lado, e o eterno 

confronto entre os homens, de outro, seria afinal possível construir uma forma de vida 

coletiva pautada pelo entendimento e pela justiça social? 

É a este “desejar estar” ideal – que a ficção utopiana representa – a que Rafael 

Hitlodeu se refere ao explicar a More o que encontrara na sua viagem à república de 

Utopia: «Assim, penso nas instituições sábias e sagradas de Utopia, onde um mínimo de 

 
1 Filósofo e jornalista, além de pensador de grande importância para a teoria marxista. Nasceu em Praga 

em 18/10/1854 e faleceu em Amsterdã em 17/10/1938. 
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leis assegura um máximo de eficiência e onde o reconhecimento do mérito individual 

vem somar-se a uma prosperidade igual para todos» (MORE 1993: 57).  

Ainda hoje – e talvez, sobretudo hoje – cabe a pergunta: a que necessidade ainda 

responde a utopia? À necessidade de não nos deixar condenar ao que está dado como a 

única alternativa possível. Talvez esta seja a grande lição ensinada por More: não se trata 

de pensar a utopia como uma quimera possível a realizar, mas como um paradigma a nos 

ajudar a realizar alternativas concretas.  

O objetivo deste texto é partir da ideia de territorialização2 da utopia no texto de 

More para a reflexão necessária, hoje, de uma pan-utopia3.   

 

 

1. Thomas More, modernidade e novos tempos 

 

Desde a publicação da Utopia, outros livros foram escritos seguindo a mesma 

inspiração, referindo-se a um local que não existe, imaginário, hipotético, onde a 

esperança e o sonho coabitam com a expectativa de um mundo melhor. More é um autor 

renascentista: a obra fundante das utopias modernas só pode ser percebida no limite 

espaço-temporal do Renascimento, revelador de um pathos tecnológico. Assim, seriam 

as forças produtivas do Renascimento que engendram a sociedade utópica. Esta, por sua 

vez, é impedidora de qualquer tipo de desenvolvimento, pois em sendo perfeita, nada 

mais há a acrescentar, apenas vigiar para que a unidade não se perca.  Sua existência está, 

desta forma, a meio caminho entre o mundo das ideias e a realidade concreta: frente à 

história que recusa, projeta uma sociedade estática e de certa forma violenta. O topos da 

utopia está no “ainda não” que o futuro representa e não na sua realização histórico-

temporal.  

Se de um lado faz a crítica do presente, de outro, e como consequência, tenta 

transformá-lo na direção de um outro futuro marcadamente mais livre e justo. Para o 

pensamento utópico o ser humano sempre deseja alcançar a felicidade e espera alcançá-

la. Mas, é necessário perguntar quais são as condições de possibilidade para que ocorra 

de fato uma transformação, passando do que é ao que poderia ser. Amplas são as 

 
2 Uso “territorialização” em seu sentido mais estrito: formas de organização e reorganização social, modos 

distintos de percepção, ordenamento, reordenamento em termos de relação com o espaço.  
3 Tomo aqui, emprestada, a expressão de Boaventura de Souza Santos. 
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dimensões do pensamento, trata-se de interrogar quais são suas possibilidades. Para More, 

não se trata apenas de uma quimera fantasiosa, a vida dos utopianos é a expressão da 

felicidade possível de um não lugar, de uma vida guiada pela racionalidade e pela 

solidariedade da vida social e de modo algum por uma teoria de reforma da sociedade. 

Embora não seja aqui o objetivo, é importante ressaltar que além da face política 

da utopia moderna, uma outra vertente – a científica – encontrou uma recepção mais larga, 

pois já na Casa de Salomão da Nova Atlântida4, de Francis Bacon, começaram a ser 

gestadas as nossas sociedades cientificas contemporâneas fundadas na técnica como 

aquilo que pode possibilitar ao homem o domínio da Natureza. Assim, ao tentar responder 

à questão sobre as possibilidades do pensamento humano acima referidas, as utopias 

modernas cometeram certos equívocos. Segundo Soromenho-Marques, essas chamadas 

grandes utopias (sobretudo a cientifica) 

 

procuraram ajudar a criar uma espécie de nova humanidade, ou de super-humanidade (...) através da criação 

de inusitados meios tecnológicos, suscitados pela explosão do potencial científico de sociedades, e pelo 

dinamismo de mercados econômicos totalmente libertos de quaisquer espécie de constrangimentos ou 

mecanismos de moderação (SOROMENHO-MARQUES 2000: 70-74). 

 

Diante deste impasse, o que nos resta? O devaneio de uma sociedade autoritária 

mas igual? O conformismo com o que está posto? Nem uma coisa nem outra. Resta-nos, 

hoje, outra alternativa: a utopia como orientação da ação, como uma possibilidade de 

ultrapassar a realidade que está diante de nós ao romper a desordem do real e da recriação 

da realidade e do viver. Não a concepção visionária de um paraíso possível no futuro, 

posto que sobre isto a história dos movimentos totalitários no século XX já mostrou seu 

resultado catastrófico.   

Hoje, o discurso utópico tem um duplo olhar: crítico do tempo presente, de um 

lado, transformador do futuro da sociedade, de outro. No desejo de mudança está o motor 

da realidade. Há uma fragilidade nas relações contemporâneas. A denominada 

«modernidade líquida»5 nos traz «dias de interregno» (BAUMAN 2015: 16): em 

compasso de espera, não sabemos como agir, o novo tempo ainda não foi inventado e o 

antigo não serve mais. 

 
4 Publicada em 1624. 
5 Expressão de Zygmunt Bauman. Ver Bauman 2001.   
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Vivemos tempos de ampla crise mundial. O presente oscila entre a incerteza e a 

instabilidade: a ansiedade contínua do fazer acarreta uma perpétua urgência cujo 

resultado não é o bem-estar da expectativa da conquista, mas o medo ilimitado sempre a 

espreitar nossa sociedade. Por mais que acreditemos em nossas ações, há o imponderável 

a intervir sobre a frágil condição humana, sujeita à instabilidade da roda da Fortuna, o 

resultado alcançado nem sempre é o almejado, pois neste interregno há «um espaço e um 

tempo estendidos, móveis, imateriais, sobre os quais reina o princípio da heterogenia de 

fins, talvez como nunca antes. Uma desordem que é nova, mas ainda assim babélica» 

(BAUMAN 2015: 11). E, como que a tornar o tempo presente ainda mais liquido, vemo-

nos diante da constatação do fracasso dos mecanismos criados para aprimorar nossa vida 

social sob a hegemonia da democracia.  

Embora consolidada como o melhor regime, a democracia nos provoca, hoje, um 

duplo sobressalto: de uma parte, a constatação do fracasso dos mecanismos criados para 

aprimorar a vida social sob seu arabouço, de outra, a incerteza sobre a capacidade de 

autorreflexão deste regime, pois estamos sós «em mar aberto», sob a ameaça de «fortes 

ondas» (BAUMAN 2015: 12). 

Trata-se, portanto, de partir da crise da democracia para estabelecermos as 

diferentes indagações filosóficas que ela está a exigir. É obrigatório o despertar do homem 

para si e para o mundo, ou seja, uma reflexão sobre os diversos modos, do filósofo, de 

ver e agir no mundo, que dele exigem um comprometimento com uma participação na 

vida pública, posto que «filosofar é procurar, é implicar que há coisas a ver e a dizer»  

(MERLEAU-PONTY 1960: 45). E é neste horizonte que a utopia pode ainda nos desafiar.  

A melhor palavra a traduzir nossa época é “crise” – econômica, política, social – 

e desde 2019, epidemiológica. O bem-estar social alcançado no passado, expressão da 

capacidade de ação dos governos e consequente proteção dos direitos dos cidadãos 

exercidos pelo Estado-Nação, sofre um ataque devastador de conservadorismo e de 

inação. A confiança antes presente é agora substituída pelo aumento gradativo da 

incerteza: tudo é possível, mas nada é certo.  

Hoje, se, por um lado, defendemos o poder globalizado, extraterritorial e sem 

controles, por outro, a política continua delimitada “dentro” do Estado, territorializada 

por ele, ou seja, impotente perante esta nova modalidade de poder. Os «instrumentos de 

ação coletiva» decorrentes da noção de soberania emergente na modernidade, não 

respondem mais à interdependência mundial instituída pela atual globalização do poder. 
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Talvez, mais do que a democracia, seja a concepção de Estado nacional, decorrente 

daquele conceito, que está em crise. 

Para o teórico social Ulrich Beck (1998)6 isto expressa um descompasso entre 

estarmos inseridos em uma situação cosmopolita e ao mesmo tempo não estarmos 

preparados para esta nova consciência. A sociedade industrial foi substituída por outra 

forma de organização social, a sociedade de risco: não são as diferenças sociais, 

econômicas e geográficas que distribuem os riscos. Hoje, o binômio ciência/técnica, 

identificador da modernidade, não mais dá conta daqueles sempre em desdobramento 

contínuo. Ante esta impotência, ansiamos por um libertador que nos salve: quanto mais 

aumenta a demanda pelos serviços oferecidos pelos poderes, mais aumenta a ânsia de 

alguém em salvar o indivíduo deixado ao abandono. 

Os riscos atingem a todos, não conhecem fronteiras nem classes sociais. 

Convivem no mesmo espaço riqueza e avanço tecnológico, nacionalismo crescente e 

fundamentalismo religioso, as catástrofes ecológicas e as guerras – a pandemia da Covid-

197. Precisamos de novas categorias para pensar o novo tempo, as que temos estão 

obsoletas, pois como exemplifica Beck, de um lado vemos crescer o desemprego, de 

outro, não se questiona como pode uma sociedade fundada no trabalho diminuir cada vez 

mais a oferta de emprego. Assim, o conceito da sociedade de risco nos ajuda a encontrar 

novas categorias a partir da consideração de graves riscos como a energia nuclear e os 

agrotóxicos, os riscos ambientais passaram a ser os novos eixos de definição. Se a 

modernidade se caracteriza pela confiança no progresso e no desenvolvimento técnico-

científico a ele associado, este não conseguiu prever os riscos que dali poderiam advir 

nem mesmo antecipar-se a eles. O resultado foi o surgimento de ameaças cada vez mais 

intensas a acompanhar a globalização.  

Ainda para o pensador alemão, vivemos uma «segunda modernidade»8 ou 

modernidade reflexiva, na qual a confiança, certeza e segurança da primeira modernidade, 

cede lugar à insegurança das auto ameaças. Desequilibrada, a sociedade do futuro requer 

mais do que pessimismo: é preciso não perder a capacidade de sonhar com uma 

organização mais equilibrada. 

 

 
6 BECK 1998. (Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986). Textos online: 

http://www.infoamerica.org/teoria/beck1.htm.  
7 Tema aqui só referido, não será abordado dada a sua amplitude. 
8 Expressão usada por Beck. 
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2. A utopia do humano  

 

Apesar do horizonte sombrio, o que nos mantém vivos é a imortalidade da 

expectativa de construir o novo e desafiar o presente. A grande experiência democrática 

que o século XX viu realizar, chegou ao XXI fracassada, ou melhor, impotente, exercida 

por um voto que nada mais vale, cuja grandeza é fluída e se acomoda as exigências da 

globalização.  

Frente a este esvaziamento político que torna a sociedade nada mais do que um 

mercado, o que fazer? A política como o espaço do coletivo, da polis, enquanto coisa 

pública não cabe mais no tempo fragmentado.  

A utopia tecnológica e prometeica alargada pela modernidade foi gradativamente 

sendo assimilada pelos grandes movimentos políticos que lhe foram posteriores e por eles 

reivindicados. A crença no progresso, o cientificismo aliado à técnica, a hegemonia do 

Estado-Nação, aos poucos se foram rompendo ao mesmo tempo que outro quadro se 

delineou. Aí se destacam uma pluralidade de fins, a crítica na ciência e na técnica, além 

da desconfiança em relação ao Estado «na compreensão de um lento esboçar de uma 

ruptura com o quadro de valores tradicional, sem que, contudo, se possa ainda afirmar um 

consenso muito claro em volta de valores positivos alternativos» (SOROMENHO-

MARQUES 2000: 6).  

 É perceptível a franca oposição aí presente: enquanto as utopias clássicas 

acenavam para uma nova humanidade, apoiada na tecnologia decorrente do 

desenvolvimento científico e num mercado econômico sem restrições para os novos 

tempos, «o(s) discurso(s) gerado(s) na reflexão e nos combates motivados pela presente 

crise ecológica e ambiental global, caracterizam-se pela ausência de “glamour” e de 

inebriantes expectativas» (SOROMENHO-MARQUES 2000: 6). Diante deste quadro, é 

preciso cuidado para não reintroduzir mecanismos despóticos e tecno burocráticos de 

enunciação que mais do que uma nova utopia, podem representar uma crítica da 

insustentabilidade das utopias. 

Não é fácil encontrar uma resposta a necessidade de repensar a democracia, os 

direitos humanos e a cidadania, nem evitar que o “ecologismo” constitua uma ressurreição 

do economicismo. É preciso, que a ecologia política – esse novo tema das democracias 

atuais – traga a política para o centro do debate. Hoje, nas sociedades preocupadas com a 
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necessidade contínua de produzir, perdeu-se a «dimensão do pensar e refletir». Repete-se 

o mesmo sem se pensar no novo.  

Para Byung-Chul Han (2014), é preciso ter direito à reflexão e até à preguiça como 

modo de escutar à sua volta. A liberdade reside aqui. Para ele, somos uma “sociedade do 

cansaço”, esgotada e deprimida porque tudo está submetido ao critério de uma suposta 

eficiência que resulta em rendimento. Hoje, tudo é livremente publicado no Facebook, 

sem que ninguém nos demande isto. Nos desvelamos, nos colocamos a nu por vontade 

própria e, o pior, acreditamos que isto nos acrescenta um valor: tal qual uma ação na 

Bolsa de Valores, nos exibimos, em um mercado, para alcançarmos mais preço. 

Encoberto pelo falso título de liberdade, tudo é apenas mercadoria exposta para ser 

exibida e comprada.  A vida convertida em mercadoria e espetáculo depende de seu valor 

de exposição no mercado: o que não é visto não existe, não serve para nada, tudo se tornou 

mercadoria e precisa ser exposto. A nossa sociedade já não é mais uma sociedade 

disciplinar e sim de produção, e esta produção exacerbada, seja de trabalho, seja de 

conteúdo postado nas redes sociais e este multifuncionalismo, não é um avanço, mas antes 

um retrocesso e «a vida cultural da humanidade, na qual se inclui também a atividade 

filosófica, só é possível e só se desenvolve quando existe uma atenção contemplativa 

profunda» (BYUNG-CHUL HAN 2014: 26).  

Como afirma Miguel Abensour (2000), pensar na ideia de uma fecundação entre 

democracia e utopia pode liberar estas duas «forças indissociáveis»: o novo espírito 

utópico e a revolução democrática. Isto supõe, entretanto, «purgar» a utopia da mitologia 

a fim de a preservar da regressão que a ameaça. Arrancar a utopia da esfera do Eu para 

construir a utopia do humano, «como se o humano fosse acontecimento» (ABENSOUR 

2000: 12). 

Um espaço outro, heterotópico, um utopismo radical, a tornar possível o 

totalmente outro9.  Evoque-se, aqui, a possibilidade outra, apresentada por Michel 

Foucault em meados da década de 1960, de confrontar a realidade com as heterotopias, e 

não com as utopias propriamente ditas, «atitude utópica mais radical»10, pois toma por 

«não-lugar» um lugar existente que nega a própria realidade normal.   

 

 
9 FOUCAULT 2013. 
10 Alessandro Francisco em sua conferência Michel Foucault e o problema da utopia: entre as utopias e as 

heterotopias. PUCSP, 10/11/2016. 
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É aí, sem dúvida, que alcançamos o que há de mais essencial nas heterotopias. Elas são a contestação de 

todos os outros espaços, uma contestação que podem exercer de duas maneiras: ou bem [...] criando uma 

ilusão que denuncia todo o resto da realidade como ilusão, ou bem, o contrário, criando realmente um outro 

espaço real tão perfeito, tão meticuloso, tão organizado que o nosso é desordenado, mal agenciado e 

embrulhado [...]. (FOUCAULT 2013: 33-34) 

 

Em conclusão, retomo o comentário inicial, mas como indagação: por que ainda 

falar e escrever sobre a utopia? É verdade que atualmente outros temas são mais 

reclamados, diria «estão mais na moda». Talvez este assunto esteja um pouco 

desgastado...Todavia, se proceder a afirmação de Eduardo Galeano11 ao se referir à 

resposta dada por Fernando Birri12  à pergunta «o que é a utopia», responder a esta questão 

é muito difícil, mas é também uma necessidade. Para Birri, «La utopia [...] ella está en el 

horizonte. Me acerco dos passos, ella se aleja dos passos. Caminho diez passos y el 

horizonte se corre diez passos más allá. Por mucho que yo camine nunca la alcanzaré. 

Para que sirve la utopia? Para eso sirve: para caminhar» (BIRRI 1994: 310).  

Esta é a necessidade de manter viva a indagação sobre a utopia:  caminhar! 

Quando o momento exige decisões, mas não se sabe bem aonde ir – como hoje –, a utopia 

se apresenta como uma alternativa possível, a possiblidade de respirar quando a realidade 

sufoca13. Por vezes, identificam-se as dificuldades, mas não se consegue resolvê-las. 

Talvez isto explique por que a história da humanidade é permeada por utopias, elas são 

necessárias aos homens, assim como os nossos sonhos são necessários a cada um de nós: 

para nos alimentar.  

Com um continuo trabalho do espírito sobre si mesmo, busca-se a promessa do 

novo. Isto é a utopia: algo a realizar e não o já realizado. Utopia é movimento, porque é 

também possibilidade, esperança, promessa, antecipação de horizontes imaginados, mas 

inimagináveis no presente. Daí a utopia estar sempre voltada para o futuro e de certa 

forma, podemos dizer, «contra» o presente, contra a reprodução do mesmo. E ainda que 

reprimida, sua presença é exigida. Sem a utopia, resta o vazio. 

Hoje, quando falamos de um tempo fragmentado, não se pensa mais a política 

como espaço do coletivo, da coisa pública como na Antiguidade Clássica. Tudo diz 

 
11 Eduardo Galeano (1940-2015) nasceu em Montevidéu, no Uruguai. Viveu exilado na Argentina e na 

Catalunha, na Espanha, desde 1973. No início de 1985, com o fim da ditadura, voltou a Montevidéu.  
12 Cineasta argentino (1925-2017) fez um cinema de resistência. 
13 «Um pouco de possível, senão eu sufoco». DELEUZE 1992: 131 (obrigada a Barbara Rodrigues Barbosa 

pela sugestão). 



                       Maria Constança Peres Pissarra 

 

16 
Thomas Project. A border journal for utopian thoughts 5 (1/2021), pp. 7-20 

respeito a como melhor executar as estratégias de poder. O desaparecimento do elemento 

utópico deixa um vazio também no espaço da política. Na expressão de Michel Maffesoli 

(2013), a política como uma vida voltada para o futuro, desapareceu.  Esta noção, herdada 

do século XVIII, parece não fazer mais sentido hoje, quando estamos muito mais 

preocupados com a vivência hodierna, com a preocupação limitadora do cotidiano, do 

que com uma reflexão sobre o futuro14. 

O futuro não desperta grande interesse, posto que o foco se deslocou para o que 

se vive aqui e agora. A vida da cidade (outrora a polis) não mais importa, haja vista o 

desinteresse da maioria das pessoas pela vida política e, portanto, pelos partidos. A 

política real é um acontecimento simples, os valores da igualdade e da liberdade 

desapareceram. Apenas interessa o ciclo do poder como estratégia de conquista do próprio 

poder. Se de um lado a chamada era dos direitos aumentou e as minorias aí encontram 

certa participação, por outro, sua politização e fragmentação expressam mais uma 

estratégia de poder, do que de fato uma reflexão sobre a política.  

Aliás não apenas os valores da política desapareceram, mas os valores morais de 

uma forma geral. No mundo cada vez mais especializado da técnica e da ciência, os 

valores tendem a desaparecer – até porque é preciso definir que valores. Não resta muito 

espaço para pensar a condição a humana: substituída pelo mundo dos interesses, essa 

reflexão se tornou obsoleta. Nas palavras de Nobert Elias15, hoje temos «uma utopia do 

pesadelo, alargada pela tecnociência» (ELIAS 1998: 16)16. O paraíso sonhado pela utopia 

foi substituído por um sentimento contrário de atopia: há um mal-estar pelo não 

pertencimento do indivíduo ao seu lugar de existência. O estar no mundo não é mais a 

identidade, mas a massificação frente à cidade, à nação, aos Estados. A revolução 

tecnológica silenciou a utopia: é preciso indagar por quê.  

  Em um discurso afinado com o ideal utópico de emancipação dos sujeitos, 

Boaventura de Souza Santos (2009) apresenta a necessidade urgente de concebermos e 

realizarmos um sistema social alternativo às propostas que vimos falhar no século XX. É 

 
14 Segundo Maffesoli, nas sociedades pré-modernas, prevaleciam as histórias particulares ou «crônicas 

locais». Hoje, na sua opinião, de alguma forma isso retorna com a ajuda do desenvolvimento tecnológico. 

Estamos no «tempo das tribos».  Assim como o desencantamento do mundo conduziu à solidão, 

o Facebook, e o Second Life, entre outros, para o melhor e para o pior, recuperaram o «ideal comunitário», 

vivemos de outra forma o laço social. De certa forma opondo-se a Byung Chul Han, não é mais o caso de 

ser otimista ou de ser pessimista, mas de observar o mundo tal qual ele é (cf. Entrevista de Michel Mafesoli 

ao Correio do Povo, Portugal, em 21 de maio de 2013). 
15  Sociólogo alemão, (1897-1990). 
16 De alguma forma, esta crítica já era anunciada por Rousseau no seu texto Discurso sobre as ciências e 

as artes. 
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preciso «tentar ver o mundo com novas lentes»17, afirma. Estamos em um mundo 

globalizado econômica e financeiramente, não há praticamente barreiras para as 

mercadorias, mas algumas fronteiras físicas cada vez mais altas entre Estados-nação, 

nascidos em geral no século XIX ou XX. Nossos conflitos são transnacionais e com uma 

crescente uniformização cultural. Paradoxalmente, de um lado diminuímos as fronteiras, 

sobretudo para as coisas, de outro, as tornamos mais intransponíveis, como para as 

pessoas.  

A grande utopia a nos desafiar é aquela que nos clama termos condições de pensar 

a ausência de fronteiras e ao mesmo tempo a dificuldade em aplicar esta visão de 

sociedade. Aí está um lado perverso da globalização: a maior informação evidencia, mas 

também aprofunda, a oposição riqueza/miséria, igualdade/desigualdade, justiça/injustiça 

em uma era altamente tecnológica. É preciso indagar pela possibilidade de resolver essa 

contraposição de interesses.  

Dito de outra forma, a utopia a nos desafiar precisa ser construída de fato, ou seja, 

é preciso cada vez mais refletir sobre novas formas de estabelecimento das relações de 

poder que não se apoiem apenas na oposição irreconciliável entre Estado e sociedade, 

mas na possibilidade da resolução partilhada dos conflitos decorrentes dos diversos 

interesses, em um processo contínuo, regulado por relações de liberdade e igualdade, só 

assim será possível afirmar que 

 

democratizar é um processo sem fim... inclui assim as ideias de desmercantilizar a vida e as relações sociais 

(uma economia de mercado é desejável, mas uma sociedade de mercado — em que tudo se compra e tudo 

se vende — é moralmente repugnante). (Entrevista de Boaventura de Souza Santos ao Jornal O Público em 

15/01/2016). 

 

O não entendimento do desafio de um mundo que nos permita pensar 

utopicamente, terá consequências cada vez mais destruidoras na humanidade ao invés da 

tomada de consciência dos limites humanos – muito mais redentora, pois permitirá 

ultrapassá-los, rompendo com um “conflito” entre Prometeu e Sísifo, a que os homens 

parecem fadados: de um lado detentores da técnica, porque são racionais e transformam 

 
17 SANTOS, Boaventura. Conferência na Universidade de Brasília, a 4 de junho de 2009, por ocasião do 

seminário Universidade e Sociedade. 
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a natureza; de outro, têm de continuamente carregar de volta a pedra que caiu e cujo 

deslize não conseguiram evitar.  

É preciso, hoje e cada vez mais, indagar pela possibilidade da utopia, não como 

aquilo que venha a se realizar num tempo e num espaço imaginário, mas para manter 

aceso o questionamento da necessidade única e tirânica das possibilidades dadas. Ao 

mesmo tempo em que é preciso desterritorialização a utopia, também é preciso uma pan-

utopia, pois «o homem é alguém que ainda tem muito pela frente. No seu trabalho e 

através dele, ele é constantemente remodelado. Ele está constantemente à frente, topando 

com limites que já não são mais limites; tomando consciência deles, ele os ultrapassa»18.  

E só há “muito pela frente” se não nos conformarmos com a ideia de que o futuro precisa 

ser a continuação do tempo presente.  É necessária uma ruptura epistemológica que nos 

permita entender o imperativo ético de uma sociedade mais justa. Hoje, o parâmetro é 

outro, não mais o territorial, a intensidade da globalização não nos permite mais aceitar 

ilhas de felicidade, é preciso estar em todos os lugares. Ora, a grande contradição exigida 

do pensamento utópico é que este não é o lugar de todos19. Entre o ser e o não ser, a linha 

de separação é tênue e quer nos fazer acreditar que o que não é possível não é necessário, 

posto que aquilo que inclui também é o que expulsa: cada vez mais se faz necessário 

sermos animais utópicos20 a inventar essa animalidade não pelo dizer profético, mas pela 

via obliqua da utopia. No entanto, o caminho é árduo e desafiador. 

A Modernidade que anunciou a Razão como a guia absoluta dos seres humanos, 

paradoxalmente também fez germinar a desigualdade, a discriminação e a exclusão, como 

justificativas de um outro indesejável do qual era necessário se proteger pois negava 

aquele se definia como um – ocidental, branco e cristão. Frente a jornada da civilização, 

a pluralidade incomoda da chamada barbárie igualmente revelou o diferente e pôs em 

marcha uma perversa convergência entre liberalismo, colonialismo e escravidão, que fez 

nascer um «homem-mercadoria», um «homem-metal» (MBEMBE 2013: 258). Na esteira 

desse rastro, consolidou-se a toxicidade do capitalismo neoliberal reduzindo a vida a mera 

mercadoria e submetendo destrutivamente a natureza para seu uso.  

 
18 BLOCH 2005:. 243. Naturalmente, não se pode ignorar a contribuição de Ernst Bloch e de seu livro O 

princípio esperança à discussão sobre a utopia, mesmo que denunciado tempo depois como um otimismo 

cruel e implacável por Hans Jonas em seu O princípio responsabilidade. No entanto,  
19 Na expressão de Boaventura, a linha abissal é a linha do não ser. 
20 Expressão “roubada” de Miguel Abensour. 
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Mas, talvez a crise pandêmica do nosso tempo – da Covid 19 – e as profundas 

inquietações por ela provocadas, traduza a mais radical das lições: «estamos no fim da 

época que começou no século XVI com a expansão colonial europeia» (SANTOS 2021: 

16) a anunciar uma nova era. O domínio utilitarista da natureza, revelou-se de tal modo 

desastroso, que a utopia de um mundo compartilhado com todos os seres vivos humanos 

e não humanos emerge como a única possibilidade de pensar o planeta como o lugar de 

todos a partir da recusa das linhas abissais de exclusão consolidadas pelo patriacardo, 

pelo racismo e pelo sexismo, herdeiros  de uma concepção política e econômica fundada 

na exclusão e na morte.  

É fundamental retomar o legado do projeto utópico de Thomas More, não para 

construir uma ilha paradisíaca – nem mesmo proposta por ele – mas para refletir sobre a 

construção de possíveis pontes a partir de uma ruptura civilizacional capaz de outros 

processos decisórios globais, posto que abrangentes da extraordinária diversidade.  
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