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As distopias e o imaginário cultural 

 
 

As distopias têm sido um tema constante no imaginário cultural da sociedade contemporânea, 

revelando temores quanto ao destino da humanidade. Uma das marcas dessa preocupação com futuro se 

revela na intensa produção de livros, filmes e séries que enfatizam catástrofes que podem transformar 

terrivelmente o modo de vida das pessoas em tempos vindouros. 

Como uma das grandes produções hollywoodianas dos últimos anos, a trilogia Jogos vorazes 

configura-se como uma Distopia, baseada na obra original The Hunger Games, da escritora norte-

americana Suzanne Collins. O romance tem como narradora a heroína Katniss Everdeen, líder de uma 

revolução que pretende livrar os 13 distritos de “Panem” do domínio da Capital, governada pelo 

Presidente Snow - um governante ditador e cruel que promove jogos de vida e morte entre jovens dos 

distritos, como forma de entretenimento e dominação.  

Leia um trecho do livro de Collins: 
 
Assim que o relógio da cidade dá as badaladas indicando que são duas da tarde, o prefeito sobe ao pódio e começa 

a leitura. É a mesma coisa todos os anos. Ele conta a história de Panem, o país que se ergueu das cinzas de um lugar 

que no passado foi chamado de América do Norte. Ele lista os desastres, as secas, as tempestades, os incêndios, a 

elevação no nível dos mares que engoliu uma grande quantidade de terra, a guerra brutal pelo pouco que havia 

restado. O resultado foi Panem, uma resplandecente Capital de 13 distritos unidos que trouxe paz e prosperidade a 

seus cidadãos. Então, vieram os Dias Escuros, o levante dos distritos contra a Capital. Doze foram derrotados, o 13º 

foi obliterado. O Tratado da Traição nos deu novas leis para garantir a paz e, como uma lembrança anual de que os 

Dias Escuros jamais deveriam se repetir, também nos deu os Jogos Vorazes. (COLLINS, 2010, p. 12) 

 

 

Afinal, o que é distopia? 
  
 

Para entendermos o sentido de Distopia, é importante analisarmos o conceito oposto, que nasceu 

bem antes, quando o pensador inglês Thomas More publicou, em 1516, uma obra intitulada Utopia. No 

livro, que obteve grande repercussão na época e influenciou muitos intelectuais de gerações posteriores, 

More cria um lugar fictício chamado “Ilha da Utopia” descrevendo sua forma de organização social, 

política e econômica, propondo um modelo ideal e harmônico de Estado. Baseado em princípios 

igualitários, o escritor pretendia mostrar, na prática, como deveria funcionar uma verdadeira sociedade 

livre e centrada nos interesses da coisa pública (res publica).  

Apesar de a palavra “Utopia” originar-se do grego e significar “não-lugar” ou “lugar nenhum”, a 

proposta de More era oferecer um modelo governamental em que tudo funcionasse perfeitamente, com o 
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objetivo de desnudar as contradições dos Estados de seu tempo. Assim, a criação de uma ilha idealizada 

era uma maneira de criticar as Repúblicas e os Impérios totalitaristas da época, que se apresentavam como 

formas de governar aparentemente ideais, apenas no discurso, mas que, na prática, se distanciavam dos 

princípios humanitários.   

O termo Distopia foi criado muito mais tarde, em plena era da Revolução Industrial, num período 

de crescimento desordenado dos perímetros urbanos e de aumento exponencial da pobreza e da miséria 

nas grandes cidades europeias. Diante do parlamento inglês, em 1868, o filósofo John Stuart Mill fez um 

discurso que retomava os ideias de More e afirmava que os seus contemporâneos haviam invertido 

completamente os princípios do Estado sonhados pelo pensador, criando uma sociedade cuja desigualdade 

havia atingido uma patamar tão profundo que se transformara numa “dis-topia”, ou seja, num lugar ruim, 

“desarmônico”, fundado num imenso desequilíbrio social, político e econômico. 

 Assim, apropriando-se do conceito criado por Mill, muitos escritores, especialmente nos séculos XX 

e XXI, passaram a projetar em seus romances narrativas que apontavam para um futuro em que a perda 

da liberdade humana fosse tão radical que toda a sociedade passaria a ser totalmente oprimida por 

governos, máquinas, sistemas ou outras formas totalitárias de dominação, de modo a criar um mundo de 

carência extrema de bens materiais e humanos em que as pessoas ficassem dependentes de um único 

poder, que as regeria a partir de métodos de opressão, vigilância e controle.   

Como podemos perceber, tanto Utopia quanto Distopia procuram definir modelos de sociedade e 

Estado, com a diferença de que a primeira imagina um futuro baseado no progresso, na justiça e no bem 

comum, numa sociedade igualitária que daria fim a todas as misérias humanas, enquanto a segunda prevê 

a desregulação da sociedade atual e projeta um futuro sombrio e desigual, por isso distópico, como um 

alerta sobre as decisões do presente. Assim, as distopias apresentam sociedades em que elites no poder 

deliberadamente subvertem a justiça e assumem a forma de governos ditatoriais, ou ainda, no campo da 

ficção científica, há um vislumbre de sociedades futuras em que as máquinas assumem todo o poder e 

subjugam/ escravizam o homem. 

Na literatura, os romances distópicos passaram a ser um gênero específico de narrativa, 

especialmente com a publicação de obras como A máquina do tempo (1895), de H.G. Wells; Admirável 

mundo novo (1932), de Aldous Huxley; 1984 (1949), de George Orwell; Fahrenheit 451 (1953), de Ray 

Bradbury, ou obras mais recentes, como O conto da aia (1985)  ̧de Margaret Atwood; Submissão (2015), 

de Michel Houellebecq, e o já citado Jogos vorazes (2008), de Suzanne Collins.  

O cinema também explorou bastante o tema da Distopia em seus filmes, tanto na filmografia 

relacionada aos clássicos literários de Huxley, Orwell e Bradbury - ou, mais recentemente, com os 

sucessos das obras de Atwood e Collins -, quanto a roteiros criados especialmente para o cinema, como é 

o caso de Laranja mecânica (1971), de Stanley Kubrick. Outros filmes distópicos, mais atuais, obtiveram 

o mesmo sucesso diante do público, ganhando posteriormente outras sequências como é o caso de O 

exterminador do futuro (1984) e Matrix (1999). 
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Mais recentemente, surgiram também as séries 

distópicas, que vêm ganhando a atenção do público 

e passaram a dominar as plataformas de streaming 

como a Netflix: Black Mirror, The Handmaid’s 

Tale, The Walking Dead e, ainda, a série brasileira 

chamada 3%, de Pedro Aguilera. Esta última relata 

a vida humana num mundo pós-apocalíptico, em 

que a maior parte da população vive num lugar 

miserável chamado Continente e precisa passar por 

um acirrado processo de seleção para poder ganhar 

o direito de morar em Maralto, o lado privilegiado 

da sociedade. Entretanto, somente 3% dos inscritos 

na seleção conseguem atingir o objetivo.    
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nas sociedades do passado havia uma preocupação espiritual a respeito da salvação ou da perdição 

da alma humana, encenada pela ida ao Paraíso ou ao Inferno, como no famoso clássico A divina comédia, 

de Dante Alighieri, a grande preocupação do tempo presente é com as questões de natureza material. Há 

uma escolha por retratar o desgaste dos recursos naturais do planeta, a miséria e a fome no mundo, a 

superpopulação ou os abusos científicos e religiosos, dilemas que vão fazer as pessoas projetarem uma 

perspectiva nada otimista de futuro.  

Se, de fato, não houver uma mudança nos modos de vida na Terra, ou um despertar dos homens sobre 

os perigos reais do consumismo e da poluição de solos, de fontes de água e de alimento, corremos o risco 

real da extinção da vida do planeta em poucos anos. Desse modo, a ameaça apocalíptica sai do plano 

religioso e segue para o plano histórico, ganhando a materialidade de um amanhã que se apresenta sob o 

ponto de vista negativo.  

Portanto, a Distopia, enquanto gênero artístico e literário, traz uma reflexão especialmente 

importante sobre os limites da liberdade humana e sobre os mecanismos para sua manutenção.  
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Considerando esse debate, os temas mais comuns das narrativas e filmes distópicos costumam ser a 

injustiça social, o terror do surgimento de ditaduras (impostas por militares, cientistas ou fundamentalistas 

religiosos), o medo de avanços técnico-científico que suplantem ou subestimem o homem, e a iminência 

da extinção do planeta e/ou da humanidade. Assim sendo, as narrativas, embora ficcionais, nos fazem 

refletir sobre os desejos e temores humanos e sobre as expectativas das diferentes sociedades acerca de 

um destino histórico em comum.  
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Atividade de produção textual – ROTEIRO 

1- Baseado no que você leu aqui sobre DISTOPIA, escolha um livro, história em 

quadrinhos, filme ou série que trate de um mundo distópico. Você pode aproveitar algumas 

sugestões apresentadas no material teórico sobre o tema ou optar por alguma outra obra do 

seu apreço que esteja fora da lista, mas que também pode ser considerada uma distopia;  

 

2- Baseando-se na sua análise e nas características apresentadas no material teórico, liste 

pelo menos TRÊS temas principais abordados na obra que você escolheu; 

 

3- Dentre os temas que você listou, escolha um deles e transforme em uma proposta de 

produção textual. Essa proposta deve, obrigatoriamente, estar relacionada a questões 

relevantes da nossa sociedade, especialmente aos debates de interesse público da atualidade; 

 

4- A partir da proposta construída, redija um texto dissertativo-argumentativo de 20 a 30 

linhas com Introdução, Desenvolvimento e Conclusão; 

 

5- Cite, na introdução e na conclusão do seu texto, uma referência/ trecho do livro ou da 

obra audiovisual escolhida, lembrando-se de relacionar ao tema da proposta que você 

construiu. 
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Para ajudar na construção do seu texto, observe o exemplo da redação de um 

vestibulando avaliada com a nota 1000 no ENEM- 2018: 

 

No livro “1984” de George Orwell, é retratado um futuro 

distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda 

forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a 

opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a 

narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do 

contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e 

altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem 

do Partido e formar a população através de tal ótica. Fora da 

ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser 

relacionada ao mundo cibernético do século XXI: gradativamente, 

os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para 

a restrição de informações disponíveis e para a influência 

comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. 

Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, 

internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na 

internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a 

partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmund Baüman, vive-se 

atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só 

possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas 

para a manipulação e alienação vistas em “1984”. Assim, os usuários são 

inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo 

pessoal. 

Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência 

desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética: 

ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para 

ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e 

fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um 

episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um 

aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em 

estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a 

máquina indicava – tornando o usuário passivo na escolha. 

Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de 

Frankfurt: produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público, para direcioná-lo, 

torná-lo homogêneo e, logo, facilmente atingível. 

Observe, no trecho em 

negrito, que o candidato 

inicia seu texto citando o 

livro 1984, de George 

Orwell. A seguir, constrói 

um paralelo entre a obra e 

o mundo cibernético do 

século XXI. É possível 

identificar, também na 

introdução, os dois 

argumentos que serão 

desenvolvidos ao longo 

da redação (destacados 

em vermelho). 

Já no 

desenvolvimento, além 

de citar o filósofo 

Zygmunt Bauman (2º 

parágrafo), o candidato 

também inclui a série 

televisiva “Black 

Mirror”, para 

fortalecer sua 

argumentação. 
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Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar 

o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a 

respeito do problema, urge que o Ministério de Educação e Cultura 

(MEC) crie, por meio de verbas governamentais, campanhas 

publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos 

algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas 

do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de 

buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a 

que ele é submetido. Somente assim, será possível combater a 

passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, 

estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em 

Winston de “1984”, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. 

 

NOTA: Em 2018, o tema da redação do ENEM foi: "Manipulação do 

comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet".  

 

Por fim, no 

parágrafo de 

conclusão, a fim de 

dialogar com a 

introdução e fechar 

o texto, o candidato 

volta a mencionar o 

romance 1984.  


