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RESUMO 
 
 A presente dissertação tem como objetivo investigar as representações do ensino e do 

controle do conhecimento em distopias, de modo a levantar diferentes visões do ensino na 

literatura e como essas visões estabelecem um diálogo com a contemporaneidade. A exploração 

do tema tem ainda como objetivo investigar a conexão entre os modelos de ensino observados 

nas distopias selecionadas e as relações de poder e resistência que se estabelecem nas obras. A 

partir de tal análise, pretende-se delinear qual seria o tipo de sujeito que a distopia pretende 

formar e, em contrapartida, qual seria sua alternativa utópica. A dissertação, portanto, combina 

teoria literária, filosofia e teoria da educação. Serão comentados aspectos como a alienação, o 

poder disciplinar e técnicas biopolíticas e seu uso nos modos de dominação e opressão 

distópicos. Da mesma forma, serão abordados elementos referentes a pedagogias voltadas para 

a humanização e libertação nas linhas de resistência que se estabelecem nos romances. Para o 

desenvolvimento do tema proposto, serão utilizados os romances Brave New World de Aldous 

Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, The Giver de Lois Lowry, Never Let Me Go de 

Kazuo Ishiguro, The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness e The Declaration de Gemma 

Malley. 
 

Palavras-chave: Distopia; Ensino; Ficção Científica  
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ABSTRACT 
 

 This dissertation aims at investigating the representations of education and the control 

of knowledge in dystopias, in order to elicit different views regarding education in literature 

and how such views can be connected to contemporaneity. The examination of this theme has 

also the purpose of investigating the connection between the teaching models observed in the 

selected dystopias and the relations of power and resistance established in such works. From 

this analysis, it is intended to outline the type of subject the dystopia means to form and in 

contrast which would be its utopian alternatives. Hence, this dissertation combines literary and 

educational theory and philosophy. Aspects of such alienation, discipline power, and 

biopolitical techniques will be investigated, as well as their use to establish means of dystopian 

domination and oppression. Also, elements related to pedagogies turned to humanization and 

liberation are addressed in the lines of resistance formed in the novels analyzed. For the 

development of the proposed theme, this dissertation will make use of the novels Brave New 

World by Aldous Huxley, Fahrenheit 451 by Ray Bradbury, The Giver by Lois Lowry, Never 

Let Me Go by Kazuo Ishiguro, The Knife of Never Letting Go by Patrick Ness e The Declaration 

by Gemma Malley. 
 
Keywords: Dystopia; Education; Science Fiction 
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INTRODUÇÃO 

  

 A distopia tem sido uma das principais formas de pensar sobre a contemporaneidade 

na literatura, desde meados do século XX. O subgênero apareceu de forma marcante na 

modernidade como forma de reação à fé na ciência e à razão iluminista que, nos séculos XVII 

e XVIII, produziram uma “crença no progresso infinito do conhecimento e no avanço infinito 

em direção ao aprimoramento social e moral” (BOOKER, 1994, p. 4) e inspiraram as mais 

diversas utopias. No século XIX, conforme afirma Keith Booker (1994, p. 5), foi possível 

identificar uma tendência ou potência sombria nas mesmas tecnologias e discursos que, nos 

períodos anteriores, foram motivo de tamanha fé no progresso da humanidade. Isso fez com 

que muitos pensadores começassem a duvidar que a ciência teria um efeito emancipador na 

humanidade como antes se pensara, o que levou à progressiva passagem de um otimismo 

utópico para um pessimismo distópico. No século XX, esse mesmo pessimismo se intensificou, 

devido aos inúmeros fracassos da época – dos quais muitos se configuraram como resultado 

das tendências observadas no século anterior – entre eles as muitas guerras, a crise do Estado 

de bem-estar, os desastres ecológicos, a corrupção e os conflitos étnicos no leste da Europa e 

na África1, sendo favorável ao estabelecimento da distopia como uma das formas de 

pensamento dominantes (SARGENT, 1994, p. 26). Nos anos oitenta, o movimento distópico 

contou ainda com a criação das distopias críticas, impulsionadas especialmente pela 

consolidação do neoliberalismo e da “utopia do mercado” (BACCOLINI e MOYLAN, 2003, 

p. 06-07). Nas últimas décadas, o fenômeno tomou novas proporções com o vasto número de 

publicações voltadas para o público adolescente e a adaptação de muitas destas para o cinema. 

É importante, portanto, investigar por que modelos tão sombrios vêm sendo fortemente 

apreciados nos últimos tempos e a forma como dialogam com a realidade. 

 Considerando a posição da distopia dentro do utopianismo, ou “sonhar social”, como 

pesadelo (SARGENT, 1994, p. 3), faz sentido que o pessimismo contemporâneo e a distopia 

sigam lado a lado. Em uma das suas definições mais utilizadas, a distopia é apresentada como 

“uma sociedade fictícia descrita de forma consideravelmente detalhada e, normalmente, 

localizada no tempo e espaço, a qual o autor pretende que um leitor contemporâneo veja como 

consideravelmente pior do que a sociedade em que esse leitor vive” (SARGENT, 1994, p. 9, 

tradução própria)2. Assim como a utopia, ela também pode ser identificada como uma crítica 

                                                
1 Ainda seria possível mencionar o estabelecimento de diversas ditaduras, crises econômicas e aumento da inflação 
na América Latina. 
2 No original: “a non-existent society described in considerable detail and located in time and space that the author 
intended a contemporaneous reader to view as considerably worse than the society in which that reader lived”. 
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ao presente, sendo, no entanto, frequentemente associada a uma advertência ligada a possíveis 

desdobramentos de problemas atuais. Logo, a distopia é frequentemente usada como ferramenta 

para a discussão dos problemas contemporâneos e dos quadros mais pessimistas, 

frequentemente impulsionando o leitor a imaginar diferentes alternativas e ações mais positivas 

na sociedade. 

 Sendo assim, as distopias oferecem uma ampla variedade de temas a serem discutidos. 

Em minha pesquisa para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC – 

2015/16), estive em contato com distopias juvenis contemporâneas e outras clássicas voltadas 

para o público adulto e pude notar a recorrência de certos modelos de ensino, os quais, 

frequentemente, desempenhavam um papel central na compreensão das obras analisadas. 

Surgiu, então, a curiosidade de pesquisar a relação entre ensino e distopia. Sendo a educação 

uma prática social (BRANDÃO, 1995), seu estudo pode indicar não somente em que tipo de 

sociedade vivemos e que sujeitos formamos, mas também que tipo de sociedade estamos 

construindo ou queremos construir, além dos tipos que desejamos evitar. Considerando a 

responsabilidade educacional de incorporar o sujeito à sociedade, a educação também pode ser 

vista como um aspecto central da distopia, já que um dos temas centrais do subgênero é 

justamente a questão da inserção do indivíduo na sociedade. 

 A aproximação entre o ensino e a distopia também é destacada por Maria Varsam 

(2003), que aponta a relevância dos Aparelhos Ideológicos do Estado, entre os quais se 

encontram as instituições de ensino, na formação da conformidade dentro dos modelos 

distópicos. A autora declara que: 

 
Para atingir tal conformidade, as forças do poder implementam uma gama de práticas 
que tentam sublimar o desejo e erradicar a esperança através dos que Louis Althusser 
chama de “Aparelhos Repressivos do Estado” – o exército, a polícia, os tribunais e as 
prisões. Mas o medo da violência nem sempre é suficiente, já que o desejo pela 
liberdade é impossível de erradicar. Por esse motivo, então, são implementados 
demais “Aparelhos Ideológicos do Estado” – instituições religiosas, educacionais, 
legais, políticas e culturais (145). Se as mulheres3 forem levadas a acreditar que tudo 
em sua sociedade é como deve ser e imutável, então, não haverá desejo algum para a 
mudança ou revolta (VARSAM, 2003, p. 215, grifo meu, tradução própria)4. 

 

                                                
3 O texto de Varsam é direcionado sobretudo à escravidão e aos direitos reprodutivos femininos nas distopias e, 
por isso, ela se refere exclusivamente às mulheres, na passagem indicada. No entanto, seria possível substituir o 
termo por qualquer outro que se dirigisse a um grupo de oprimidos nas distopias. 
4 No original: “To achieve such compliance, the forces of power enlist a range of practices that attempt to sublimate 
desire and eradicate hope via the violent practice of what Louis Althusser calls “Repressive State Apparatuses” – 
the army, the police, the courts, and the prisons. But fear of violence is not always sufficient, as desire for freedom 
is impossible to eradicate. To this purpose, then, are put further “Ideological State Apparatuses” – religious, 
educational, legal, political, and cultural institutions (145). If women are made to believe that everything in their 
society is as it should be and unchangeable, then there will be no desire for change or revolt” 
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Como a citação demonstra, as instituições têm um grande papel na construção das distopias. 

Sonia Torres também considera o aspecto, em sua teoria acerca da existência de duas vertentes 

de representação nas distopias: uma apocalíptica e uma integrada. Para a autora, a vertente 

apocalíptica apontaria para o fim do mundo como o conhecemos e o colapso da ordem. Na 

vertente integrada, por outro lado, haveria, segundo Torres, “um aperfeiçoamento sinistro da 

ordem, um pesadelo do autoritarismo radical (com um Estado fortemente presente (...)). (...) um 

mundo clean de corporações predatórias (...)” (TORRES, 2012, p. 89). É sobre essa distopia 

integrada que me debruçarei nesta dissertação; distopias nas quais se observa a centralidade das 

instituições e de um poder totalitário – ainda que este apareça de forma espectral por vezes, 

como é o caso de Never Let Me Go. Minha pesquisa se direciona, sobretudo, às instituições de 

ensino e as relações de poder ou resistência que estas constroem nas narrativas. Afinal, o ensino 

compreende apenas uma parcela do que se entende por educação. Enquanto a educação consiste 

em um trabalho para a produção da existência humana, através da transmissão de saberes e 

valores considerados necessários para a inserção do indivíduo em uma certa sociedade, 

constituindo uma prática social que permeia as mais diversas esferas da vida humana, o ensino, 

por sua vez, refere-se à formalização da educação, que ocorre de forma institucionalizada, 

planejada e separada do resto da vida comunal, nas escolas, oficinas e afins (BRANDÃO, 

1995).  

 Unir ensino e distopia também parece algo apropriado, considerando o papel altamente 

pedagógico do subgênero. Este papel se constrói em primeiro lugar através de um aspecto 

formal comum à ficção científica e à distopia: o estranhamento cognitivo. Segundo Suvin, trata-

se de um mecanismo formal, no qual o leitor se afasta de um mundo conhecido em direção a 

um alternativo que, no entanto, encontra-se no horizonte do mundo empírico do leitor. Suvin, 

partindo da definição de estranhamento de Brecht, explica que esse processo necessário à ficção 

científica e ao utopianismo se baseia na “presença e interação entre estranhamento e cognição” 

(SUVIN, s.d., p. 375 apud MOYLAN, 2000, p. 44). Isso produz, segundo Suvin, uma nova 

visão distanciada do mundo empírico e do senso comum. De acordo com Moylan, Suvin, assim 

como Russ, “considera a sf como uma literatura inerentemente didática, uma que não só 

demanda uma escrita e leitura cuidadosas e atenciosas, mas também, em sua melhor forma 

estética e pedagógica, oferece conhecimento e percepção crítica de possibilidades de mudança” 

(MOYLAN, 2000, p. 45, tradução própria)5. Varsam também aponta, entre os aspectos comuns 

à distopia e às narrativas de escravos, “o desejo do autor de educar o leitor e alertar sobre certos 

                                                
5 No original: “considers sf to be an inherently didactic literature, one that not only demands careful and thoughtful 
writing and reading but also, at its aesthetic and pedagogical best, offers critical knowledge and awareness of 
possibilities for change”. 
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males inerentes a certas instituições” (VARSAM, 2003, p. 212, tradução própria)6. Por fim, 

David Sisk ainda indica o valor didático das distopias, afirmando que “uma narrativa distópica 

tenta alertar, prevendo didaticamente um mal próximo, enquanto ainda há tempo para corrigir 

a situação” (SISK, 1997, p. 06, tradução própria)7. Logo, parece adequado aproximar ensino e 

distopia, considerando a função didática do subgênero.  

 Sendo assim, esta dissertação pretende analisar as representações do ensino, bem como 

do acesso ao conhecimento, em obras literárias distópicas, e o diálogo que estabelecem com a 

contemporaneidade. O exame das obras selecionadas poderá levantar indícios de como o ensino 

se configura no imaginário da sociedade num contexto social capitalista ocidental. Embora o 

tema da educação seja de fato comum entre os romances distópicos, não se intenciona afirmar 

que esse tema se apresente de uma só forma no subgênero. Ao contrário, a pesquisa em questão 

propõe a análise das diferentes formas sob as quais o ensino se manifesta nesse plano literário. 

A partir de tal análise, objetiva-se tratar das diferentes visões do ensino na literatura e na 

sociedade contemporânea. A exploração do tema ainda tem como objetivo investigar a conexão 

entre os modelos de ensino observados nas distopias selecionadas e as relações de poder e 

resistência que se estabelecem nas obras. A partir de tal análise, pretende-se delinear qual seria 

o tipo de sujeito que a distopia pretende formar e, em contrapartida, qual seria sua alternativa 

utópica. A dissertação, portanto, combina teoria literária, filosofia e teoria da educação. 

 Para o desenvolvimento do tema proposto, utilizarei Brave New World (Admirável 

mundo novo) de Aldous Huxley, publicado em 1932; Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1953; 

The Giver (O doador de memórias) de Lois Lowry, 1993; Never Let Me Go (Não me abandone 

jamais) de Kazuo Ishiguro, 2005; The Knife of Never Letting Go (O motivo) de Patrick Ness, 

2008 e The Declaration (O pacto) de Gemma Malley, 2008. A dissertação não propõe, porém, 

uma análise exaustiva dos romances, centrando-se apenas nas representações do ensino e suas 

implicações na estrutura das distopias. 

 A seleção das obras que serão alvo de minha análise permite discutir duas diferentes 

visões contemporâneas do ensino. A primeira diz respeito ao seu uso como uma arma de 

controle e reprodução das formas de produção e opressão distópicas, que se associa à 

perspectiva das disciplinas, traçada por Michel Foucault (1999) em seu livro Vigiar e punir. A 

segunda visão, por sua vez, evidencia o potencial transformador do ensino, a partir do qual se 

abordarão especialmente a humanização e emancipação dos sujeitos, que, geralmente, precisam 

ser extirpadas do modelo social fictício, para que este se mantenha. A teoria ganha suporte na 

                                                
6 No original: “(…) the author’s desire to educate the reader and warn of certain evils inherent to particular 
institutions”. 
7 No original: “[a] dystopian narrative tries to warn, didactically predicting a coming evil while there is still time 
to correct the situation” 
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afirmação de Basu, Broad e Hintz (2013), na introdução de seu livro Contemporary Dystopian 

Fiction for Young Adults, acerca de uma característica geral das distopias juvenis – e de muitas 

outras, como pretendo demonstrar ao longo da pesquisa. Os autores declaram que “[o] acesso 

à informação é frequentemente perigoso, mas é repetidamente apresentado como o único meio 

de se tornar livre” (2013, p. 4, tradução própria)8 dentro das distopias.  

 O primeiro capítulo irá discutir as formas de alienação impostas nas distopias, através 

da análise do controle do conhecimento e do ensino, e a importância do descobrimento das 

condições de opressão presentes nos mundos ficcionais fundamentado na reflexão crítica. A 

partir de Fahrenheit 451 e The Knife of Never Letting Go, será promovido um debate acerca da 

queima de livros, da censura e da repressão à curiosidade, abordando quais saberes são aceitos 

pelo poder distópico – em geral os técnicos – e quais são proibidos – frequentemente saberes 

relacionados ao questionamento e análise crítica da realidade. Desta forma, se intenciona 

examinar o papel da alienação nos modos de manipulação, uniformidade e violência 

promovidos pelos poderes distópicos observados nas obras. No capítulo, faço uso dos textos de 

Moylan (2000) e Varsam (2003), para levantar as formas de alienação desenvolvidas nas 

distopias. Também utilizo a obra de Knuth (2003), de modo a traçar o controle do conhecimento 

como forma de estabelecer a conformidade com a ideologia de governos extremistas. 

 O segundo capítulo, por sua vez, examinará os romances Brave New World e The 

Declaration, explorando os modos de ensino voltados para o adestramento dos sujeitos. O 

estudo irá se direcionar sobretudo ao uso das disciplinas de Foucault (2016) nos sistemas de 

ensino presentes nas obras: modos de sujeição e dominação dos sujeitos com o devido aumento 

de suas forças produtivas juntamente com a proporcional redução das suas forças de resistência. 

O capítulo também irá explorar a segunda face do biopoder que se alia às disciplinas: a 

regulação das populações, ou seja, uma análise biopolítica demonstrativa da captura da vida 

por parte dos mecanismos do poder. Além disso, serão discutidas as formas como o ensino 

promove a manutenção da estrutura capitalista dentro das narrativas. Serão utilizados como 

base teórica principal a seção “Disciplina” do livro Vigiar e punir de Foucault (2016), bem 

como seus estudos biopolíticos em História da sexualidade (2017), além de outros artigos e 

obras de apoio.  

 O terceiro capítulo contará com a análise de The Giver e Never Let Me Go, centrando-

se na visão humanista e libertadora do ensino – mesmo que de forma mais ambígua, como é o 

caso de Never Let Me Go. O capítulo trabalhará com tipos de ensino marginais dentro do Estado 

distópico, que vão contra a sua maré, tentando promover a humanização e emancipação dos 

                                                
8 No original: “Access to information is often dangerous, but is repeatedly presented as the only way to become 
free.” 
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sujeitos, pela memória, pela arte, pelo afeto e outros meios. Os romances parecem indicar a 

importância da análise crítica das condições de opressão, para que, conhecendo o mundo como 

o é, os sujeitos possam promover a (transform)ação nas distopias. Para o desenvolvimento da 

seção, contarei sobretudo com a Pedagogia do oprimido de Paulo Freire (2017a), que de forma 

prodigiosa aponta para os modos de dominação promovidos na contemporaneidade e 

desenvolve uma pedagogia libertadora calcada em valores humanistas. 

 Sendo assim, a pesquisa produzida lida com as representações do ensino em distopias 

sob diferentes perspectivas, explorando tanto o seu potencial de manutenção das estruturas de 

opressão vigentes quanto a sua abertura à transformação da sociedade. De tal maneira, é 

possível questionar a construção do ensino no mundo contemporâneo, levantando seus traços 

distópicos e linhas de resistência.  
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1. REPAGINAÇÃO DISTÓPICA: O CONTROLE DO ENSINO E DO ACESSO AO 

CONHECIMENTO NAS DISTOPIAS 

 

Without books, history is silent, literature dumb, 
science crippled, thought and speculation at a 
standstill.  

Rebecca Knuth 
 
The point is obvious. There is more than one way 
to burn a book. And the world is full of people 
running about with lit matches.  

Ray Bradbury 
 

 Em Scraps of the Untainted Sky, Tom Moylan fala da ficção científica como uma 

narrativa de alienação e descobrimento, principalmente na tradição anglo-americana (2000, p. 

04). Mais adiante, o autor aproxima a ficção científica das utopias e distopias através do mesmo 

aspecto. Moylan explica que, nas obras desses gêneros ou subgêneros, os protagonistas – e 

também o leitor, que é levado a identificar-se com essas personagens – deparam-se com um 

mundo estranho, que os desorienta, e devem fazer sentido desse mundo e compreender sua 

ordenação, para que possam agir dentro dele e retomar seu lugar no universo (2000, p. 04). Este 

processo, segundo Moylan, faria parte das estratégias do “estranhamento cognitivo”, abordado 

por Darko Suvin: um mecanismo formal empregado na ficção científica no qual o leitor se 

afasta de um mundo conhecido em direção a um alternativo que, no entanto, encontra-se no 

horizonte do mundo empírico do leitor. Suvin, partindo da definição de estranhamento de 

Brecht (efeito produzido por uma representação “que nos permite reconhecer seu assunto, mas 

[que] ao mesmo tempo torna-o não familiar”) explica que esse processo necessário à ficção 

científica e ao utopianismo se baseia na “presença e interação entre estranhamento e cognição”. 

Isso produz, segundo Suvin, uma nova visão distanciada do mundo empírico e do senso comum, 

permitindo novos olhares sobre velhos problemas (MOYLAN, 2000, p. 44). As utopias e 

distopias empregariam esse processo de estranhamento, pois estão focadas na construção verbal 

de um mundo alternativo, no qual as organizações sociais e políticas seriam regidas por um 

princípio mais perfeito (no caso da utopia) ou menos perfeito (no caso da distopia) do que 

aquele identificado no mundo empírico do autor (SUVIN, 2003, p. 189). Baccolini e Moylan 

também afirmam que “o elemento textual do estranhamento permanece ativo [na distopia], já 

que o foco está frequentemente em um personagem que questiona a sociedade distópica”. Os 

autores observam que, nas obras, “o cidadão distópico passa de um aparente contentamento a 

uma experiência de alienação e resistência” (2003, p. 05). 
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Maria Varsam, em seu artigo “Concrete Dystopias: Slavery and Its Others”, trabalha 

com a mesma ideia, expandindo-a. Ela indica que existe nas distopias um duplo estranhamento: 

um positivo, que faria parte desse estranhamento cognitivo do qual falara Suvin, que ocorre 

entre o leitor e o narrador,9 tendo um efeito transformador no leitor; e outro negativo, que 

ocorreria “no mundo psíquico do narrador”. Esta última forma de estranhamento, no entanto, 

seria caracterizada pela alienação do protagonista em relação às condições políticas e sociais 

de seu ambiente, que mais tarde seria “acompanhada pela compreensão do narrador(a) de que 

a ‘linguagem’ oficial do mundo que ele(a) habita não expressa a experiência; ao contrário, ela 

se torna num instrumento de manipulação psicológica e de mais alienação” (VARSAM, 2003, 

p. 215, tradução própria)10. Varsam ainda explica que, “[atingindo] a supressão do desejo” – 

realizada pelo que Althusser chama de Aparelhos Repressivos e Aparelhos Ideológicos de 

Estado – “os mundos distópicos realizam o que é mais característico dos personagens e/ou 

narrador do gênero: ambas as alienações intersubjetiva e intrasubjetiva (VARSAM, 2003, p. 

215, tradução própria)11. Logo, para além do estranhamento cognitivo, Varsam faz menção a 

formas de alienação produzidas pelo poder distópico, direcionadas à manipulação. A autora 

realça essa alienação no que tange os corpos das mulheres, sua sexualidade e seus direitos 

reprodutivos, que constituem o foco dos seu artigo. É possível identificar, porém outras formas 

de alienação nas distopias que distanciam os sujeitos de sua história, sua individualidade, seus 

laços afetivos e sua memória. Um dos meios pelos quais essa última forma de alienação se 

manifesta nessas obras é o controle do conhecimento e do ensino. 

As técnicas utilizadas para controlar o conhecimento e o ensino nas distopias vão desde 

a censura até a queima de livros e arquivos, e o fechamento ou a contenção das escolas, como 

se pode observar em Admirável mundo novo, 1984 e Fahrenheit 451, entre outras narrativas 

distópicas. Nessas obras, o conhecimento e o aprendizado são repetidamente apresentados 

como os principais modos de libertação das formas de opressão propagadas pelos Estados 

distópicos. O descobrimento12 torna-se, portanto, necessário para se desprender do sistema 

opressor. Tendo isto em mente, este capítulo pretende analisar como são formados esses 

sistemas de alienação e dominação e como surgem as resistências que defendem o 

                                                
9 Já que Varsam se dedica à análise de obras escritas em primeira pessoa no seu capítulo, a palavra “narrador” 
pode ser entendida como equivalente ao protagonista. 
10 No original: “accompanied by the narrator’s cognition that the ‘official’ language of the world he/she inhabits 
does not express experience; rather, it becomes an instrument of psychological manipulation and further 
alienation”. 
11 No original: “By achieving the suppression of desire”, “dystopian worlds effect what is most characteristic of 
the genre’s characters and/or narrator: that of both inter-subjective and intra-subjective alienation”. 
12 Trato como “descobrimento” o “reconhecimento crítico, a ‘razão’ desta situação [de opressão], para que, através 
de uma ação transformadora que incida sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela busca do ser mais” 
(FREIRE, 2017a, p. 46), ou seja, da humanização e emancipação dos sujeitos. Trata-se de um processo calcado 
em valores humanistas, o qual comentarei mais amplamente no terceiro capítulo. 
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descobrimento como libertação, principalmente no que concerne as instituições de ensino que 

estão muito presentes em diversos romances distópicos. Para ilustrar as minhas teorias, vou 

utilizar neste capítulo as obras Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada em 1951, e The 

Knife of Never Letting Go de Patrick Ness, lançada em 2008. 

Ao longo de sua história, as utopias e distopias estiveram muito relacionadas ao 

conhecimento13, cada uma a sua maneira. A Utopia de Thomas More, que veio a cunhar o termo 

e inaugurar o gênero literário em questão, desde já apresentava uma preocupação especial com 

o acesso ao conhecimento. Segundo Evellyn Ledur da Silva et al (2014), “[n]a ilha, a defesa 

dos direitos coletivos só poderia ser feita com a difusão do conhecimento a todos em igualdade 

de proporções” (p. 65). Na utopia de More, “cultivar livremente o espírito, desenvolvendo suas 

faculdades pelo estudo das ciências e das letras”, é o caminho para o “desenvolvimento 

completo” dos sujeitos, no qual os utopienses “põem a verdadeira felicidade” (MORE, 1979, 

p. 231 apud SILVA et al., 2014, p. 57). Tais afirmativas demonstram a valorização da atividade 

intelectual e do conhecimento na obra renascentista. Mais adiante, durante o iluminismo, a 

Utopia ganhou solo fértil, no que se refere ao conhecimento. Como afirma Keith Booker em 

sua introdução ao livro The Dystopian Impulse in Modern Literature, a utopia, na sua formação 

moderna, esteve intimamente ligada ao iluminismo e sua crença na razão e na ciência como 

caminhos para o progresso (BOOKER, 1994, p. 04). Durante os séculos XVII e XVIII, o avanço 

científico suscitou a crença no “progresso infinito do conhecimento e no avanço infinito em 

direção ao aprimoramento social e moral”, de acordo com Jürgen Habermas (1981, p. 04, apud 

BOOKER, 1994, p. 04, tradução própria)14. Não é de espantar, portanto, que a ideia de um 

espaço utópico esteja frequentemente ligada ao conhecimento e à ciência – ao menos a partir 

da modernidade. 

A cena utópica iniciada durante o renascentismo e intensificada ao longo do 

iluminismo, porém, começa a mudar de direção a partir do século XIX, quando, conforme 

Booker (1994, p. 05), foi possível identificar uma tendência ou potência sombria nas mesmas 

                                                
13 Para efeito de esclarecimento, vale observar que este trabalho não pretende tratar de questões epistemológicas 
tais como a construção do conhecimento, os cortes e mudanças epistemológicos ao longo da história e afins. 
Quando utilizada neste capítulo, a palavra “conhecimento” refere-se a um emprego genérico do termo, relativo à 
memória e à experiência que “servem para conectar vários tipos de comportamento, aplicar lições do passado a 
futuras empreitadas e organizar as atividades indispensáveis da vivência moderna” (KNUTH, 2003, p.19); 
memórias e experiências que comumente são passadas à linguagem escrita e difundidas, permitindo o acesso a 
elementos também de outras culturas e, consequentemente, à “crescente complexidade dos tempos modernos”. 
Seguindo o uso da palavra por Rebecca Knuth em Libricide: The Regime-Sponsored Destruction of Books and 
Libraries in the Twentieth Century, “conhecimento” irá se referir ao conjunto de memórias e experiências que é 
necessário à civilização, sua identidade e vitalidade cultural, que “deve ser passado de uma geração à outra, para 
que a estrutura básica da cultura esteja sempre no lugar” (2003, p. 19). 
14 No original: “‘the infinite progress of knowledge and in the infinite advance towards social and moral 
betterment’”. 
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tecnologias e discursos que, nos períodos anteriores, foram motivo de tamanha fé no progresso 

da humanidade, mas que acabaram formando o elemento central para o imperialismo mundial, 

por exemplo. Isso fez com que muitos pensadores começassem a duvidar que a ciência e a razão 

teriam um efeito emancipador na humanidade como antes se pensara, o que levou à progressiva 

passagem de um otimismo utópico para um pessimismo distópico. No século XX, esse mesmo 

pessimismo se intensificou, devido aos inúmeros fracassos da época – dos quais muitos se 

configuraram como resultado das tendências observadas no século anterior – entre eles as 

muitas guerras, a crise do Estado de bem-estar social, os desastres ecológicos, a corrupção e os 

conflitos étnicos no leste da Europa e na África, criando condições favoráveis ao 

estabelecimento da distopia como uma das formas de pensamento dominantes (SARGENT, 

1994, p. 26)15. A distopia surge, portanto, como forma de reação à utopia e frequentemente põe 

em questão a utilização da razão e da ciência, fazendo fortes críticas ao uso instrumental das 

mesmas como justificativa para as formas de opressão e controle social empregadas pelos 

Estados distópicos. Quando a distopia começou se destacar, portanto, foi possível observar a 

formação de novos espaços ficcionais marcados não mais pela valorização do trabalho 

intelectual, mas pelo seu controle e limitação.  

A tomada de controle sobre o conhecimento e o ensino, nesses sistemas opressores, 

pode ser vista como um meio de garantir a conformidade e a homogeneização ideológica dos 

sujeitos, evitando, deste modo, quaisquer formas de resistência ao poder distópico. Como 

Rebecca Knuth indica,  

 
Sob regimes altamente nacionalistas ou revolucionários, as bibliotecas são valorizadas 
também como instituições que legitimam o poder vigente, apoiando sua coesão social 
e inculcando os valores e crenças “corretos” (Hobsbawm 1983). No entanto, nesses 
casos, a disseminação da informação é controlada, os livros devem ser 
ideologicamente corretos e os serviços voltados para alcançar os objetivos ideológicos 
(KNUTH, 2003, p. 34, tradução própria)16. 
 

Logo, de acordo com a citação de Knuth, é possível observar que, em regimes 

extremistas, o uso das bibliotecas – e eu diria que também do ensino – volta-se para a 

conformidade, para o rígido controle sobre o conhecimento. O mesmo se observa nas distopias, 

nas quais a censura, o encobrimento de informações e memórias e a repressão ao pensamento 

crítico são algumas das formas de dominação. Essa repaginação das bibliotecas e do ensino 

                                                
15 Na América Latina, ainda poderíamos mencionar a ascensão de diversas ditaduras militares, como as do Brasil, 
Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai. 
16 No original: “Under highly nationalistic or revolutionary regimes, libraries are also valued as institutions that 
legitimize the governing power by supporting social cohesion and inculcating ‘correct’ beliefs and values 
(HOBSBAWM, 1983). However, in these cases the dissemination of information is controlled, books must be 
ideologically correct, and services are primarily geared toward achieving ideological objectives. 
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visa, portanto, eliminar tudo aquilo que vai contra a ideologia do poder vigente, de modo a 

legitimá-lo. Esta é uma das formas pelas quais as distopias buscam efetivar a supressão do 

desejo, conforme observa Varsam (2003). Apagando os vestígios de um passado ou de 

ideologias diferentes, bem como tolhendo o desenvolvimento intelectual e do pensamento 

crítico, as sociedades distópicas fazem com que os sujeitos acreditem que tudo em sua 

sociedade é como deveria ser e que nada pode, ou até mesmo precisa, ser mudado.  

Considerando ainda as afirmações de Knuth de que a escrita permitiu “codificar uma 

cultura e suas regras e, então, transmitir este pacote à próxima geração através da educação 

formal” (KNUTH, 2003, p. 36, tradução própria)17 e de que os livros e bibliotecas reúnem 

histórias que auxiliam indivíduos e culturas a se orientar e se conhecer (2003, p. 02), não é de 

espantar que a distopia se volte frequentemente para o controle desses elementos como forma 

de dominação. Controlar o conhecimento e o ensino desestabiliza a própria orientação dos 

sujeitos e dos grupos de uma sociedade, abrindo espaço para a formação ou consolidação de 

grupos extremistas. 

Nesse panorama, a obra já consagrada de Bradbury Fahrenheit 451 vem à mente. 

Ambientada em uma sociedade na qual os bombeiros deixaram de apagar incêndios para 

queimar livros e as casas que os abrigam, a narrativa de Bradbury apresenta um mundo no qual 

o horizonte de um livro aberto é substituído pelo enclausuramento voluntário entre as paredes 

formadas por telas de televisão que literalmente envolvem e isolam os sujeitos do mundo real, 

encerrando-os em um espaço de relacionamentos e parentescos artificiais, levando à 

fragmentação da comunicação e ao atordoamento dos sentidos. Para compreender a estrutura 

de alienação e dominação na sociedade distópica em questão, é importante analisar a aliança 

formada entre a queima de livros e o ensino presente na obra. 

Segundo o Capitão dos bombeiros Beatty, a proibição dos livros se deu de forma 

gradual e foi desejada pela própria população. De acordo com ele, conforme a sociedade foi 

crescendo em número e complexidade e a tecnologia acelerando o ritmo da vida cotidiana, os 

livros foram perdendo conteúdo. Na obra, é dito que a partir do século XX, com o advento de 

tecnologias como os filmes cinematográficos, o rádio e a televisão, inicia-se uma cultura de 

massas de ritmo cada vez mais veloz, que começa a reduzir as grandes obras literárias e a 

investir em formas de leitura rápidas e superficiais, como os tabloides e afins. Além disso, com 

a maior complexidade das populações, que cresciam em tamanho progressivamente, também 

                                                
17 No original: “to codify culture and its rules and, then, to transmit this package to the next generation through 
formal education”. Como se observa, Knuth foca na destruição de livros na história do século XX e, por isso, não 
faz menção aos processos de socialização e orientação identitária em povos ágrafos. No entanto, vale observar que 
a codificação de uma cultura e sua passagem via educação formal não é específica das línguas gráficas, tampouco 
tem maior ou menor valor. Todavia, por motivo de direcionamento temático, este capítulo não abordará essa 
questão. 
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cresceu a quantidade de minorias. Porém, de acordo com Beatty, a proliferação das minorias 

fez com que os autores simplificassem o conteúdo de suas obras, de modo a evitar controvérsias, 

para atingir grupos maiores e evitar a pressão de grupos minoritários. O resultado se reflete na 

produção de livros vazios, que são gradualmente abandonados até serem completamente 

banidos, como material desprovido de sentido e perigoso à sanidade, já que os questionamentos 

que promoviam provocavam angústia. É possível identificar no abandono e posterior proibição 

dos livros, portanto, um direcionamento à uniformização, que surge, em parte, de um desejo de 

apagar as diferenças. 

Processo muito parecido se observa nas escolas presentes na obra. Despreocupadas 

com a disseminação do conhecimento, da curiosidade e do pensamento crítico, essas 

instituições de ensino, ao contrário, se dedicam a redirecionar a energia dos alunos para os 

esportes e modos violentos de expressão, ao mesmo tempo que parecem reforçar a 

uniformização:  

 
Com a escola formando mais corredores, saltadores, pilotos (...), ao invés de 
examinadores, críticos, conhecedores e criadores imaginativos, a palavra 
“intelectual”, é claro, tornou-se o palavrão que merecia ser. Você sempre teme o não 
familiar. Certamente você se lembra do menino em sua classe da escola que era 
excepcionalmente “brilhante” (...). E não era esse menino brilhante que você escolhia 
para as surras e torturas no fim da aula? É claro que era. Nós devemos ser todos iguais. 
Nem todos nascem iguais, como a Constituição diz, mas todos são feitos iguais. Cada 
homem à imagem de qualquer outro; então, todos são felizes (...) (BRADBURY, 
2013, p. 55, grifo do autor, tradução própria)18. 

 

Como o trecho de Fahrenheit 451 bem indica, as instituições de ensino do romance 

deliberadamente reprimem o desenvolvimento intelectual dos sujeitos para torná-los “iguais” e 

garantir, então, uma suposta felicidade. O papel ativo do sistema distópico através das escolas 

é reforçado pela expressão “feitos iguais”. A uniformização toma um papel importante no 

romance e é também um dos aspectos recorrentes da distopia. Em seu livro Dystopia: A Natural 

History, Gregory Claeys aponta a uniformização como um dos traços comuns entre a utopia e 

a distopia – sendo voluntária na utopia e compulsória na distopia19 (2017, p. 08). O autor 

descreve a obra de Bradbury como uma distopia “anti-coletiva”, que apresenta “uma forte 

crítica à cultura de massa democrático e ao conformismo de grupo”, constituindo, então, uma 

                                                
18 No original: “With school turning out more runners, jumpers, racers, (…) instead of examiners, critics, knowers, 
and imaginative creators, the word ‘intellectual’, of course, became the swear word it deserved to be. You always 
dread the unfamiliar. Surely you remember the boy in your own school class who was exceptionally ‘bright’. And 
wasn’t it this bright boy you selected for beatings and tortures after hours? Of course it was! We must all be alike. 
Not everyone born free and equal, as the Constitution says, but everyone made equal. Each man the image of every 
other; then all are happy”. 
19 A uniformização na distopia será mais amplamente discutida no próximo capítulo, articulada com uma análise 
da sociedade disciplinar e a biopolítica. 
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condenação da “tirania da maioria” (CLAEYS, 2017, p. 456, tradução própria)20. Logo, se a 

ignorância é uma das medidas para construir a uniformidade nesse sistema, não é à toa que as 

aulas escolares observadas no romance sejam em sua maioria feitas através de vídeos, 

demonstrando desde já uma indisposição a perguntas e questionamentos. Uma das personagens 

do romance chega até mesmo a dizer que o ensino evita as perguntas a todo custo, apresentando 

sempre as respostas, sem incentivar os questionamentos. Seguindo a mesma lógica, as aulas de 

história são transformadas em “transcrição da história”, apresentando, então, a proibição dos 

questionamentos ou de diferentes perspectivas, engessando o ensino e impossibilitando a 

reflexão acerca do assunto. 

Para tal uniformização e dominação, o sistema distópico investe em um controle rígido 

do conhecimento, evitando a possibilidade de qualquer forma de resistência à tirania distópica. 

Como o Capitão Beatty explica ao protagonista Montag – membro do corpo de bombeiros – é 

preciso encher os sujeitos de “dados não-combustíveis”, para que eles tenham a sensação de 

que estão pensando, quando, na verdade, não estão. A ideia é fazer com que os sujeitos tenham 

“a impressão de movimento sem estarem se movendo” (BRADBURY, 2013, p. 58, grifo do 

autor, tradução própria)21; sem saírem do lugar. Em outras palavras, o poder distópico seleciona 

quais formas de conhecimento podem ser passadas ou não à população. As formas de 

conhecimento permitidas são aquelas que, em suma, não apresentam perigo à ideologia vigente 

e que, portanto, não oferecem qualquer possibilidade de mudança política ou social, fazendo 

com que todos permaneçam no mesmo lugar, inertes sob as formas de opressão distópicas, 

embora tenham a impressão de movimento. Beatty deixa bem claro o que deve e o que não deve 

ser oferecido aos sujeitos: tópicos “escorregadios” como a filosofia ou a sociologia estariam 

fora dos limites impostos ao conhecimento, enquanto conhecimentos técnicos como o desmonte 

e a manutenção das paredes de televisões seriam perfeitamente aceitáveis. A adaptação do livro 

para o cinema dirigida por Truffaut (1966) reforça a mesma concentração em saberes técnicos 

na cena em que Clarisse e Montag vão à escola local. Enquanto os personagens estão no 

corredor, é possível ouvir crianças recitando a tabuada à distância, chegando a números 

elevadíssimos. Isso comprova o investimento em formas de conhecimento que não se voltam 

para a reflexão crítica. No romance, os campos perigosos da filosofia e da sociologia estão 

diretamente associados ao ato de “passar a régua pelo universo, medi-lo e equacioná-lo”22 

(BRADBURY, 2013, p. 58). Logo, é possível concluir que, para o Estado distópico, as formas 

de conhecimento prejudiciais aos cálculos do poder estariam diretamente ligadas à formação 

                                                
20 No original: “a penetrating critique of democratic mass culture and group conformism”. 
21 No original: “a sense of motion without moving”. 
22 No original: “to slide-rule, measure, and equate the universe”. 
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de um pensamento crítico. Passar a régua pelo universo e medi-lo seria, então, analisar o mundo 

de forma crítica, algo que estaria contra os desejos do sistema distópico. 

 Dentro da dinâmica apresentada, o mundo de Bradbury impossibilita a ação de 

seus sujeitos na mudança social, ocultando as ferramentas necessárias para tal, bem como 

vigiando23 todos intensivamente. Como Beatty admite a Montag, os bombeiros mantinham 

Clarisse e sua família – personagens que destoavam do resto da sociedade, marcados pela 

curiosidade, contato com a natureza e afeto – sob forte vigilância, levando em conta suas 

peculiaridades. Diferentemente das outras famílias, a de Clarisse mantinha hábitos incomuns, 

como conversar, refletir sobre diferentes assuntos, levantar perguntas e observar as demais 

pessoas. A menina também aparece frequentemente em contato com a natureza e relacionada à 

mesma, como será comentado mais à frente. Além disso, a família de Clarisse é quem parece 

trazer à tona o passado, indicando um tempo mais seguro e agradável. Seu tio – constantemente 

mencionado nas falas da menina – é quem passa essas memórias de um passado mais feliz para 

a personagem, indo contra a maré de esquecimento da sociedade distópica: “Meu tio diz que 

seu avô se lembrava de quando as crianças não se matavam umas às outras. Mas isso foi há 

muito tempo, quando as coisas eram diferentes” (BRADBURY, 2013, p. 27, tradução 

própria)24. Esse quadro pode refletir a própria nostalgia do autor da obra que, segundo Neil 

Gaiman, em sua introdução ao romance, escreveu Fahrenheit 451 após perceber as mudanças 

sociais promovidas pela invenção e dispersão dos aparelhos televisores. A família de Clarisse 

é, então, aquela que parece ecoar os traços valorizados pelo autor, indicados acima. Por destoar 

do sistema distópico, o grupo fica na mira do Estado. Segundo o Capitão,  

 
Por sorte, pessoas esquisitas como ela não aparecem frequentemente. Nós sabemos 
como cortá-las pela raiz. Você não pode construir uma casa sem pregos e madeira. Se 
você não quer uma casa construída, esconda os pregos e a madeira. Se você não quer 
que um homem seja politicamente infeliz, não dê a ele dois lados de uma questão para 
atormentá-lo; dê apenas um. Ou melhor, não dê nenhum. Deixe que ele se esqueça de 
que existe algo como a guerra. (BRADBURY, 2013, p. 58, tradução própria)25. 
 

Como a passagem indica, o sistema distópico se empenha em reprimir os traços de pessoas 

como Clarrisse desde cedo. A estratégia do Estado – implementada em grande medida pela 

escola, através da redução do papel do ensino e do controle rígido do conhecimento, e pelos 

                                                
23 A relação entre vigilância e distopia será mais amplamente abordada no próximo capítulo, relacionada à 
Sociedade Disciplinar. 
24 No original: “My uncle says his grandfather remembered when children didn't kill each other. But that was a 
long time ago when they had things different”. 
25 No original: “‘Luckily, queer ones like her don’t happen often. We know how to nip most of them in the bud, 
early. You can’t build a house without nails and wood. If you don’t want a house built, hide the nails and wood. 
If you don’t want a man unhappy politically, don’t give him two sides to a question to worry him; give him one. 
Better yet, give him none. Let him forget there is such a thing as war (…)’”. 
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bombeiros, através da queima de livros – é impedir o acesso às ferramentas para a revolução 

política e social, metaforizadas como “pregos” e “madeira”. A construção de uma casa, 

portanto, pode ser facilmente compreendida como a construção de uma utopia, ou ao menos de 

um mundo mais justo. Sendo assim, o ensino omite, simplifica e engessa parte do conhecimento 

para evitar a resistência, nessas obras. Tal forma de alienação é eficiente ao ponto de capturar 

o próprio leitor. Da mesma forma que o Estado de Fahrenheit 451 mantém os sujeitos alienados, 

através do controle do ensino e do conhecimento, também o narrador do romance camufla os 

vestígios da guerra na obra, mencionando-a sempre corriqueiramente entre outros 

acontecimentos e empurrando-a às margens da narrativa. Deste modo, a guerra fica facilmente 

esquecida pelo leitor por boa parte do romance e só passa a ser mencionada mais diretamente 

quando Montag começa a lutar contra as formas de alienação mais intensamente, lendo livros 

e iniciando sua resistência com Faber. Ao final da narrativa, a guerra se manifesta em sua 

verdadeira proporção, quando destrói a cidade por completo. 

A alienação promovida pelo sistema é, então, absorvida pelos próprios sujeitos, 

gerando uma enorme rejeição a tudo aquilo que é proibido pelo poder distópico. Por tal motivo, 

e com o auxílio das escolas, a palavra “intelectual” se tornou o palavrão que merecia ser, como 

Beatty havia indicado em citação anterior. Consequentemente, quando Montag lê um poema 

para as visitas de Mildred, as mulheres ficam horrorizadas. Da mesma forma, como visto 

anteriormente, nas escolas, os questionadores são agredidos e mortos pelos seus colegas, 

provando a internalização das formas de alienação promovidas pelo sistema. Assim sendo, a 

curiosidade passa a ser considerada um crime; andar sem rumo, uma ofensa; lembrar, uma 

infração. 

Os efeitos das técnicas de alienação aplicadas pelo Estado em uma sociedade cada vez 

mais acelerada são diversos e podem ser identificados na seguinte passagem: 

 
A música o bombardeou com um volume tão alto, que seus ossos foram quase 
sacudidos de seus tendões; (...). Ele foi vítima de uma concussão. Quando tudo 
acabou, ele se sentiu como um homem que havia sido lançado de um precipício, 
girado numa centrífuga e cuspido sobre uma cachoeira que escorria e escorria no vazio 
e mais vazio e nunca–realmente–encontrava–fundo–nunca–nunca–realmente–não 
realmente não–encontrava–fundo ... e você caía tão rápido que não encontrava as 
laterais também ... nunca ... realmente ... encontrava ... nada (BRADBURY, 2013, p. 
42, tradução própria)26. 

 

                                                
26 No original: “Music bombarded him at such an immense volume that his bones were almost shaken from 
tendons; (…). He was a victim of concussion. When it was all over he felt like a man who had been thrown from 
a cliff, whirled from a centrifuge and spat out over a waterfall that fell and fell into emptiness and emptiness and 
never–quite–touched–bottom–never–never–quite–no not quite–touched bottom … and you fell so fast you didn’t 
touch the sides either … never … quite … touched … anything.” 
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A sensação experimentada por Montag na passagem acima refere-se a uma parte dos programas 

assistidos por Mildred, sua esposa, na sua televisão de três paredes de sua casa. O programa, 

no qual os espectadores participavam como personagens, parecia não ter sentido algum para 

Montag, pois suas falas eram desconexas e vazias de conteúdo para o protagonista do romance. 

Interrogando sua esposa sobre o assunto do programa e o que aconteceria em seguida, não 

conseguia respostas concretas da mesma, que parecia tão perdida quanto o próprio protagonista, 

porém, ignorante da própria desorientação – certamente efeito da dinâmica de alienação. 

Seguindo a recomendação da esposa de que simplesmente aguardasse para ver o que 

aconteceria, Montag, assim como o resto dos espectadores, é afligido pelo estouro de uma 

música tão alta, que o desnorteia. A descrição da sensação sofrida por ele poderia ser facilmente 

associada à organização do espaço distópico da obra como um todo e os efeitos produzidos pela 

mesma. A música alta estaria relacionada à intensidade exagerada dos estímulos impostos aos 

sujeitos no romance. Tudo parece intenso demais no mundo de Bradbury: a escola parece focar 

excessivamente as energias dos alunos em esportes e competições; a dinâmica da cidade é 

demasiadamente acelerada, sendo proibido dirigir a 60 km/h ou menos; as televisões e rádios 

com fones de ouvido também parecem oferecer violentos estímulos, como o demonstrado 

acima. Quase tudo no espaço distópico é voltado para o exagero e a intensidade, que parecem 

escoar na mecanização dos sujeitos. A mecanização, aliás, encontra-se na origem da distopia, 

como é possível observar na afirmação de David Sisk: “A distopia aparece somente na segunda 

metade do século dezoito, quando a promessa inicial da Revolução Industrial – de que o 

progresso tecnológico iria inevitavelmente melhorar as condições sociais – deu lugar à 

crescente mecanização padronizada e exploração” (1997, p. 06-7). Tal preocupação com a 

mecanização é expressa em muitas distopias, como o filme Metrópolis de Fritz Lang, o conto 

“The Machine Stops” de E.M. Forster e “‘Repent, Harlequin’ Said the Ticktockman” de Harlan 

Ellison, entre outras. Sendo assim, na sociedade de Fahrenheit 451, não existe espaço para a 

reflexão, para a contemplação ou até mesmo para uma verdadeira relação de troca entre os 

sujeitos. O efeito dessa energia brutal é a desorientação da qual se fala na passagem acima. O 

exagero dos estímulos, ligado às formas de alienação mencionadas anteriormente, desorienta 

os sujeitos e os aliena do mundo e das demais pessoas, fazendo-os perder qualquer referência 

possível e, então, cair num abismo, no qual qualquer encontro parece impossível, 

exemplificando o enfraquecimento dos laços afetivos. Por fim, a perda de referências e a 

impossibilidade do encontro com o outro é acompanhada também pela quebra da comunicação, 

identificada na própria fragmentação da narrativa do trecho citado, marcada pelo uso de 

travessões e reticências, bem como da falta de certas palavras. 



 26 

Logo, embora Fahrenheit 451 apresente um sistema distópico que forma uma massa 

coletiva e uniformizada, para que haja um maior controle da população, ainda é possível dizer 

que existe no romance um intenso isolamento dos sujeitos, como a passagem anterior sugere, 

sem que haja, porém, danos ao processo de uniformização efetuado pelo poder distópico. Evanir 

Pavloski comenta o mesmo movimento na obra de Orwell 1984, na qual o autor diz existir “um 

estado de permanente solidão [criado] por meio da desestruturação dos laços de confiança, 

amizade e carinho” (2014, p. 152). Pavloski explica que o coletivismo na obra de Orwell se 

constrói ao mesmo tempo a partir da união de “pessoas solitárias” por uma mesma ideologia e 

da sua separação pelo medo e pela incerteza. Seria possível dizer o mesmo de Fahrenheit, 

trocando, porém, o medo e a incerteza pela tecnologia que artificializa os relacionamentos. 

Citando Marcuse, Pavloski afirma que: 

 
Estas massas, no entanto, não são unidas por um interesse comum ou uma 
“consciência comum”. Compõem-se, sim, de indivíduos, cada um seguindo seu 
interesse próprio mais primitivo e a unificação destes se efetua pelo fato de este 
autointeresse próprio se reduzir a um instinto de autopreservação que é idêntico em 
todos eles. A coordenação de indivíduos em uma multidão intensificou, em vez de 
abolir, sua atomização e o isolamento entre eles, e seu julgamento apenas segue o 
padrão em que a individualidade foi previamente moldada (MARCUSE, 1999, p. 122 
apud PAVLOSKI, 2014, p. 152). 
 

Essa mesma impossibilidade de um encontro significativo com o outro, gerada não 

somente pelo excesso de estímulos e velocidade, como principalmente pelo apagamento das 

diferenças fomentados pela repressão à leitura e ao ensino, também produz intolerância e 

violência. Como é possível observar em uma das passagens anteriores, são comuns as surras e 

torturas entre os alunos após a escola. Clarisse também conta que atividades destrutivas e, 

muitas vezes, perigosas, são rotineiras, em estabelecimentos especializados na destruição de 

vidraças ou carros, ou simplesmente em corridas apostadas na rua, nas quais uns batiam nas 

calotas dos outros. A personagem chega até mesmo a comentar com Montag: “‘(...) todos que 

conheço estão gritando ou dançando como selvagens, batendo uns nos outros. Você percebe 

como as pessoas se machucam hoje em dia?” (BRADBURY, 2013, p. 27, tradução própria)27. 

Isto produz na narrativa um modo de sociabilidade deturbado, como indica Clarrise, no qual 

espera-se que os sujeitos se encontrem sem realmente se comunicarem, repetindo as mesmas 

falas de sempre, sem qualquer troca comunicativa significativa ou original. Logo, o controle do 

conhecimento e do ensino aliado à tecnologia acaba produzindo, além da uniformização e da 

alienação, intolerância, violência e isolamento. 

                                                
27 No original: “‘(…) everyone I know is either shouting or dancing around like wild or beating up one another. 
Do you notice how people hurt each other nowadays?’” 
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Técnicas muito parecidas com as de Fahrenheit 451 são empregadas na obra de Ness, 

The Knife of Never Letting Go. O romance põe a alienação no centro de sua narrativa, na qual 

o protagonista Todd é continuamente afligido pela sua falta de conhecimento acerca da história 

do seu povo. Situado em outro planeta, o romance aponta para o colapso ambiental e social de 

nosso mundo, apresentado como “Old World” na narrativa. A poluição, o crescimento 

populacional e a violência foram alguns dos elementos indicados como os motivos para o 

começo de uma nova onda colonizadora – desta vez espacial. A narrativa inicia-se já no “Novo 

Mundo” – duas décadas depois da chegada dos primeiros colonizadores – em uma cidade 

chamada Prentisstown, na qual mora o protagonista Todd. O menino de doze anos descreve o 

lugar como claustrofóbico, devido ao “Barulho” dos homens, desenvolvido por causa de um 

germe presente no Novo Mundo, que – segundo o discurso do Estado – fora lançado pelos seres 

que habitavam o planeta, durante sua guerra com os humanos, e que provocou a sonorização 

dos pensamentos de todos os homens e, supostamente, a morte de todas as mulheres. Quando 

Todd se depara com uma menina perto da cidade, precisa fugir para protegê-la e proteger a si 

mesmo dos homens de Prentisstown. Com a ajuda de seus guardiões, Todd escapa e, em sua 

jornada, enfrenta muitas dificuldades e descobre que tudo o que pensava sobre sua cidade e sua 

história estava errado. 

Isto acontece, porque, como a narrativa revela, o poder distópico de Prentisstown 

mantém forte controle sobre o conhecimento e o ensino, o que lhe permite reescrever a história 

como bem lhe interessa. Uma das ações do sistema que favoreceu esse controle foi o assassinato 

de todas as mulheres da cidade. Embora o assassinato não tenha sido intencionado exatamente 

como forma de impedir a educação das crianças em suas casas, mas um movimento para tomar 

o poder da prefeita Elizabeth e manipular os homens, a empreitada certamente favoreceu o 

processo. Uma vez terminada a chacina, a história é encoberta e o germe do Novo Mundo – que 

jamais fora disseminado pelos Spackle, nativos do planeta – passa a ser responsabilizado pelas 

mortes. O então prefeito Prentiss sobe ao poder e inicia seus planos para a dominação das 

demais colônias do Novo Mundo. 

Após a morte das mulheres, os meninos passam a ser mandados para uma nova escola, 

na qual são postos para assistir vídeos e módulos de aprendizagem. Como ocorre na obra de 

Bradbury, a condução do ensino através de vídeos, aliada à sua concentração em uma única 

instituição, manifesta mais uma vez os esforços do sistema em reprimir a curiosidade e o 

pensamento crítico, desestimulando questionamentos e, consequentemente, quaisquer formas 

de resistência. Os vídeos contam uma nova versão da história que não deve ser contestada; uma 

versão que aponta os Spackle como vilões que iniciaram a guerra contra os humanos e liberaram 

os germes que causaram a morte das mulheres de Prentisstown. Além disso, os vídeos parecem 
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ter alterado a imagem das mulheres como um todo. Isso é descoberto quando Todd, ao deparar-

se com Viola – a primeira menina que já viu em sua vida – contrasta a imagem dela com aquelas 

com que tivera contato nas vídeo-aulas: mulheres pequenas, frágeis, sorridentes, de cabelos 

longos e vestidos, responsáveis pelas tarefas domésticas e por se tornarem esposas ao atingirem 

a vida adulta na idade de treze anos. Tal imagem retira as mulheres completamente do campo 

da ação e da política, promovendo ideias de submissão das mesmas e de uma suposta 

superioridade masculina, o que certamente auxilia na manipulação efetuada pelo Estado – que 

passa a culpa do assassinato às novas gerações através de um rito de passagem monstruoso que 

transforma meninos em adultos, soldados e assassinos28. Logo, as formas de alienação indicadas 

permitem a perversão dos meninos e a formação de discursos e atos de ódio, que geram exclusão 

e violência. Dessa maneira, a narrativa parece criticar a alienação e a falta de pensamento 

crítico, apontando a abertura que estas criam para discursos e atos violentos.  

Pouco depois da sua criação, porém, a escola é fechada pelo prefeito, que passou a 

considerá-la “‘prejudicial à disciplina de [suas] mentes’”. Diferentemente do romance de 

Bradbury, o de Ness emprega uma estratégia radical que acaba com o ensino da escola 

completamente e o deixa a encargo da religião somente. Com a escola interditada, a única forma 

de ensino que parece sobreviver em Prentisstown ocorre na igreja através dos sermões de 

Aaron. Estes revelam uma forma de coletivismo que, centrada na religião, baseia-se no medo e 

na culpa, abordando tópicos como o fogo do inferno, a condenação e o julgamento final – ainda 

que distorcidos por vezes, como será possível observar a seguir. Como Claeys afirma em sua 

discussão acerca do uso da religião como forma de estabelecimento de medos socialmente 

construídos, “se a história do medo nos diz alguma coisa sobre como as distopias funcionam, 

aquela da culpa é igualmente um componente importante em qualquer história natural das 

emoções dolorosas” (2017, p. 15, tradução própria)29. O discurso da culpa é intensamente 

construído na narrativa de Ness, onde ele, primeiramente, se estabelece através da própria 

história dos colonos, que, deixando para trás um mundo de corrupção e destruição, buscam no 

Novo Mundo um novo Éden idealmente “puro” e “fraterno”. Todd conta que:  

 
Aaron [prega] que nós somos as únicas coisas que cada um de nós tem aqui, nós, 
homens, juntos, e como todos nós devemos nos unir em uma única comunidade. 
Que se um de nós cai, todos nós caímos (NESS, 2014, p. 26, tradução própria)30. 

                                                
28 O ritual de passagem mencionado consiste na revelação do assassinato de mulheres na cidade, ainda que de 
forma distorcida, e leva os meninos a assassinarem outro cidadão de Prentisstown – geralmente alguém que havia 
cometido um crime ou de quem o prefeito queria se livrar. Esse assassinato cometido pelos jovens simboliza a 
tomada da culpa pelo crime de seus pais e a passagem à vida adulta.  
29 No original: “if the history of fear tells us something about how dystopias function, that of guilt is equally 
important as a component in any natural history of the painful emotions”. 
30 No original: “Aaron preach[es] about how we’re the only thing each of us have out here, us men together, and 
how all of us have gotta bind ourselves in a single community.  
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Embora o discurso de Aaron possa parecer uma mensagem de união fraternal em um primeiro 

momento, é descoberto mais adiante que o verdadeiro objetivo do Estado distópico era a 

corrupção de cada menino de Prentrisstown. Depois de chegar ao poder, o Prefeito Prentiss 

estabelece o rito de passagem à idade adulta já mencionado acima, no qual essa “queda” deve 

acontecer, por meio do estabelecimento da cumplicidade dos meninos no assassinato das 

mulheres, simbolizado pelo assassinato que devem cometer. Ironicamente, esse evento é 

retratado como o dia em que os meninos comem da Árvore do Conhecimento e passam da 

inocência ao pecado. A revelação oferecida no ritual, porém, parece não passar de mais uma 

forma de manipulação da história, permitida pela alienação instaurada pela queima dos livros, 

pelo fechamento da escola e pelos sermões de Aaron: 

 
“Quando os meninos se tornavam homens, a verdade era contada a eles. Ou uma 
versão dela, de todo modo. E, então, eles próprios se tornavam cúmplices.”  
(...)  
“Você era o último,” diz Ben. “Se ele conseguisse transformar absolutamente todos 
os meninos de Prentisstown em homens pelos seus próprios métodos, então ele é 
Deus, né? Ele criou todos nós e está em controle total.” 
“Se um de nós cai,” eu digo. 
“Todos nós caímos,” Ben termina. “É por isso que ele te quer. Cê é um símbolo. Cê é 
o último menino inocente de Prentisstown. Se ele pode te fazer cair, então o seu 
exército vai estar completo e em sua mais perfeita realização.” (NESS, 2014, p. 396-
7, grifo do autor, tradução própria)31. 

 

Assim, o sistema de Prentisstown promove uma forma de coletivismo compulsório, ao mesmo 

tempo em que se mantém uma fragmentação entre os laços afetivos na comunidade. Unidos 

pela culpa que os faz “cair”, os moradores de Prentisstown continuam, em sua maioria, 

afastados pelo seu Barulho. Justamente por causa da culpa do assassinato, boa parte dos homens 

possuem um Barulho hostil e sofrido, o que rompe com a possibilidade de uma consciência 

comum, como diz Marcuse. Ao descrever sua passagem pela cidade, em um dos capítulos 

iniciais, Todd parece seguir por um corredor polonês, atingido de todos os lados pela violência 

e sofrimento presentes no Barulho dos homens. 

Desta forma, é possível observar no fechamento da escola e nas máximas reforçadas 

pelo ensino religioso uma forte tentativa de manipulação e domínio da população. A “queda” 

                                                
How if one of us falls, we all fall.” 
31 No original: “‘When boys became men, they were told the truth. Or a version of it, anyway. And then they were 
made complicit themselves.’ 
(…) 
‘You were the last,’ Ben says. ‘If he could make every single boy in Prentisstown a man by his own meaning, then 
he’s God, ain’t he? He’s created all of us and is in complete control.’ 
‘If one of us falls,’ I say. 
‘We all fall,’ Ben finishes. ‘That’s why he wants you. Yer a symbol. Yer the last innocent boy of Prentisstown. If 
he can make you fall, then his army is complete and of his own perfect making.’” 
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promovida pelo sistema distópico visa a construção de um exército para mais dominação e 

opressão distópicas. Na obra, todo o discurso religioso parece apontar para uma versão 

distorcida da tradição cristã, na qual a queda do Éden é apresentada como inevitável e desejada 

pelos líderes da cidade. Além disso, Aaron também aparece como uma versão distorcida do 

profeta homônimo Aarão, cujo nome significa “o elevado”. De forma inversa ao personagem 

bíblico que se refere ao primeiro sacerdote do povo judeu e irmão de Moisés, Aaron parece 

acreditar na sua elevação como santo mártir através da corrupção de todos na cidade e do 

sacrifício da sua própria carne para a formação de um exército capaz de reconstruir no Novo 

Mundo a imagem de um novo Éden formado pelo ódio, pois “ódio é o fogo que purifica o 

soldado” (NESS, 2014, p. 450, tradução própria)32. Sendo assim, talvez seja possível afirmar 

que a formação de um discurso religioso retirado da tradição cristã e distorcido para a 

manipulação e alienação dos sujeitos, em uma narrativa que o aproxima da Idade das Trevas33, 

apela para a concepção de um ambiente contrário ao desenvolvimento intelectual e tolerante. 

Logo após o fechamento da escola, o Prefeito Prentiss ordena a queima de todos os 

livros da cidade, impossibilitando qualquer acesso ao conhecimento que não fosse controlado 

e fabricado pelo próprio poder distópico. Ben, um dos guardiões de Todd, chegou a tentar 

ensiná-lo a ler e escrever, mesmo diante desse cenário. No entanto, o prefeito Prentiss descobriu 

vestígios da empreitada no Barulho de Todd e mandou seu guardião para a cadeia por certo 

tempo. A lógica do sistema, conforme ditada pelo líder religioso da cidade Aaron, é a de que 

“‘meninos inteligentes se tornam homens inúteis’” (NESS, 2014, p. 61, tradução própria)34. A 

estratégia do Estado, portanto, é tolher o desenvolvimento intelectual e crítico, bem como 

alienar os sujeitos da sua história, para que possam ser mais facilmente manipulados e utilizados 

pelo Prefeito em seus planos de expansão do seu poder. As técnicas desse sistema distópico se 

assemelham às afirmações de Knuth acerca da interrupção na continuidade histórica empregada 

por governos extremistas. Como Knuth aponta, a destruição de livros e bibliotecas constitui 

uma quebra na continuidade histórica de um grupo. A partir de Gidens, ela afirma que “sem a 

continuidade expressa em narrativas contínuas dialogando com o progresso35 da raça humana, 

do grupo étnico ou nação, é fácil ficar ansioso e perder o direcionamento em ambos os níveis 

                                                
32 No original: “Hate is the fire that purifies the soldier”. 
33 Termo utilizado pela personagem Viola para enfatizar a pobreza intelectual e as formas de manipulação de 
Prentisstown. No entanto, é importante ressaltar que, embora a Idade Média seja frequentemente caracterizada 
como período de trevas, não somente pela falta de registros históricos, mas principalmente pela opacidade 
intelectual num período dominado pela igreja católica, a época é descrita por muitos teóricos como favorável ao 
desenvolvimento intelectual e marcada pela abertura de muitas escolas e universidades, bem como pelo método 
escolástico (LAGARDE; MICHARD, p. IV, 1950). 
34 No original: “‘Smart boys make useless men’”. 
35 Penso que seria mais interessante pensar em “percurso da raça humana” do que em “progresso”, pois esta última 
palavra parece indicar um avanço linear, que em minha opinião não condiz com a história da humanidade, repleta 
de descontinuidades. 
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individual e coletivo” (KNUTH, 2003, p. 39). Interrompendo a continuidade histórica, através 

do fechamento da escola e da queima de livros, bem como da reinvenção dos eventos históricos, 

Prentiss é capaz de corromper os meninos da cidade e criar seu exército para estender seu poder. 

Dessa forma, a obra de Ness se desenvolve explorando sobretudo a ignorância de Todd 

sobre sua própria história e como esta o leva a atos de violência e ódio, de forma a denunciar a 

estrutura distópica erguida sobre a alienação dos sujeitos. A narrativa marca essa falta de um 

estudo formal por parte do menino em primeiro lugar através da fala rude de Todd. A narração 

em primeira pessoa de Todd, que aparenta ser contada oralmente pelo seu Barulho, é recheada 

de erros gramaticais e transcrita com muitos erros ortográficos, como “creachers” no lugar de 

“creatures”, “reckernize” no de “recognize” e “direkshun” no de “direction”. Essa forma de 

transcrição parece servir o propósito de assinalar o analfabetismo de Todd, reforçando o 

bloqueio ao ensino no romance. 

Além disso, a narrativa de Todd é marcada pelo seu contraste com Viola, que denuncia 

mais de uma vez a sua ignorância. Em sua convivência com Viola, fica claro o contraste entre 

os dois, pois além de a menina ser livre do Barulho – como todas as mulheres, pois são imunes 

ao germe que causa o Barulho – o que faz com que seus pensamentos fiquem inacessíveis, ela 

também passou a maior parte de sua vida na escola estudando para a colonização. Justamente 

por isso, a transcrição das falas de Viola, em oposição à de Todd, é sempre feita no modo padrão 

da língua inglesa, sem erros. Os diálogos entre os adolescentes, portanto, parecem 

frequentemente apontar para uma enorme diferença de conhecimento. Em certa parte, Viola 

chega a questionar a própria educação de Todd: 

 
“E como você poderia saber? Eu posso escutar a sua surpresa para simplesmente tudo 
o que eles dizem. Eles não tinham uma escola onde você morava? Você não aprendeu 
nada?”  
“A história num é tão importante quando cê tá tentando sobrevivê,” eu digo baixo. 
“Na verdade, é nesse momento que ela é mais importante” diz Hildy (...) (NESS, 2014, 
p. 165, grifo do autor, tradução própria)36 
 

 Além disso, a personagem questiona todo o funcionamento do Novo Mundo, 

comparando-o com o que aprendeu na escola e demarcando sua trajetória de aprendizado na 

nave onde crescera. Viola chega a comparar Prentisstown com a Idade das Trevas, reforçando 

o atraso intelectual da cidade: 

 
“Você realmente não sabe nada da vida de colonos, né?” Eu digo um pouco irritado. 

                                                
36 No original: “‘And how would you know? I can hear you being surprised by just everything they say. Didn’t 
they have a school where you’re from? Didn’t you learn anything?’ 
‘History ain’t so important when yer just trying to survive,’ I say spitting it out under my breath. 
‘That’s actually when it’s most important,’ Hildy says (...)”. 
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Ela franze os lábios. “Era obrigatório na escola. Eu venho aprendendo a montar uma 
colônia de sucesso desde os cinco anos de idade.” 
“A escola não é igual à vida.” 
“Não é?” Ela diz erguendo as sobrancelhas em deboche. 
(...) “Alguns de nós estavam ocupados demais tentando sobreviver e não puderam 
aprender sobre agricultura de subdivisão.” 
“Subsistência.” (...) “Nós vamos ensinar a vocês uma coisa ou outra, quando minha 
nave chegar,” ela diz. “Pode ter certeza disso.” 
“Aposto que a gente, caipiras estúpidos, vai fazer fila (...),” eu digo, meu Barulho 
zunindo (...). 
“Sim, vocês vão.” Ela começa a levantar a voz. “Tentar voltar à idade das trevas 
funcionou muito bem para vocês, não é mesmo? (...)” (NESS, 2014, p. 235-6, grifo 
do autor, tradução própria)37 

  

No entanto, é importante ressaltar que ambas as narrativas mencionadas neste capítulo 

não bloqueiam toda e qualquer forma de conhecimento. Alinhados às afirmações de Knuth, o 

que os sistemas distópicos parecem fazer, de fato, é estabelecer um forte controle sobre o 

mesmo, garantindo que – nas palavras do Capitão Beatty – as formas de conhecimento 

“combustíveis” não cheguem à população, de modo a frear qualquer possibilidade de 

resistência. De modo geral, esses conhecimentos “escorregadios” parecem se associar à 

formação de um pensamento crítico, tanto na obra de Bradbury, quanto na de Ness; 

conhecimentos como a história, a filosofia e a sociologia. Ainda assim, nas duas obras é 

possível observar uma série de saberes permitidos e até reforçados pelos sistemas distópicos; 

saberes esses que são em sua maioria técnicos e mecânicos. Em Fahrenheit 451, como Beatty 

afirma, esses saberes constituem formas de conhecimento como o conserto e a montagem de 

aparelhos tecnológicos e afins. Em The Knife of Never Letting Go, os saberes permitidos 

consistem sobretudo naqueles passados pela igreja, em sua reinvenção da história, e em técnicas 

de sobrevivência: 

 
Ben me ensinou o resto em casa. Mecânica e preparo de comida e conserto de roupas 
e o básico da fazenda e coisas do tipo. Também um monte de coisas de sobrevivência, 
tipo caça e quais frutas você pode comer e como seguir as luas para se diresionar38 e 

                                                
37 No original: “‘You really don’t know anything about settler’s lives, do you?’ I say chaffing just a little. 
She purses her lips. ‘It was required in school. I’ve been learning about how to set up a successful colony since I 
was five.’ 
‘Schooling ain’t life.’ 
‘Ain’t it?’ she says, her eyebrows raising in mock surprise. 
(…) ‘Some of us were busy surviving and couldn’t learn about subdivided farming.’ 
‘Subsistence.’ (...) ‘We’re going to be teaching you all a thing or two when my ship arrives,’ she says. ‘You can 
be sure of that.’ 
‘Well, won’t we dumb hicks be lining up (…)’ I say my Noise buzzing (...). 
‘Yes, you will be.’ She’s raising her voice. ‘Trying to turn to the dark ages has really worked out for you, hasn’t 
it?’ (…) 
38 Erro de ortografia intencional na tradução de “direkshuns”, de modo a manter a marcação do erro de ortografia 
apresentado. 
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como usar uma faca e uma arma e remédios para mordida de cobra e como acalmar 
seu Barulho da melhor forma possível (NESS, 2014, p. 19, tradução própria)39. 
 

Como a passagem indica, embora Todd seja marcado pelo bloqueio ao conhecimento e toda a 

sua jornada esteja voltada para descobrir a sua verdadeira história, o protagonista não é 

apresentado como vazio ou completamente ignorante. Diferente do tratamento oferecido a 

Mildred na obra de Bradbury – que parece apontar para um esvaziamento violento da 

personagem – Todd possui formas diferentes de conhecimento às quais nem mesmo Viola teve 

acesso em sua escola. Em certa parte do livro, ele chega até mesmo a prometer ensinar Viola a 

caçar. Também o personagem Wilf, que aparece rapidamente na obra e é julgado pela sua fala 

– mais repleta de erros do que a de Todd – acaba surpreendendo o menino pela sua inteligência 

social e habilidade de manter seu Barulho suave, provando que nem toda forma de 

conhecimento se encontra na escola. Aliás, o aprendizado informal realizado em comunhão 

com o outro e calcado no diálogo das diferenças parece ser reforçado como algo positivo nos 

dois romances analisados. De toda forma, ainda é possível afirmar que o que marca a condição 

distópica vivenciada por Todd é acima de tudo o desconhecimento da verdadeira história de 

Prentisstown e do Novo Mundo, bem como sua incapacidade de ler, não somente os livros, 

mas, consequentemente, também a sua realidade e as pessoas que o cercam – o que fará com 

que o protagonista faça parte dos ciclos de violência da distopia até certo ponto da narrativa. 

Sendo assim, a narrativa de Ness parece equacionar a habilidade de ler livros à de ler a 

realidade, indicando que a percepção do mundo encontra-se diretamente ligada ao saber formal, 

resultando numa dupla ignorância quando este se encontra ausente. 

Afirmar que os espaços distópicos são marcados pelo controle do conhecimento, como 

feito até agora, não significa dizer, no entanto, que a distopia como subgênero desvaloriza ou 

nega a importância do conhecimento. Como indicado anteriormente, o descobrimento ou o 

acesso ao conhecimento é constantemente apontado como a principal, senão a única, forma de 

libertar-se da opressão distópica. Como Basu, Broad e Hintz (2013, p. 4) chegam a afirmar 

acerca das distopias juvenis contemporâneas em seu livro Contemporary Dystopian Fiction for 

Young Adults: Brave New Teenagers, “o acesso à informação é frequentemente perigoso, mas 

é repetidamente apresentado como o único meio de se tornar livre”. Acredito que o mesmo 

pode ser dito das demais distopias. Portanto, ainda que o pessimismo distópico tenha gerado 

espaços ficcionais muito diferentes das utopias, no que diz respeito ao ensino e ao acesso ao 

conhecimento, a distopia como subgênero continua apontando para a importância do 

                                                
39 No original: “Ben taught me the rest at home. Mechanics and food prep and clothes repair and farming basics 
and things like that. Also a lot of survival stuff like hunting and which fruits you can eat and how to follow the 
moons for direkshuns and how to use a gun and snakebite remedies and how to calm yer Noise as best you can”. 
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conhecimento como forma de libertação, lançando, no entanto, uma crítica ao uso instrumental 

da razão voltado para a dominação ou formação de injustiças e desigualdade. Isto se dá porque 

as distopias, como afirma Moylan entre outros teóricos, não impedem o pensamento utópico. 

Ao contrário, as distopias frequentemente apontam para valores utópicos em suas páginas em 

um caminho inverso ao utilizado na utopia. Como afirma Howe, as distopias “‘realizam [seus 

valores utópicos] somente por meio da sua violação’, somente projetando o pesadelo social 

‘com tamanho poder, para validar a contínua urgência do sonho’” (HOWE, 1962, p. 16 apud 

MOYLAN, 2000, p. 126). Através da violação dos livros e das escolas – e a consequente 

formação de uma estrutura de dominação – as distopias frequentemente apontam para a 

urgência da sua preservação no mundo empírico, para a possibilidade de um pensamento ou 

plano utópico. 

Além disso, é possível identificar, nos romances, estratégias que revelam ao leitor a 

curiosidade e a busca pelo conhecimento como valores positivos, indicando a valorização do 

conhecimento como forma de libertação nas obras. Em Fahrenheit 451, essa valorização se dá 

em primeiro lugar através do contraste criado entre as personagens Clarisse e Mildred. Clarisse 

é apresentada ao leitor logo nas primeiras páginas do romance, interrompendo a rotina de Guy 

Montag e fazendo ao protagonista diversos questionamentos, que iniciam sua tomada de 

consciência na trama do livro. Clarisse é, na narrativa, a personagem que destoa do sistema 

distópico, apresentando uma enorme curiosidade por tudo que a cerca e questionando seu 

ambiente. É importante perceber que, ao caracterizar Clarisse, o narrador se vale de elementos 

e objetos luminosos, em sua maioria de cor branca ou transparente e provenientes da natureza, 

o que parece reforçar a inocência da personagem, bem como sua curiosidade e qualidade de 

revelar o que parecia estar escondido: 

 
Como se parecia com um espelho também o seu rosto. Impossível; pois quantas 
pessoas você conhece que refratam a sua própria luz de volta a você? As pessoas eram 
mais comumente (...) como tochas, queimando até se consumirem. Como é raro que 
os rostos de outras pessoas tomem de você e reflitam de volta a sua própria expressão, 
o seu próprio pensamento mais íntimo e vacilante? (BRADBURY, 2013, p. 8, 
tradução própria)40. 

 

Clarisse é, desta maneira, associada a elementos como o luar, um espelho, uma vela, a água, o 

leite, um cristal, a neve, entre outros; elementos que parecem indicar aspectos positivos da 

personagem que se desvia da dinâmica distópica da população, através de seus 

                                                
40 No original: “How like a mirror, too, her face. Impossible; for how many people did you know that refracted 
your own light to you? People were most often (…) torches, blazing away until they whiffed out. How rarely did 
other people’s faces take of you and throw back to you your own expression, your own innermost trembling 
thought?” 
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questionamentos, da sua tentativa de estabelecer uma comunicação significativa com o próximo 

e formar laços afetivos genuínos. 

Em contrapartida, Mildred – a personagem que se encontra mais inserida na lógica 

alienante da distopia – é apresentada ao leitor através de elementos claramente negativos, logo 

após a cena em que Montag e Clarisse se conhecem. Retornando a sua casa, depois de seu 

primeiro encontro com Clarisse, Montag entra no quarto do casal, onde Mildred se encontra, 

que revela uma atmosfera tomada pela escuridão, “o quarto como um mundo sepulcral”41. Toda 

a descrição de Mildred e o ambiente que a envolve se põem em direta oposição a Clarisse. 

Enquanto a caracterização da menina expressa vitalidade e inocência, tudo o que diz respeito a 

Mildred se associa à morte. Enquanto a menina revela aquilo que parece escondido com sua 

luz, Mildred parece envolver tudo em escuridão e cegueira. Enquanto Clarisse é posta como o 

luar, Mildred é comparada à entrada num “quarto de mármore frio de um mausoléu, depois que 

a lua se pôs”42. Enquanto a menina é igualada à luz gentil e generosa de uma vela, a mulher é 

relacionada à escuridão que envolve o ambiente depois que uma vela se consome e apaga. 

Durante sua overdose de pílulas para dormir, os olhos de Mildred são descritos como duas 

pedras brancas43, desprovidas de vida; olhos de vidro que não enxergavam44. Portanto, fica 

clara a valorização da busca pelo conhecimento através da caracterização de Clarisse e seu 

contraste com Mildred.  

Também é possível apontar como estratégia de indicação da valorização do 

conhecimento o próprio movimento de resistência presente na obra: os homens-livro. A 

resistência encontrada por Montag fora da cidade se constituía de homens – em sua maioria 

professores, autores e pensadores – que memorizavam obras literárias e científicas, através de 

um método que ativava certo tipo de memória fotográfica, para que seu conteúdo não se 

perdesse nas chamas que consumiam as páginas dos livros. Cada homem se tornava um livro 

nesse grupo. O próprio Montag passa a ser o livro do Eclesiastes; fato que não parece ser 

despropositado, considerando o papel altamente didático do livro, recheado de perguntas e 

afirmações que visam à educação moral do leitor. A resistência, portanto, resgata os valores 

positivos abandonados pela sociedade distópica, esperando o momento oportuno para 

                                                
41 No original: “the chamber a tomb-world”. 
42 No original: “cold marbled room of a mausoleum after the moon has set”. 
43 As pedras, indicadas como “moonstones” no inglês e desprovidas de vitalidade, parecem simbolizar em Mildred 
a extinção da vida que existe no olhar de Clarisse, associado ao luar e outros elementos. 
44 Por outro lado, Montag também é associado a uma certa cegueira após seu encontro com Clarisse. Uma cegueira, 
porém, que parece indicar seu distanciamento da alienação distópica e o início de seu processo de resistência 
provocado pela personagem, enxergando o mundo de forma mais clara do que antes: “(...) deitou-se com o luar 
nas suas bochechas e nos sulcos carrancudos de sua sobrancelha, com o luar destilado e cada olho para formar ali 
uma catarata prateada” (“(…) lay down with the moonlight on his cheekbones and on the frowning ridges in his 
brow, with the moonlight distilled in each eye to form a silver cataract there”) (BRADBURY, 2013, p. 15, tradução 
própria). 
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reconstruir a cidade após o fim da guerra; valores que dizem respeito à curiosidade, à tolerância, 

à luta pacífica, e a uma relação mais harmônica entre o indivíduo e a sociedade. A própria 

resistência se compara às bibliotecas e à memória, pondo a valorização dos livros e da memória 

no centro do seu movimento de oposição: “mendigos por fora, bibliotecas por dentro”. Suas 

vidas são valiosas, pois, como dizem, “se [forem] destruídos, o conhecimento morre”45. 

Em The Knife of Never Letting Go, por sua vez, a indicação do conhecimento como 

forma de libertação da distopia aparece de forma também clara. Em sua forçada fuga de 

Prenstisstown, Todd não é capaz de compreender a urgência de seus guardiões ao mandá-lo 

para fora da cidade. Ben e Cillian não puderam contar ao menino seus motivos, durante os anos 

de sua vida, pois, caso o tivessem feito, o Barulho de Todd – que não é capaz ainda de esconder 

bem os seus pensamentos como outros homens – acabaria denunciando a empreitada. Os 

homens, portanto, mandam o menino sem oferecer explicações, mas dando a ele uma faca e um 

livro, que fora escondido por eles durante anos, no qual está registrada parte da história de 

Prentisstown; esse livro é o diário de sua mãe. Lançado ao mundo por sua conta, Todd tem em 

suas mãos informações valiosas e, em anexo, um mapa mostrando a ele onde deve ir e o que 

fazer quando chegar ao seu destino, mas não é capaz de decifrá-los, pois não fora ensinado a 

ler. A sua incapacidade e seu orgulho, que o impede de aceitar a ajuda oferecida por Viola, gera 

uma série de problemas ao longo do caminho. Por não ter conseguido ler o aviso presente no 

mapa, Todd não compreende que deve alertar as cidades vizinhas – das quais nem mesmo sabia 

da existência – do ataque de Prentisstown e sequer imagina a formação de um exército armado, 

criado para dominar todo o Novo Mundo. Por causa disso, Farbranch – a primeira cidade onde 

o menino e sua parceira conseguem abrigo – é tomada pelo prefeito Prentiss e seus 

companheiros. Também por conta da cegueira de sua ignorância, que o mantém preso à 

dinâmica distópica até certo ponto, Todd mata um Spackle, um dos alienígenas que habitavam 

o Novo Mundo e que haviam sido quase dizimados durante a guerra com os humanos. Pensando 

que se tratava de um ser hostil, conforme se falava na cidade, Todd o assassina, mesmo podendo 

sentir o medo da criatura, que emanava de seu Barulho. Sem acesso ao conteúdo do livro, Todd 

permanece inscrito nos ciclos de ódio e alienação produzidos pelo poder distópico. Somente 

quando Todd se aproxima de Viola e pede a ajuda da menina, ele consegue acesso à narrativa 

de sua mãe e descobre que os Spackle são, na verdade, seres muito dóceis e frágeis, e que o 

ódio direcionado a eles é infundado. Também em sua jornada, em contato com outras pessoas, 

Todd descobre um pouco mais da sua história. As páginas do diário de sua mãe, aliadas à 

formação de laços afetivos, portanto, apresentam ao protagonista o caminho para se libertar dos 

                                                
45 No original: “if we are destroyed, the knowledge is dead”. 
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ciclos de violência e intolerância distópicos e a possibilidade de agir no Novo Mundo. A jornada 

do protagonista é, então, centralizada na sua ignorância46 e na sua busca pelo descobrimento da 

sua história e liberdade. Como o próprio Todd indica, “o mundo é um lugar perigoso quando 

você não sabe o suficiente” (NESS, 2014, p. 142, tradução própria)47. 

A valorização do conhecimento como forma de emancipação permeia ainda diversas 

distopias. Mesmo em obras como 1984, nas quais os protagonistas não conseguem se libertar 

da distopia e acabam sendo derrotados, o conhecimento continua sendo reforçado junto ao leitor 

como forma de impedir a formação de uma distopia no mundo empírico. Não é à toa que 

Winston tenha guardado um dos registros históricos que devia ter destruído para legitimar a 

dominação do Grande Irmão, ou que Helmholtz abdique de sua posição de prestígio no Estado 

Mundial para viver em exílio numa ilha isolada, onde a liberdade intelectual é reforçada. 

Apegar-se à história e aos livros assemelha-se, frequentemente, a ir na contramão das distopias, 

quiçá à procura de uma utopia. 

Os livros, a leitura e o conhecimento, como visto até aqui, têm um valor imensurável 

para a libertação em ambas as narrativas. Conforme demonstrado anteriormente, nos romances, 

a leitura parece estar associada ao ato de decifrar o mundo e à possibilidade de ação no mesmo. 

Talvez não seja à toa que “livro” e “livre” possuam o mesmo radical. Além disso, a leitura 

parece relacionar-se também com a empatia e a formação de laços afetivos, nos romances. 

Associando a alienação produzida pela falta de leitura e curiosidade diretamente à intolerância 

e à violência, as obras parecem aproximar a leitura da empatia e da formação de laços. Isso 

acontece de forma mais clara em The Knife of Never Letting Go. Para desvencilhar-se da lógica 

distópica na qual fora criado e quebrar o ciclo de ódio no qual entra, Todd precisa aprender a 

ler, não somente as palavras, mas também as pessoas. Esse aprendizado se dá para o menino na 

convivência com Viola, provando que o conhecimento do outro e a empatia para com o mesmo 

constituem também formas importantes de descobrimento nas narrativas distópicas. No início 

da sua jornada com Viola, Todd se incomoda com o fato de não poder ouvir os pensamentos 

dela, diferentemente do que observava com o resto dos homens. A personagem, que passa certo 

tempo sem pronunciar sequer uma palavra a Todd, por desconfiança e medo, chega a ser tratada 

por ele como um objeto ao início da narrativa. O protagonista considerou a menina como 

“vazia”, um “nada” e sentiu até mesmo uma imensa vontade de agredi-la e acabar com o vazio 

                                                
46 É importante destacar, no entanto, que, ainda que a ignorância de Todd tenha causado muitos perigos e uma 
série de más escolhas, ela também o salvou. Segundo seu guardião, mantê-lo desinformado fora uma das formas 
de conservá-lo inocente aos olhos das demais cidades do Novo Mundo. Estando Prentisstown condenada ao exílio 
e seus cidadãos fadados à morte caso deixassem a cidade, os guardiões de Todd consideraram mais seguro 
preservar sua ignorância quanto aos crimes da cidade para que o menino não fosse denunciado pelo seu próprio 
Barulho e morto em outra cidade do planeta. 
47 No original: “The world’s a dangerous place when you don’t know enough”. 
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que parecia engoli-lo. Ao final da narrativa, porém, Todd aprende sobre a empatia com Viola e 

torna-se capaz de “ler” a menina: 

 
Eu sei o que ela está pensando. 
Eu sei o que ela está pensando. 
Mesmo olhando para as suas costas, eu sei o que ela está pensando e sentindo e o que 
está acontecendo dentro dela. 
O jeito como ela virou seu corpo, o jeito como ela está segurando sua cabeça e as suas 
mãos e o livro no seu colo, o jeito como ela está se enrijecendo um pouco nas costas 
enquanto escuta tudo isso no meu Barulho. 
Eu posso ler isso. 
Eu posso ler ela. 
(...) 
Eu sei quem ela é. 
(...) nós esperamos enquanto o amanhecer chega, cada um de nós sabendo. 
Cada um de nós conhecendo um ao outro (NESS, 2014, p. 419, grifo do autor, 
tradução própria)48.   

 

De forma geral, o conhecimento e o contato com o outro, de fato, parecem estar muito 

próximos em ambas as narrativas. Os romances ainda parecem indicar que a jornada de 

descobrimento dos protagonistas deve se dar em comunhão com o outro. Em Fahrenheit 451, 

Montag necessita da ajuda de Clarisse e de Faber para resistir ao sistema distópico. É Clarisse 

quem faz Montag questionar o mundo e é Faber quem ensina a Montag a mensagem dos livros. 

O protagonista, incapaz de compreender o sentido dos livros que rouba das bibliotecas que 

queima, precisa recorrer a Faber – um antigo professor de literatura – para compreender o seu 

valor. Ao mesmo tempo, Montag inspira coragem no velho professor para que ambos possam 

iniciar sua resistência. O mesmo processo se dá em seu contato com a comunidade dos homens-

livro, na qual o próprio Montag se torna uma das células do conhecimento reunido e construído 

no acampamento, pondo-se em diálogo com as demais e trabalhando na resistência constituída 

através da literatura. The Knife of Never Letting Go, por sua vez, conta com a parceria feita 

entre Todd e Viola. Devido ao seu analfabetismo, Todd não consegue ler o diário de sua mãe e 

o mapa que lhe são dados em sua fuga de Prentisstown. Somente com a ajuda da menina, o 

protagonista será capaz de descobrir a história de seu passado. Da mesma forma, o menino 

ensina a Viola como sobreviver no Novo Mundo da melhor maneira que sabe. Portanto, em 

                                                
48 No original: “I know what she’s thinking.  
I know what she’s thinking.  
Even looking at her back, I know what she’s thinking and feeling and what’s going on inside her.  
The way she’s turned her body, the way she’s holding her head and her hands and the book in her lap, the way 
she’s stiffening a little in her back as she hears all this in my Noise.  
I can read it.  
I can read her. 
(...) 
I know who she is. 
(...) we wait as the dawn fully arrives, each of us knowing.  
Each of us knowing the other.” 
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oposição à lógica distópica que reforça a intolerância e enfraquece os laços afetivos, o 

conhecimento, construído em comunhão com o outro, apresenta-se como forma de resistência 

aos sistemas de opressão ficcionais, acentuando a valorização do conhecimento pelo subgênero. 

Como Paulo Freire observa, “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 

mesmo: os homens se educam em comunhão” (FREIRE, 2017b, p. 96). Somente dessa forma, 

podem conhecer o mundo que habitam e recriá-lo: 

 
Educador e educandos49 (liderança e massas), cointencionados à realidade, se 
encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, 
assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento. 
Ao alcançarem, na reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, se 
descobrem como seus refazedores permanentes (FREIRE, 2017a, p. 77-8). 

 

No que tange ao controle do conhecimento e do ensino como formas de manipulação 

e opressão, os romances discutidos neste capítulo também parecem remeter a momentos 

monstruosos da história humana. O Nazismo, o Stalinismo e o Macarthismo vêm facilmente à 

memória. No entanto, não é preciso ir tão longe para identificar na história os impulsos 

distópicos gerados pelo controle e repressão do conhecimento e do ensino. No Brasil, 

poderíamos facilmente listar momentos de controle do conhecimento desde a colônia. O mais 

marcante talvez seja a ditadura militar de 64, marcada pela censura dentro e fora das escolas. 

De acordo com Bianca Trindade da Fonseca, as reformas no ensino durante a ditadura, de forma 

similar às obras analisadas, promoveram a contenção do pensamento crítico e o 

desenvolvimento de uma forma de ensino tecnicista. A autora explica que: 

 

Segundo Pellanda (1986), como fórmula para “limitar” as ciências humanas, extraiu-
se o principal objetivo através do engessamento do censo [sic] crítico e do 
desenvolvimento da relação professor/aluno. O ensino deveria estar voltado para o 
desenvolvimento científico e tecnológico, culminando no chamado cientificismo, isso 
causou uma visão restrita, limitada e reduzida, segundo a qual, a ciência (exata) é o 
único conhecimento válido (FONSECA, 2011, n.p.). 

 

Maria Varsam (2003, p. 209) chama de distopias concretas esses “momentos, eventos, 

instituições e sistemas que incorporam e realizam forças organizadas de violência e opressão”, 

que “expressam coerção (...), medo, desespero e alienação”; são eventos que inspiraram os 

autores a alertar sobre o potencial de repetição da história. Varsam indica a escravidão como 

uma dessas distopias concretas e ainda apresenta o fascismo, o genocídio e as ditaduras como 

outras (2003, p. 220).  
                                                
49 Paulo Freire menciona mais adiante em “educador-educando” e “educando-educador” para tentar romper com 
as dicotomias do ensino meramente reprodutor. 
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A partir das estratégias do estranhamento cognitivo da distopia, que fazem o leitor 

observar a sua própria realidade sob uma nova perspectiva, ligadas à alusão às distopias 

concretas, o leitor é, então, levado a identificar impulsos ou tendências distópicas na 

contemporaneidade, para que a história não se repita. No Brasil, por exemplo, poderíamos 

identificar hoje diversos impulsos distópicos no que diz respeito às formas de bloqueio ao 

conhecimento e ao ensino e a consequente propagação da intolerância, em conformidade com 

as distopias analisadas. Nos últimos anos tivemos a aprovação da PEC 55, que estabeleceu um 

teto nos investimentos em educação; o contingenciamento dos valores repassados à CAPES, 

que ameaçou o pagamento das bolsas de pesquisa previstas para 2019 em diante; o 

fortalecimento de movimentos como o “Escola sem Partido”, que pretendem eliminar o 

pensamento crítico nas escolas e, assim, promover a reprodução das ideologias dominantes – 

de forma bem semelhante às distopias analisadas – além de propostas legislativas referentes à 

privatização dos cursos de humanas de nível superior e ao estabelecimento do ensino à distância 

no nível básico. Recentemente, pudemos observar também o contingenciamento dos 

investimentos direcionados à educação e as propostas de redução de apoio aos cursos de ensino 

superior na área de humanas, considerados menos vantajosos por não apresentarem grande 

retorno ao Estado. Em meio à contenção de gastos, universidades federais de renome como a 

UFF e a UNB foram acusadas de mau desempenho e balbúrdia em justificativa aos bloqueios 

orçamentários, apontando interesses ideológicos na empreitada. Os cortes ameaçam as bolsas 

de pesquisa no Brasil e parecem se direcionar ao cenário de Fahrenheit 451, no qual a palavra 

“intelectual” se torna um palavrão. Além disso, 2018 provou que, mesmo na era digital, que 

facilita a obtenção e o registro de informações, ainda não estamos imunes à manipulação e ao 

controle do conhecimento como formas de opressão e abuso do poder. Prova disso foram as 

eleições registradas no ano que permitiram a ascensão de um presidente que distorce fatos 

históricos e que contou amplamente com o uso das famosas fake news. 

Em conclusão, as distopias parecem desafiar o leitor a conhecer novos mundos 

ficcionais, construídos, no entanto, no horizonte do mundo empírico, de modo a instigar novas 

perspectivas acerca de problemas atuais. Frequentemente inspiradas em distopias concretas 

encontradas na história e apontando para o perigo da repetição dessas monstruosidades, as 

formas de opressão e dominação distópicas parecem ser repetidamente sustentadas pelo 

desconhecimento promovido por esses sistemas. Estimulando a formação de sujeitos alienados 

e, então, interrompendo o acesso aos conhecimentos e às ferramentas necessários para a 

conscientização e a mudança política, as distopias frequentemente constroem seus alicerces a 

partir das formas de controle do conhecimento e do ensino. Desta forma, os sistemas acabam 

estimulando a intolerância, a violência, a uniformização, entre outros aspectos. Sob essa 
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perspectiva, entre outras, a própria distopia se aproximaria, então, da monstruosidade. Segundo 

a análise de Juliana Bertin acerca das definições de monstruosidade de Luiz Nazário, “a origem 

do monstro [está] no Além”. De acordo com Bertin, “Os adjetivos de que o autor se vale para 

qualificar” os espaços de origem do monstro “(como isolado, solitário, desconhecido, remoto, 

ermo, abandonado) apontam para aquilo que permanece escondido, não revelado ou reprimido, 

em suma, fora do conhecimento” (BERTIN, 2016, p. 39). Segundo Bertin, o autor Timothy 

Beal também explica que é justamente pela sua afiliação com o desconhecido que os monstros 

povoavam os espaços inexplorados e obscuros dos mapas antigos. Sendo assim, talvez seja 

possível afirmar que a monstruosidade da distopia se constrói justamente pelas formas de 

desconhecimento impostas nesses sistemas, que permitem a organização de modos de 

dominação e opressão. 
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2. VIDAS EM JOGO: O ADESTRAMENTO DOS SUJEITOS NA DISTOPIA 

 
All in all you’re just another brick in the wall 

 
Pink Floyd 

 

 Além de examinar o controle do conhecimento e a destruição de livros em sua obra, 

Rebecca Knuth (2003) também comenta os esforços feitos através do ensino para a 

homogeneização ideológica em regimes extremistas. Para além da queima de livros e da 

censura, muitos governos opressores empregam também a tomada do ensino para o controle da 

população e a manutenção de formas de tirania, favorecendo técnicas de adestramento que 

uniformizam os sujeitos. Segundo a autora, 

 
Em regimes altamente nacionalistas ou revolucionários, (...) esforços de letramento 
são frequentemente intensos, as pessoas são encorajadas a se envolver em questões 
que se dirigem às próprias fundações da ordem social; porém, o objetivo desses 
esforços educacionais não é a tomada de decisões autônomas, mas a predominância 
da ideologia do governo e a formação de uma sociedade que se conforma aos ideais 
do governo (KNUTH, 2003, p. 34, tradução própria)50. 

 

 Falar do ensino como forma de adestramento dentro da distopia parece muito 

apropriado, considerando a importância do controle social dentro do subgênero. A distopia, 

como visto no capítulo anterior, compartilha com a utopia certos elementos em comum. Esse é 

também o caso do controle social, como indica Evanir Pavloski (2014, p. 71-73). O autor 

demonstra que o controle e a homogeneização ideológica foram elementos muito presentes nas 

utopias e, mais tarde, “o ponto de partida para a ferina sátira desenvolvida pelos distopistas” 

(PAVLOSKI, 2014, p. 72). O autor afirma que essas foram características principais nas 

grandes distopias clássicas do século XX, We de Zamiatin, Brave New World de Huxley e 1984 

de Orwell. O que constituía uma forma de sátira da utopia, no entanto, virou uma marca da 

distopia, observada até a contemporaneidade. Além disso, como Varsam havia apontado, a 

distopia investe na repressão do desejo para impossibilitar qualquer mudança social. Segundo 

a autora, essa imobilização é produzida pela união dos Aparelhos Ideológicos e Repressivos do 

Estado. Logo, trata-se de pôr o controle social no centro da máquina distópica. Neste capítulo, 

pretendo demonstrar como os modelos de ensino das obras selecionadas favorecem o 

                                                
50 No original: “Under highly nationalistic or revolutionary regimes, (…) Literacy efforts are often intense, people 
are encouraged to engage with questions that address the very foundations of social order; but again, the goal of 
these educational efforts is not autonomous decision-making but the predominance of government ideology and 
the formation of a society that conforms to the government’s ideals”. 



 43 

estabelecimento do mesmo controle social, por meio, sobretudo, dos sistemas disciplinar e 

biopolítico. 

 Como Varsam aponta, as instituições têm, nessas obras, um valor muito importante no 

controle social – eu ressaltaria, sobretudo, as instituições de ensino. Como Evanir Pavloski 

(2014) bem nota, as distopias contam com as técnicas eficientes do sistema disciplinar, 

teorizado por Foucault em Vigiar e punir; sistema que, segundo o filósofo francês, contava 

especialmente com as instituições, como a escola, o hospital e o exército. Pavloski afirma que, 

 
Nas chamadas antiutopias51, os líderes políticos desenvolvem medidas e dispositivos 
práticos que possibilitam a sustentação e, sempre que possível, a ampliação do poder 
alcançado, instaurando aquilo que Michel Foucault define como sociedade 
disciplinar. Em sua análise das reflexões do filósofo e historiador francês, Inês 
Lacerda Araújo afirma que, para o autor, “a sociedade disciplinar, sociedade 
militarizada, corresponde à utopia de todo governante, que é ter, sob estrito controle, 
cada indivíduo inteiramente governável” (PAVLOSKI, 2014, p. 74) 

 

  As disciplinas, segundo Michel Foucault, consistem numa tecnologia do poder que se 

volta sobretudo sobre o corpo, como “alvo e objeto de poder”; “[o] corpo que se manipula, 

modela-se, treina-se, que obedece, responde, torna-se hábil ou cujas forças se multiplicam”. 

São métodos de “controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 2016, p. 133-

135). As disciplinas, de acordo com o filósofo, aumentam as forças dos corpos em termos de 

utilidade, ao mesmo tempo em que as diminuem em termos de resistência, produzindo uma 

relação de sujeição (FOUCAULT, 2016, p. 136). 

Logo, não é à toa que muitas distopias se ligam ao modelo disciplinar, já que, como 

explica Foucault, ele permite uma estrutura de dominação eficiente e econômica. 

Diferentemente do poder soberano, o poder disciplinar não tem como função maior retirar ou 

apropriar, mas adestrar. Sendo assim, ele é capaz de retirar mais e melhor, aumentando sua 

eficácia e economia (FOUCAULT, 2016, p. 167). O sucesso dessa forma de poder, segundo 

Foucault, se garante principalmente pela vigilância, pela sanção normalizadora e pelo exame. 

A esses dois primeiros aspectos, a distopia parece se filiar especialmente.  

                                                
51 Embora Pavloski se dedique às distopias em sua obra e trate 1984 como uma, nesse ponto de seu livro, o autor 
considera algumas categorizações que botam o romance de Orwell e Brave New World de Huxley na esfera das 
antiutopias. O teórico abre este debate em sua tentativa de estabelecer quais são as divergências entre utopia e 
distopia. Para explicar tais categorizações, o teórico esclarece o contexto histórico das obras, ressaltando os ideais 
utópicos de governos totalitários que recebiam grande apoio dos cidadãos na época em que os romances foram 
escritos. Sendo assim, Pavloski se refere às obras como antiutopias nessa passagem, demonstrando o interesse de 
ambos Orwell e Huxley em questionar os sacrifícios e a destruição causados por esses regimes totalitários em 
nome de uma “utopia”. Na maior parte de sua obra, porém, 1984 é tratado como distopia. De toda forma, o mesmo 
visto na citação serve para as distopias.  
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 A vigilância é um traço muito explorado na distopia e está presente de maneira 

chocante em 1984 de George Orwell (1949, em Hunger Games de Suzanne Collins (2008) e 

em muitos outros romances. A vigilância é frequentemente uma característica marcante nas 

distopias e parece ganhar mais importância ainda na contemporaneidade, devido às novas 

tecnologias na área de comunicação que, apesar de seus inúmeros benefícios, trouxeram 

também um grande desconforto com a possibilidade de apropriação de informações pessoais e 

exposição da privacidade. Como Claeys afirma: “a propensão para que a tecnologia torne as 

relações sociais cada vez mais transparentes conecta igualmente ambas as inquietudes da 

distopia tradicional com uma concentração na vigilância e na Internet e técnicas modernas de 

observar e monitorar indivíduos” (CLAEYS, 2017, p. 490, tradução própria).52 

 Dentro do modelo disciplinar, segundo Foucault (2000), a vigilância ganha 

importância na Era Clássica (época que equivaleria aos séculos XVII e XVIII, quando surgiu o 

modelo disciplinar): momento favorável à visão e à classificação. Nessa época, de acordo com 

o autor, o favorecimento da racionalidade e da objetividade pôs o detalhe e a visão em destaque, 

já que a vista era considerada a experiência sensível mais objetiva. Também a invenção do 

microscópio beneficiou o papel da visão nesse período. A partir da racionalidade e da 

objetividade, o autor explica que foi possível o processo de classificação dos seres vivos e 

também o surgimento do pensamento científico. Na Era Clássica, o mesmo pensamento 

científico e racionalidade produziram grande esperança no progresso da humanidade, como fora 

apontado no capítulo anterior. Mais tarde, com o pessimismo gerado pela quebra de expectativa 

no uso desses dois elementos, a distopia surge como forma de reagir à fé na ciência, expondo 

frequentemente a face negativa do pensamento científico na história. 

 Aliás, a ciência e a tecnologia têm frequentemente grande importância na criação de 

muitos sistemas distópicos. Elas se apresentam sob a forma das teletelas em 1984, que permitem 

a vigilância quase ininterrupta dos personagens e o controle do Estado sobre os sujeitos; das 

televisões, fones de ouvido e inovações de transporte de Fahrenheit 451, que produzem a 

quebra dos laços afetivos e aceleram a vida cotidiana ao ponto de desnortear os sujeitos; da 

descoberta científica que permite a criação de clones e seu uso para a cura de diversas doenças, 

implicando na morte dos mesmos em Never Let Me Go; da cirurgia de padronização em Uglies, 

que uniformiza a aparência de todos, garantindo a perfeição e o controle de suas mentes; da 

criação de seres humanos in vitro e seu duro condicionamento iniciado ainda em estágio 

embrionário em Brave New World e sob a forma da descoberta da imortalidade em The 

                                                
52 No original: “The propensity for technology to render social relations increasingly transparent equally links both 
traditional dystopian concerns with a concentration on surveillance and the Internet, and modern techniques of 
observing and monitoring individuals”.  
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Declaration, que acarreta no colapso ambiental e abre espaço para a opressão via controle da 

reprodução e demarcação das vidas indignas de serem vividas. 

As tecnologias de vigilância desenvolvidas na Era Clássica pelo poder disciplinar se 

voltavam para técnicas de observar sem ser visto; técnicas que se inspiraram principalmente 

no panóptico de Bentham. A vigilância do panóptico automatiza e desindividualiza o poder, 

pois cria um estado em que todos se sentem constantemente vigiados, sem saber ao certo se o 

estão de fato (FOUCAULT, 2016, p. 168). Isso dá uma sensação de dispersão do poder. 

Bentham, conforme Foucault indica, esclarece que, através de tal modo de vigilância, não é 

preciso recorrer ao uso da força, e, desta forma, o indivíduo “torna-se princípio de sua própria 

sujeição”. Foucault conclui ainda que o panoptismo permite treinar e modificar o 

comportamento dos indivíduos, sendo, portanto, peça central para as formas de adestramento 

do poder disciplinar (2016, p. 196). Desta forma, é possível fazer com que os sujeitos 

internalizem as estruturas de poder, trabalhando ativamente para a sua manutenção, mesmo que 

estas atentem contra a sua própria liberdade. O ensino é uma das principais formas de produzir 

tal internalização, através das suas formas de adestramento. 

 Dentro do quadro das disciplinas, também as recompensas e sobretudo as sanções têm 

grande importância. De acordo com Foucault, através da vigilância, é possível classificar e 

hierarquizar os indivíduos no poder disciplinar, de forma a oferecer privilégios aos melhores e 

punir os desajustados. A função dessas recompensas e punições é, por meio de uma pressão 

constante, uniformizar os comportamentos e reduzir os desvios – o que, logicamente, beneficia 

a dominação dos sujeitos por parte do Estado distópico. Foucault (2016, p. 175) aponta que, se 

comparadas àquelas do antigo poder soberano, essas sanções normalizadoras – que são 

utilizadas até mesmo para os mais sutis desvios – tendem a ser mais leves no modelo disciplinar 

(“castigos físicos leves”, “privações ligeiras” e “pequenas humilhações”). No entanto, vale 

observar que, nas distopias, repetidamente, os castigos não são leves como Foucault afirmara, 

já que a violência desmedida sobre o protagonista, ou sobre o grupo com o qual o leitor deve 

se identificar, é um dos fatores que frequentemente denuncia a qualidade distópica do livro 

àquele que navega por suas páginas. Pavloski (2014, p. 78) também comenta a mudança do 

sistema disciplinar aplicado aos regimes distópicos no que diz respeito às punições, se valendo 

da reflexão de Isaiah Berlin, que afirma que “a preservação e a solidificação do regime 

[totalitário]53 são infinitamente mais importantes do que o bem-estar individual do cidadão, 

especialmente daquele que, de alguma forma, rejeita a estabilidade social (...)”. A tecnologia 

                                                
53 O livro de Pavloski trabalha exclusivamente com a obra 1984, chegando somente a mencionar rapidamente 
outras distopias clássicas como a própria Brave New World e We de Zamiatin, e, portanto, trata sobretudo dos 
modelos distópicos representantes de modelos totalitários. No entanto, creio que a afirmação em questão – e muitas 
outras – vale também para distopias mais descentralizadas no âmbito do poder, como é o caso de The Declaration. 
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disciplinar, portanto, serve bem aos propósitos de dominação distópica, garantindo a 

conformação e a conformidade dos sujeitos em sua própria exploração e manutenção do sistema 

opressor. Trata-se, então, de assegurar a obediência, algo extremamente conveniente ao poder 

distópico que, como afirmado anteriormente, tem em seu centro o controle social. 

O desenvolvimento da sociedade disciplinar, para Foucault, portanto, inicia uma nova 

forma de poder, tratando-se de uma construção voltada para a produção de forças, seu 

crescimento e ordenação. Assim sendo, a formação da sociedade disciplinar implicou na 

mudança de um poder que “deixa viver e faz morrer” – o antigo poder soberano – para um 

poder que “faz viver” (FOUCAULT, 2017, p. 146). Segundo o filósofo, “o direito de morte 

tenderá a se deslocar ou, pelo menos, a se apoiar nas exigências de um poder que gere a vida 

e a se ordenar em função de seus reclamos” (2017, p. 147, grifo nosso). Trata-se, portando, de 

um poder da vida e sobre a vida: um biopoder. 

Para Foucault, esse biopoder se apresenta na Era Clássica sob dois polos 

complementares entre si: o primeiro seria marcado pela própria estrutura disciplinar (final do 

século XVII), descrita anteriormente, e o outro pelos controles reguladores das populações 

(meados do século XVIII). Este último dirige-se ao corpo-espécie, ao ser humano como ser 

vivo e à regulação dos processos biológicos, como explica Foucault. Para o filósofo, 

 
As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em torno 
dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação – durante 
a época clássica, dessa grande tecnologia de duas faces – anatômica e biológica, 
individualizante e especificante, voltada para os desempenhos do corpo e encarando os 
processos da vida – caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, 
mas investir sobre a vida, de cima a baixo (FOUCAULT, 2017, p. 150). 

 

 A biopolítica significa, portanto, uma outra tecnologia do poder que surge no final do 

século XVIII, capaz de controlar não somente os indivíduos, mas as massas; tecnologia que 

não anula a disciplinar, mas adere a ela (NASCIMENTO, 2012, p. 163). 

Ambas as técnicas de poder observam-se frequentemente nas distopias, para, como 

Inês Lacerda Araújo (2001 apud PAVLOSKI, 2014) afirma, formar o “indivíduo inteiramente 

governável”. Essas técnicas se apresentam especialmente nas instituições de ensino presentes 

no romance, que apresentam grande importância para analisar a estrutura do poder distópico e 

sua manutenção. É esse o caso de Brave New World de Aldous Huxley, publicada no ano de 

1932. O autor abre sua narrativa no portal do Centro de Incubação e Condicionamento do 

Centro de Londres, instituição destinada à formação e incubação dos embriões produzidos in 

vitro pelo Estado distópico delineado no romance, bem como ao ensino e às formas de 

condicionamento dos bebês e crianças criados de forma altamente controlada pelo Estado 

Mundial. A narrativa acompanha, inicialmente, o diretor da instituição, enquanto ele guia um 
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grupo de estudantes pelas instalações do local, descrevendo, passo a passo, o trabalho dos 

funcionários do centro e a educação das crianças. O diretor acaba guiando também o leitor pelo 

mundo do romance, partindo do coração da estrutura de poder do Estado distópico – local de 

enorme importância para o Estado Mundial, já que literalmente se ocupa da (re)produção da 

população e da sua formação e educação –, o que possibilita entender o funcionamento daquela 

sociedade em detalhe. 

O diretor nos introduz uma sociedade dividida em castas, voltada para a uniformização 

e o controle de todos. A partir da fecundação dos óvulos e a formação do zigoto in vitro, no 

Centro de Incubação e Condicionamento, os ovos Alphas e Betas (castas superiores na ordem 

da obra) eram separados dos Deltas, Gamas e Épsilons (castas inferiores), que seriam destinados 

ao processo bokanovski. Tal procedimento se destinava a multiplicar os ovos tanto quanto fosse 

possível, em quantidades altíssimas. Para que isso fosse possível, era preciso limitar o 

crescimento dos ovos e expô-los a terríveis condições. Paradoxalmente, o processo permitia 

que os ovos se multiplicassem até noventa e seis vezes na Inglaterra. Os ovos eram expostos a 

raios-x, baixas temperaturas e outros métodos de limitação que resultariam na formação de 

inúmeros gêmeos idênticos. Segundo o diretor, essa produção em massa de seres humanos é 

um dos principais fatores da estabilidade do mundo, na obra. 

O adestramento dos sujeitos no romance, via mecanismos disciplinares, inicia-se ainda 

na fase embrionária de desenvolvimento de cada casta. Para erradicar o desejo e garantir o 

contentamento e o controle de todos, o Estado mundial põe em prática o condicionamento às 

profissões. Um exemplo dessa forma de condicionamento é descrito para os engenheiros de 

foguete, que são condicionados a se sentirem bem de cabeça para baixo via estímulos positivos 

na circulação sanguínea e nutritiva do embrião, de modo que passem a associar as posições 

exigidas pelo seu trabalho a um sentimento satisfatório. Da mesma forma, são oferecidos 

estímulos negativos durante seu posicionamento natural, de modo que eles “só ficam 

verdadeiramente felizes quando estão de cabeça para baixo” (HUXLEY, 2004, p. 27, tradução 

própria)54. O próprio Diretor do Centro de Condicionamento explica que o adestramento dos 

corpos produz mais tarde o adestramento das mentes, que acabam seguindo esses instintos 

fabricados. Em conformidade com a afirmação de Foucault, trata-se de investir sobre o controle 

do corpo para garantir a sua docilidade ou conformidade na dinâmica distópica. De tal maneira, 

o condicionamento dos embriões permite o investimento sobre o corpo e a multiplicação de 

suas forças, destinadas ao trabalho determinado pelo Estado distópico. Ao mesmo tempo, o 

condicionamento impede a resistência desses corpos, compulsoriamente levados a sentir prazer 

                                                
54 No original: “they’re only truly happy when they’re standing on their heads”. 
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naquilo que lhe é imposto. Segundo o diretor, “esse é o segredo da verdadeira felicidade e 

virtude – gostar do que você deve fazer. Todo condicionamento se destina a isso: fazer com que 

as pessoas gostem de seu destino social inescapável” (HUXLEY, 2004, p. 26, tradução 

própria)55. Segundo Fernanda Mangini et al.,  

 
Eram necessários (...) homens sãos, obedientes e satisfeitos com a sua condição, 
visando fazer funcionar a engrenagem da máquina-sociedade. Para conseguir tamanha 
engenhosidade os Administradores Mundiais acabam com a família, sacrificam a 
grande arte e religião, e restringem o acesso ao saber e conhecimento, principalmente 
para as castas de base e do meio da pirâmide social. Como o conhecimento era 
execrado, mesmo nas castas superiores os livros eram considerados desnecessários – 
um tipo de diversão solitária e perigosa. Aqui, o totalitarismo expressava-se, 
principalmente, na interferência na vida particular dos personagens que eram 
controlados por meio das técnicas de condicionamento biológico e psicológico 
(MANGINI et al., 2014, p. 197). 

 

As formas de condicionamento, porém, não terminam com o nascimento dos bebês 

produzidos pelo Estado. Pelo contrário, elas se intensificam e tomam uma face ainda mais 

sombria. O diretor conduz o leitor aos Berçários de Condicionamento Neopavloviano, onde é 

demonstrada uma das formas de condicionamento psicológico behaviorista. No momento da 

narrativa, um grupo de bebês Delta é posto em contato com livros e rosas. Durante esse contato, 

são expostos a estímulos negativos através de sons extremamente altos e ondas de choque. Esse 

processo é repetido certo número de vezes em sua rotina semanal, para que desenvolvam 

repulsa aos livros e à natureza. Assim como visto no capítulo anterior, o Estado Mundial 

também investe em formas de impedir o desenvolvimento intelectual de seus sujeitos e seu 

contato com a natureza. A forma de adestramento violenta destinada a bebês é, talvez, um dos 

elementos que mais denuncia a qualidade distópica da obra, devido a sua crueldade e seu alvo, 

associado à pureza e inocência. 

Outro método de condicionamento – dessa vez moral – apresentado pelo diretor é a 

hipnopedia. O procedimento consiste na repetição de certos lemas morais por autofalantes 

instalados embaixo dos travesseiros das crianças que dormem. As repetições são numerosas e 

se encarregam do controle moral dos sujeitos. Conforme é explicado pelo diretor, o 

procedimento da hipnopedia havia sido usado em uma tentativa de passagem de conhecimento 

no passado. No entanto, descobriu-se que os sujeitos que passaram pelo experimento não 

possuíam qualquer consciência do que havia sido ensinado nas seções, apesar de serem capazes 

de reproduzir instintiva e fielmente o que fora dito nas mesmas. De tal forma, percebeu-se que 

a hipnopedia não servia para o aprendizado racional, mas que, ao contrário, era excelente para 

                                                
55 No original: “that is the secret of happiness and virtue – liking what you’ve got to do. All conditioning aims at 
that: making people like their unescapable social destiny. 
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os fins da educação moral, que, segundo o diretor “não deve, em quaisquer circunstâncias, ser 

racional” (HUXLEY, 2004, p. 34, tradução própria)56. Sendo assim, as sessões de hipnopedia 

empregadas pelo centro de condicionamento centravam-se na repetição à exaustão de chavões 

morais, que produziam certos reflexos nos sujeitos, impossibilitando, portanto, a reflexão 

crítica. Durante o romance, os chavões são excessivamente repetidos nas mais diversas 

situações. O leitor tem acesso às dimensões do procedimento quando o personagem Bernard 

Marx reage a um dos chavões repetido por um de seus colegas: 

 
“Todos pertencem a todo o resto, afinal.” 
Cem repetições por três noites na semana por quatro anos, pensou Bernard Marx, que 
era um especialista em hipnopedia. Sessenta e duas mil e quatrocentas repetições 
fazem uma verdade. (HUXLEY, 2004, p. 52, tradução própria)57. 
 

O julgamento de Bernard citado acima revela por si só que o Estado Mundial foi capaz 

de fabricar a verdade através das formas de adestramento mencionadas, fazendo da mesma algo 

unívoco e fechado, fora da esfera da reflexão. A verdade não existe fora do Estado, mas dentro 

das engrenagens do poder que a constroem. Falando das formas de reação à ciência, Booker 

evoca os trabalhos de Nietzsche para tratar da verdade e dos perigos relacionados a ela. Ele 

indica que “[o] maior impulso de morte, diz Nietzsche, é o impulso em direção à verdade 

unívoca (...), um impulso que pode ser equiparado à busca pelo domínio e pela supremacia do 

tipo que tornam possíveis os regimes totalitários” (BOOKER, 1994, p. 8, tradução própria)58. 

Método parecido pode ser encontrado em 1984 de Orwell, no qual a verdade é 

escancaradamente editada e fabricada pelo Partido, para seu propósito de controle e hegemonia. 

Winston, o protagonista da obra, é um funcionário do “Ministério da Verdade”, cuja função é 

justamente editar e apagar notícias e registros, conforme as instruções do partido. Assim, a 

verdade deixa de existir fora dos sujeitos e do poder. Por este ponto de vista, a lógica de Brave 

New World está bem próxima à de 1984, na qual “a realidade não é externa. A realidade existe 

na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente do indivíduo, que pode cometer 

erros e, em todo caso, perece; somente na mente do Partido, que é coletiva e imortal” 

(ORWELL, 1950, p. 249, tradução própria)59. Portanto, o ensino nos romances, centrando-se 

no adestramento dos sujeitos, perde qualquer relação com uma realidade externa e objetiva. Ela 

                                                
56 No original: “(...) ought never, in any circumstances, to be rational”. 
57 No original: “‘Every one belongs to every one else, after all’. / One hundred repetitions three nights a week for 
four years, thought Bernard Marx, who was a specialist on hipnopædia. Sixty-two thousand four hundred 
repetitions make one truth.” 
58 No original: “The most life-denying drive, says Nietzsche, is the drive toward univocal truth (...), a drive that 
can also be equated to a quest for mastery and dominance of the kind that makes totalitarian regimes possible”. 
59 No original: “(…) reality is not external. Reality exists in the human mind, and nowhere else. Not in the 
individual mind, which can make mistakes, and in any case soon perishes; only in the mind of the Party, which is 
collective and immortal”. 
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se volta sobretudo para o sujeito, criando meios para que este venha a absorver a verdade 

fabricada pelo Estado. Na contemporaneidade, por outro lado, foi a disseminação das fake news 

– que foram amplamente disseminadas no âmbito político em eleições nos últimos anos – que 

pareceu impedir também o acesso à realidade externa e objetiva. No lugar de criar uma verdade 

unívoca, no entanto, as fake news produzem o desnorteamento dos sujeitos, fabricando fatos e 

manipulando a opinião pública. A multiplicidade de informações contrastantes e dos meios de 

disseminação das mesmas acabou produzindo a crença de que é possível escolher uma verdade 

individualmente. É o que ocorre com os “terraplanistas”, que optam por considerar a terra como 

plana, apesar de evidências empíricas, que contam com cálculos e imagens. A realidade externa 

ao sujeito também parece deixar de ser acessível no caso das fake news, que operam, porém, de 

formas diferentes. 

Dentro da dinâmica disciplinar do Estado Mundial, a vigilância também é efetuada de 

modo a garantir a uniformização dos comportamentos, em conformidade com as teorias de 

Foucault. Embora a obra não conte com tecnologias como as “teletelas” de 1984, responsáveis 

pela observação ininterrupta, é possível notar, na obra de Huxley, a cooptação dos sujeitos 

pelos sistemas de vigilância, de forma que todos se vigiam uns aos outros. Em Brave New 

World, ficam claros os esquemas de vigilância nos comportamentos, principalmente 

relacionados ao personagem Bernard Marx, que, no início da narrativa, demonstra atitudes 

inadequadas para a sociedade do romance, como seu modo de agir ríspido e sua falta com os 

compromissos sociais levianos e amorosos. Os desvios são sempre observados pelos colegas, 

que tentam restituí-lo à norma, repetindo as máximas do sistema distópico disseminadas nas 

sessões de hipnopedia, mencionadas anteriormente, para que o personagem tomasse o “Soma” 

– droga sem quaisquer efeitos colaterais, capaz de proporcionar satisfação e calma 

instantaneamente, que é regularmente utilizada por todos os sujeitos, com a exceção de Marx. 

Além disso, relatórios de seu comportamento fora das horas de trabalho chegam às mãos do 

diretor do Centro de Condicionamento, comprovando a observação constante de todos e, talvez, 

do próprio Estado. 

A partir da rede de vigilância, torna-se possível, como Foucault havia declarado, a 

hierarquização dos sujeitos, permitindo a distribuição de punições aos desajustados e 

recompensas aos mais adequados, de modo a uniformizar os comportamentos e reduzir os 

desvios. No caso de Brave New World, embora o Estado distópico faça amplo uso da violência 

para as formas de condicionamento behaviorista no romance, como observa-se nas sessões de 

adestramento dos bebês Delta, com eletrochoques e estrondos, as punições não parecem ocupar 

um papel tão central. Não só o sistema de adestramento parece ser eficaz ao ponto de os desvios 

serem raros, como também parece não haver tanta necessidade para tais, tendo em vista o uso 
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do Soma, que apazigua os conflitos e insatisfações. Um dos poucos métodos de punição do 

Estado Mundial, que só chega a ser passageiramente mencionado, é a transferência para 

instituições menores em países afastados e pouco populosos. O objetivo é isolar os desajustados 

da sociedade para que não a contaminem com seus desvios, como observa o diretor:  

 

“(...) A segurança e a estabilidade da Sociedade estão em perigo. Sim, em perigo, 
senhoras e senhores. Esse homem”, ele apontou acusadoramente para Bernard, “esse 
homem que se encontra diante de vocês (...) traiu grosseiramente a confiança dada a 
ele. Por suas opiniões heréticas sobre o esporte e o soma, por sua escandalosa vida 
sexual não ortodoxa, por sua recusa em obedecer os ensinamentos de Nosso Ford e 
em se comportar fora das horas de trabalho, ‘como uma criança’ (...), ele se mostrou 
um inimigo da Sociedade (...). Por essa razão, eu proponho dispensá-lo, dispensá-lo 
com desonra do posto que ele ocupou neste Centro; eu proponho imediatamente 
solicitar a sua transferência para um Subcentro da menor ordem e que a sua punição 
possa servir ao melhor interesse da Sociedade, removido, tanto quanto possível, de 
qualquer Centro da população. Na Islândia ele terá pouca oportunidade para desviar 
outros com seu exemplo não fordiano.” (HUXLEY, 2004, p. 138, tradução própria)60 

 

Da mesma forma funciona o exílio dos curiosos irreversivelmente desajustados para 

ilhas distantes. Essas pessoas interessadas na beleza, na arte e na ciência e incompatíveis com 

a ortodoxia do Estado eram removidas dos domínios deste e enviadas para ilhas, onde poderiam 

dar vazão aos seus interesses. Embora exilados, a medida não apresenta violência e chega até 

mesmo a ser desejada pelo personagem curioso Helmholtz. 

Como apontado, também as recompensas tomam seu papel na disciplina dos sujeitos. 

Em Brave New World, elas ganham um tom mais voltado para o prestígio e aceitação social, 

identificado na facilidade de escolha de parceir@s, ganho de convites para atividades e locais 

de boa reputação e afins. Isso se observa em maior medida a partir da jornada de Bernard Marx. 

O personagem inicialmente desajustado do resto da sociedade, devido à sua aparência 

inadequada (menor do que um Alpha deveria ser) e seu comportamento não ortodoxo, como 

indicado mais acima, é claramente ignorado e criticado por seus colegas no início da narrativa. 

Após trazer o Selvagem John a Londres e atiçar a curiosidade de todos com o homem exótico, 

Bernard ganha popularidade e parece receber, ainda que brevemente, os benefícios dos 

adequados: convites para eventos importantes, mulheres e convidados de prestígio. O 

personagem chega até mesmo a tomar o Soma, antes rejeitado por ele. As recompensas, porém, 

                                                
60 No original: “‘(…) The security and stability of society are in danger. Yes, in danger, ladies and gentlemen. This 
man,’ he pointed accusingly at Bernard, ‘this man who stands before you here, (…) has grossly betrayed the trust 
imposed in him. By his heretical views on sport and soma, by the scandalous unorthodoxy of his sexlife, by his 
refusal to obey the teachings of our Ford and behave out of office hours ‘even as a little infant’, (…) he has proved 
himself an enemy of Society (…). For this reason I propose to dismiss him, to dismiss him with ignominy from 
the post he has held in this Centre; I propose forthwith to apply for his transference to a Sub-Centre of the lowest 
order and, that his punishment may serve the best interest of Society, as far as possible removed from any important 
Centre of population. In Iceland he will have small opportunity to lead others astray by his unfordly example’”. 
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duram somente enquanto o Selvagem aceita participar de seus eventos. Uma vez que John deixa 

de comparecer, permanece somente a inadequação física de Bernard, recebida com desprezo 

pelos demais. 

As recompensas e punições destacadas promovem, portanto, a padronização dos 

comportamentos, direcionados ao prazer. Algo que apresenta coerência, se levarmos em conta 

o papel da satisfação na sociedade de Brave New World. De modo a erradicar o desejo e impedir 

a resistência, cria-se uma sociedade hedonista na qual é possível obter tudo o que se quer e não 

se quer o que não pode ser obtido. Como Varsam afirma, trata-se de garantir que nada possa 

ser mudado. Segundo Mangini et al., 

 
(...) os habitantes desse mundo eram condicionados para não alimentarem ou 
canalizarem suas emoções e sentimentos, pois a atitude de reprimi-los poderia 
ocasionar o fortalecimentos dos impulsos, o desenvolvimento da afetividade e a 
paixão, que era considerada uma das principais fontes de instabilidade social. Todos 
deveriam ter tudo o que precisassem à disposição a fim de dispersarem as tensões 
psíquicas relacionadas às carências. Sendo assim, era necessário evitar o simples fato 
de desejar para não correrem o risco de manifestarem o sentimento de insatisfação. 
Por essa razão, havia um curto intervalo de tempo entre a consciência de um desejo 
(dentro do que estava programado para ser desejado) e a sua satisfação (MANGINI et 
al., 2014, p. 197). 

 

 Em Brave New World, também é possível observar um Estado distópico 

completamente voltado para a vida biológica; a captura da zoé pela política. Considerando a 

importância do corpo como objeto e alvo do poder disciplinar, não é de espantar que o Estado 

Mundial tome o corpo de forma tão central na narrativa. Afinal, os corpos dos sujeitos são 

(re)produzidos pelo Estado e seu desenvolvimento é completamente manipulado e modificado 

pelo mesmo. O Estado Mundial não poupa esforços na sua atuação sobre os corpos dos sujeitos, 

de modo a formar “corpos dóceis” e úteis. A regulação da população pela política, no romance, 

fica escancarada na proibição da procriação vivípara e na captura da reprodução pelo Estado. 

No mundo de Huxley, o Estado distópico “faz viver” de forma literal, através da “fabricação” 

de seres humanos em escala e modo de produção Fordista, nos centros de incubação e 

condicionamento, mediante as técnicas in vitro, possuindo total controle sobre os números 

populacionais. Além disso, o Estado manipula todo o processo de formação dos seres humanos, 

interferindo de forma cruel em todas as etapas do seu desenvolvimento, demonstrando a captura 

da vida nos procedimentos políticos de forma negativa. O Estado molda e padroniza os corpos 

em seu nível biológico como é possível identificar na “Predestinação Social”. Nela, os 

embriões de castas mais baixas recebem menos oxigênio do que os de outras castas, a fim de 

produzir os traços que as distinguem, além de tolher o desenvolvimento e gerar uma redução 

de capacidade intelectual, de modo que quanto mais inferior fosse a casta, maior era a privação 
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de oxigênio. Cada casta tem, portanto, uma aparência física e capacidade intelectual específica 

produzida ainda no estágio embrionário. 

 Também as formas de ensino/condicionamento psicológico permitem o controle da 

vida, especialmente no que diz respeito às práticas anticoncepcionais femininas. Já que o Estado 

toma a reprodução, ele impede o nascimento de crianças fora do seu controle a partir do reforço 

de técnicas anticoncepcionais nas sessões de hipnopedia e também a disponibilização do aborto: 

 
No entanto, embora estivesse encerrada no bocal, e apesar daquele segundo grama de 
soma, Lenina não se esqueceu de tomar todas as precauções anticoncepcionais 
prescritas pelos regulamentos. Anos de hipnopedia intensiva e, dos doze aos 
dezessete, exercícios malthusianos três vezes por semana, tinham tornado a prática 
dessas precauções quase tão automática como pestanejar. (HUXLEY, 2004, p. 80, 
tradução própria)61 

 

Além disso, o Estado incide ainda sobre o controle da fecundidade feminina, mantendo 

setenta por cento da população do sexo completamente estéril. Dessa forma, o sistema distópico 

pode ter total poder sobre as formas de reprodução, para que possa moldar todos como bem lhe 

entender. Assim, ele investe no controle social e na uniformização dos sujeitos:  

 
“Porque, é claro”, disse o Sr. Foster, “na imensa maioria dos casos, a fecundidade é 
simplesmente um incômodo. Um ovário fértil em mil e duzentos – isso seria 
plenamente suficiente para nossas necessidades. Mas nós queremos ter boa 
possibilidade de escolha. E, naturalmente, é preciso conservar sempre uma margem 
de segurança enorme. Por isso deixamos que se desenvolvam normalmente até trinta 
por cento de embriões femininos. Os outros recebem uma dose de hormônio sexual 
masculino a cada vinte e quatro metros, durante o resto do percurso. Resultado: são 
decantados como neutros – absolutamente normais sob o ponto de vista estrutural 
(salvo, viu-se obrigado a reconhecer, o fato de terem, na verdade, uma ligeira 
tendência para o aparecimento de barba), mas estéreis. Garantidamente estéreis (...).” 
(HUXLEY, 2004, p. 23; tradução própria)62 

 

 O Estado ainda intervém de maneira química nos corpos dos seus sujeitos, propagando 

e controlando o uso da droga chamada “Soma”, que permite o controle dos indivíduos. O uso 

da droga garantia a satisfação e minava quaisquer formas de resistência ou descontentamento. 

Como Mangini et al. afirma, 

 

                                                
61 No original: “And yet, bottled as she was, and in spite of that second gramme of soma, Lenina did not forget to 
take all the contraceptive precautions prescribed by the regulations. Years of intense hyonopædia and, from twelve 
to seventeen, Malthusian drill three times a week had made the taking of these precautions almost as automatic 
and inevitable as blinking”. 
62 No original: “‘For of course’, said Mr. Foster, ‘in the vast majority of cases, fertility is merely a nuisance. One 
fertile ovary in twelve hundred – that would be quite sufficient for our purposes. But we want to have a good 
choice. And of course one must always have an enormous margin of safety. So we allow as many as thirty per cent 
of the female embryos to develop normally. The other get a dose of male sex-hormone every twenty-four metres 
for the rest of the course. Result: they’re decanted as freemartins – structurally quite normal (except,’ he had to 
admit, ‘that they do have the slightest tendency to grow beards), but sterile. Guaranteed sterile (…).”  
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No Admirável Mundo Novo o hábito de tomar Soma não era um vício privado; era 
uma instituição política, era a verdadeira essência da Vida, da Liberdade e da Busca 
da Felicidade garantidas pela Declaração de Direitos. Mas este privilégio 
supremamente precioso e inalienável dos súditos era, da mesma forma, um dos mais 
poderosos instrumentos de domínio arsenal do ditador. A dopagem sistemática dos 
indivíduos para o benefício do Estado (e circunstancialmente, talvez, para o próprio 
prazer deles) era um elemento primordial da política dos Dominadores do Mundo 
(HUXLEY, 1958, p. 70 apud MANGINI et al., 2014, p. 203). 

 

 Por meio das técnicas disciplinares e biopolíticas analisadas, o comportamento dos 

sujeitos é corrigido e uniformizado e, como afirma Foucault, os indivíduos se tornam agentes 

de sua própria sujeição. A homogeneização dos comportamentos aparece claramente de forma 

negativa em ambas as distopias, que, através de pistas textuais, parecem defender a valorização 

da individualidade. Nas narrativas, é frequente encontrar um protagonista que vai se 

distanciando do sistema distópico. Durante esse processo, é comum encontrar a indicação – ou 

ao menos a busca de – um local ou objeto que represente a individualidade do protagonista, seu 

destaque em relação ao sistema e o distanciamento da massa uniforme da distopia. Isso pode 

ser observado, por exemplo, no diário e no alojamento clandestinos de Winston em 1984, 

espaços separados do controle e vigilância do Partido, no qual o protagonista tem abertura para 

agir por si e criar afetos; no esconderijo de livros de Montag, que parece representar a sua 

própria curiosidade e questionamentos não permitidos em sua sociedade, em Fahrenheit 451; 

o pântano no qual Todd busca refúgio do Barulho de Prentisstown em The Knife of Never 

Letting Go; a ilha para qual Helmholtz deseja ser exilado para dar vazão os seus interesses 

intelectuais em Brave New World; o diário de Anna em The Declaration; a memória individual 

de Jonas, separada daquela única pertencente à comunidade, e a fita cassete de Kathy que 

simbolizava parte da sua individualidade em Never Let Me Go. As narrativas, portanto parecem 

apontar para a busca de espaços fora do controle e padronização do sistema por parte dos 

protagonistas. A uniformização não é rara nas distopias e, como indicado anteriormente em 

afirmação ligada mais diretamente ao controle social, consiste em um ponto de aproximação 

entre distopia e utopia. Segundo Gregory Claeys (2017), a preponderância do grupo sobre o 

indivíduo se manifesta tanto em uma quanto na outra. O autor afirma que: 

 
Ambas as utopias e as distopias normalmente, embora não universalmente, exibem 
um ethos coletivista. As pessoas sacrificam seu interesse individual em prol do bem 
comum. A solidariedade social vence o individualismo egoísta. (...) Na distopia (...), 
esses laços apresentam-se frequentemente como o que Leszek Kołakowski chama de 
“solidariedade compulsória”. Aqui, eles são coercitivos e dependem ainda mais da 
escravização de outros. Essa coação desgasta fundamentalmente tudo o que é valioso 
à solidariedade. (...) Em seu aspecto mais sombrio, portanto, a distopia coletiva, 
geralmente, exibe um ethos extremo de sociabilidade centrado numa devoção 
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fervorosa de um bem comum, que é, na verdade, despótico ao invés de consensual. 
(CLAEYS, 2017, p. 8)63. 

 

Claeys chega até mesmo a associar essa uniformização comportamental e ideológica 

à escola e outras instituições descritas por ele como absolutas64, quando comenta elementos 

sociais importantes às distopias coletivas. Segundo ele, essas instituições se encarregam da 

“administração formal” da vida dos internos, voltando-se para a “uniformidade, 

despersonalização, disciplina de grupo e a sublimação ou perda de identidade” (2017, p. 13)65. 

Além disso, a sociedade moldada aos níveis de eficiência Fordista presente na obra de 

Huxley parece denunciar a mecanização da sociedade. No romance, não somente a 

(re)produção dos seres humanos apresenta essa face, mas todo o investimento sobre seus corpos 

e as formas de adestramento que produzem reflexos inconscientes e a uniformização dos 

comportamentos. Toda a sociedade parece funcionar como uma máquina uniforme e eficiente. 

Sobre a mecanização e a uniformização, Claeys afirma que: 

 
Os críticos ainda consideram a imitação de máquinas como insinuação da 
uniformidade, padronização, eficiência forçada, culto ao poder, identidade com, se 
não a escravização às próprias máquinas, e a perda ou alienação de uma essência 
humana fundamental, como também da liberdade. Nós somos Fordificados, 
Taylorizados e processados como pedaços de dados, até nos sentirmos como meras 
engrenagens em uma gigante máquina social, células na colmeia de vidro e concreto, 
formigas no enxame. Autores anti-coletivos apresentaram uma perspectiva 
“humanista” para criticamente defender o valor da individualidade frente à 
transparência absoluta e supervisão universal do totalitarismo (CLAEYS, 2017, p. 
490, tradução própria)66. 

 

 Sendo assim, se, por um lado, o corpo docilizado transforma-se numa engrenagem da 

fábrica distópica, por outro lado, o próprio corpo é “montado” nos moldes da fábrica, 

internalizando a sua organização até mesmo no nível biológico. E, assim, como o próprio 

Foucault explica, o controle do Estado abarca não somente o adestramento do corpo a partir de 

                                                
63 No original: “Both utopias and dystopias normally, though not universally, exhibit a collectivist ethos. People 
sacrifice their individual interest to the common good. Social solidarity trumps selfish individualism. (…) In 
dystopia (…), these bonds more often appear as what Leszek Kołakowski calls ‘compulsory solidarity’. Here they 
are coerced, and even contingent upon the enslavement of others. This coercion fundamentally erodes all that is 
truly valuable in solidarity. (…) At its bleakest, then, the collectivist dystopia usually exhibits an extreme ethos of 
sociability centring on a fervent devotion to the common good, which is, in reality, despotic rather than 
consensual”. 
64 No original: “total institutions”. 
65 No original: “Uniformity, depersonalization, group discipline, and the sublimation or loss of Identity”. 
66 No original: “Critics still regard the imitation of machines as implying uniformity, standardization, enforced 
efficiency, power worship, identity with if not enslavement to machines themselves, and the loss of or alienation 
from some fundamental human essence as well as freedom. We are Fordified, Taylorized, and processed like 
chunks of data, until we feel like mere cogs in a gigantic social machine, cells in the glass and concrete hive, ants 
in the swarm. Anti-collectivist authors posed a ‘humanist’ standpoint to critically defend the value of individuality 
in face of the absolute transparency and universal supervision of totalitarianism”. 



 56 

elementos externos a ele (recompensas e punições), mas também a sua organização interna e 

biológica, de modo a extrair desse mesmo corpo o máximo em conformidade e eficiência. 

Estrutura semelhante é encontrada no romance de Gemma Malley The Declaration, 

publicado em 2008. O romance se inicia com a narrativa de Anna em seu diário, dentro de 

Grange Hall, instituição de ensino aos chamados “excedentes”. No mundo de The Declaration, 

foi inventado um medicamento chamado Revitalização, capaz de curar doenças como o câncer, 

a AIDS e outras pela renovação e recuperação de células danificadas no corpo. Após certo 

tempo, foi descoberto que a mesma substância permitia parar o envelhecimento e possibilitava 

a imortalidade, caso fosse tomada regularmente. Depois de certos entraves judiciais e políticos 

com relação à substância, a droga, então chamada Longevidade, foi liberada para o comércio e 

teve seu preço reduzido, sendo acessível a todos, segundo Anna nos conta. O resultado, porém, 

foi a superpopulação da Terra e a proximidade do esgotamento de recursos naturais, o que 

acabou resultando na criação do “Pacto”, que regulava as normas de reprodução, proibindo o 

nascimento de novas crianças, a não ser que um membro da família escolhesse rescindi-lo: o 

que significaria que esse membro teria que encerrar o seu uso de Longevidade e acabaria 

morrendo eventualmente. O Pacto funciona de forma que uma vida deve se pôr em caminho ao 

seu fim, para que outra possa vir ao mundo; “‘uma criança por rescisão’ ou ‘uma vida por uma 

vida’” (MALLEY, 2011, p. 29), numa dinâmica bem parecida com aquela vista no conto 

“2BRO2B” de Kurt Vonnegut (1962).  

No entanto, não são poucos os casos de crianças nascidas ilegalmente no mundo. Essas 

crianças nascidas ilegalmente são chamadas de “excedentes”, e o seu destino, no mundo de The 

Declaration, varia de país a país. Anna nos conta que, em certos países, a ordem é que os 

excedentes sejam executados. Na Inglaterra e outras nações, no entanto, ao serem capturados, 

eles são mandados a instituições como Grange Hall, responsáveis pelo ensino dessas crianças, 

para que, a partir dos seus quinze anos, se tornem servos67 nas casas de pessoas em situação 

legal. Caso não se adequem, são mandadas para centros de detenção onde são forçadas a 

trabalharem arduamente. Capturada aos dois anos de idade, a Excedente Anna é a protagonista 

da obra e inicia sua jornada em Grange Hall, como uma fiel reprodutora da ideologia do Estado. 

Somente quando Peter chega à instituição, para tentar salvá-la, é que Anna passa a questionar-

se sobre tudo o que lhe havia sido dito e, juntos, os dois fogem da escola, ao encontro dos pais 

de Anna. 

                                                
67 Os termos empregados na obra para se referir a esse grupo, se traduzidos literalmente, seriam “empregados” ou 
“domésticos”. Porém, considerando a situação do grupo, que não recebe salário, não possui quaisquer direitos, ou 
formas contratuais, preferi o termo “servo”, que a mim evoca melhor o estado dessas pessoas. 
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Grange Hall, assim como o Centro de Incubação e Condicionamento de Brave New 

World, apresenta um papel muito importante no controle e disciplina dos excedentes na obra, 

visando sua obediência, uniformização e reprodução da ideologia corrente. A instituição investe 

sobretudo no treinamento profissional dos excedentes, potencializando seus corpos ao serviço, 

de modo que o sistema distópico possa extrair mais frutos de seu trabalho. Todo o ensino da 

instituição se volta para a utilidade e eficiência dos adolescentes em seu futuro serviço 

doméstico, e não para o exercício das mentes ou incitação de curiosidade. Como observado no 

capítulo anterior, o desenvolvimento intelectual é algo frequentemente perigoso ao poder 

distópico. Por esse motivo, os sistemas opressores parecem constantemente reforçar formas de 

alienação e permitem somente a passagem de conhecimentos técnicos. A diretora de Grange 

Hall, Srª. Pincent, chega inclusive a afirmar que os jovens ali presentes não deveriam sequer ler 

ou escrever, pois estas eram atividades perigosas que poderiam levar a questionamentos 

indesejados: 

 
Excedentes não estavam ali para ler e escrever; eles estavam ali para aprender e 
trabalhar, a Srª. Pincent lhes dizia regularmente. Ela dizia que as coisas seriam muito 
mais fáceis se eles não tivessem que ensiná-los a ler e escrever em primeiro lugar, 
porque a leitura e a escrita eram atividades perigosas; elas faziam você pensar e 
Excedentes que pensavam demais eram inúteis a difíceis. Mas as pessoas queriam 
governantas e serviçais que eram alfabetizados, então a Srª. Pincent não tinha escolha. 
(MALLEY, 2011, p. 16, tradução própria)68 

 

 Como é possível perceber, o ensino, em ambos os romances mencionados neste 

capítulo, parece tomar um aspecto instrumental, direcionado aos objetivos de controle dos 

Estados, que impedem a reflexão crítica, mas que se preocupam com a passagem de saberes 

considerados úteis na formação dos sujeitos. O modelo se assemelha aos moldes da educação 

vitoriana, delineada por Thompson e retomada por Barbosa, que indicam a chamada “marcha 

do intelecto” vitoriana e seus objetivos de utilidade e dominação. Segundo Barbosa (2013, p. 

223), “[o] desejo de dominar e de moldar o desenvolvimento intelectual e cultural do povo na 

direção dos objetivos predeterminados e seguros permaneceu extremamente forte durante a 

época vitoriana: e continua vivo ainda hoje”. O ensino em Grange Hall confirma a afirmação, 

pois, nele, a alfabetização não passa de uma demanda de mercado, fruto de um capricho dos 

legais. O ensino não visa construir os indivíduos no sentido de dar-lhes uma verdadeira 

formação intelectual, mas sim formar empregados que se adequem à demanda. Sendo assim, os 

                                                
68 No original: “Surpluses were not there to read and write; they were there to learn and work, Mrs Pincent told 
them regularly. She said that things would be much easier if they didn’t have to teach them to read and write in 
the first place, because reading and writing were a dangerous business; they made you think, and Surpluses who 
thought too much were useless and difficult. But people wanted maids and housekeepers who were literate, so Mrs 
Pincent didn’t have a choice”. 
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centros de ensino se ocupam dos saberes e habilidades que beneficiem o Estado sem se 

preocuparem com o desenvolvimento integral da capacidade intelectual dos sujeitos. Desta 

forma, o sistema garante a sua utilidade ao mesmo tempo que os incapacita de refletir 

criticamente sobre a sua realidade e agirem sobre ela. 

Para disciplinar os sujeitos, Grange Hall aplica também as técnicas de vigilância 

apontadas por Foucault como um dos alicerces do sistema disciplinar. Em The Declaration, 

essa vigilância é facilmente percebida pelo leitor e parece irradiar de todos os lugares. A 

narrativa marca isso no medo da protagonista em ser pega escrevendo em seu diário.69 Pelo que 

Anna nos conta, essa atividade e a posse do diário são proibidas. Porém, Anna pensa ter 

encontrado um esconderijo longe dos olhos de seus colegas e professores. Mais tarde, no 

entanto, seu diário é descoberto por uma de suas colegas, que o entrega à diretora. A rede 

panóptica do romance, assim como na obra de Huxley, parece se construir através da cooptação 

dos sujeitos no sistema de vigilância distópico. A propósito, a própria Anna se encontra 

integrada à estrutura de vigilância como monitora, responsável, entre muitas tarefas, por 

ordenar os demais alunos e expor seus segredos à diretora: 

 
Quando era pequena, ela e as outras Excedentes em seu dormitório costumavam 
conversar, às vezes pela noite adentro, compartilhando segredos e pensamentos. Mas 
então a Sr.ª Pincent a nomeara Monitora de Dormitório, o que significava que ela devia 
reportar quaisquer segredos ou transgressões de qualquer um no dormitório. 
(MALLEY, 2008, p. 45, tradução própria)70 

 

Aliada à vigilância está, novamente, a distribuição de punições e recompensas. As 

punições no romance de Malley tomam um sabor mais amargo do que visto em Brave New 

World. Enquanto a obra de Huxley apresenta formas de punição leves, identificadas no exílio 

– apesar da violência utilizada no condicionamento das crianças – a sociedade delineada em 

The Declaration conta com o uso intenso da força para investir na uniformização dos 

comportamentos, fazendo uso de violência física e psicológica, embora não chegue aos níveis 

de tortura de 1984. Em Grange Hall, as surras são frequentes, bem como o corte de refeições e 

noites na cela solitária:  

 
Havia surras – geralmente com um cinto, às vezes com uma régua e, ocasionalmente, 
com os punhos; havia a redução de rações, de comida quente a refeições inteiras, até 

                                                
69 A escrita e posse do diário, em minha opinião, entram como referências diretas a 1984, como forma de apontar 
para a tentativa de afirmação da individualidade da protagonista. 
70 No original: “When she’d been little, she and the other Surpluses in her dormitory used to talk to each other, 
sometimes late into the night, sharing secrets and thoughts. But then Mrs Pincent had appointed her Dormitory 
Monitor, which meant that she had to report any secrets or wrongdoings of anyone in the dorm”. 
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cobertores, dependendo do crime; havia trabalho extra, frequentemente noite adentro; 
e havia a Solitária. (MALLEY, 2011, p. 103, tradução própria)71 

  

 A instituição parece se fundir com a prisão, contendo em seu interior celas solitárias 

usadas na punição e tortura das crianças e adolescentes desajustados. A solidão, a fome e a 

privação de sono nas celas de Grange Hall são utilizadas como forma de castigo aos 

transgressores das normas impostas. A diretora da instituição toma ainda um caminho mais 

drástico do que o permitido pelo sistema, vendendo os jovens que causavam mais problemas 

ao mercado negro de células tronco, para a fabricação de Longevidade. É o que a diretora tenta 

fazer com Peter, devido à sua postura questionadora e desafiadora, para livrar-se dele. Peter 

havia chegado em uma idade avançada para os padrões da instituição, tendo sido educado pelos 

pais de Anna de modo bem diferente do que aquele promovido pelo sistema distópico: 

 
Ele fora ensinado a ler, a escrever, a usar um computador e a “questionar as coisas”. 
Ele lera livros e jornais e fora encorajado a “formar opiniões”. A própria ideia de ser 
permitido a ler histórias que não tinham nada a ver com fazer você mais Útil parecia 
incrivelmente empolgante para Anna (MALLEY, 2011, p. 62, tradução própria)72. 

 

 Do mesmo modo, são distribuídas as recompensas para os jovens em conformidade 

com o sistema disciplinar; jovens como Anna que “Sabem o Seu Lugar” e se orgulham em ser 

“Recursos de Valor”. Como é possível observar ao início da narrativa, Anna reproduz fielmente 

o discurso da diretora Pincent ao ponto de sua fala se confundir com a dela. Não é à toa, 

portanto, que a personagem seja nomeada monitora pela diretora. Nessa posição, Anna ganha 

certas regalias, como como pratos de comida e cobertores extra. Logo, as recompensas 

promovem a conformidade e a uniformização, como apontado anteriormente. 

Também em The Declaration é possível identificar uma estrutura biopolítica 

significativa. O próprio Pacto, que dá nome ao romance, é nada menos do que o controle do 

Estado sobre a reprodução, como no romance de Huxley, porém em menor intensidade. 

Também no mundo de Malley, os direitos de reprodução são restringidos pelo Estado e, através 

da promoção de Longevidade, o mesmo é capaz de manter o controle sobre essa sociedade que 

não se renova, mas se estagna cada vez mais. Aliás, a falta de renovação e inovação na 

sociedade criada por Malley é uma das formas de controle que se exerce pelo sistema distópico 

na narrativa, inclusive sobre os ditos “legais”. Impedindo a renovação da sociedade pelo 

                                                
71 No original: “There were beatings – usually with a belt, sometimes with a ruler and, very occasionally, with her 
bare fists; there were reduced rations, from hot food to whole meals to blankets, depending on the crime; there 
was extra work, often late into the night; and there was Solitary”. 
72 No original: He’d been taught to read, write, use a computer, and to ‘question things’. He had read books and 
newspapers and been encouraged to ‘form opinions. The very idea of being allowed to read stories that weren’t at 
all to do with making you more Useful seemed incredibly exciting to Anna. 
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nascimento de novas pessoas e mantendo todos os legais acomodados em seu conforto, o poder 

distópico pode garantir uma estabilidade que lhe convém na dominação da população. Portanto, 

não é de se estranhar que o pensamento reflexivo e inovador não seja promovido nos centros 

educacionais como Grange Hall. É possível até mesmo imaginar que o mesmo ocorre com o 

ensino das crianças e jovens legais. Uma das instrutoras de Grange Hall chega a afirmar que 

 
O Relógio Embutido foi uma das únicas Novas Ideias que realmente deram certo, a 
Sr.ª Kean dissera uma vez, conversando com a Sr.ª Dawson, quando ela não sabia que 
Anna estava ouvindo. Novas Ideias não costumavam surgir tanto quanto antes, ela 
dissera, porque todos eram complacentes. Ninguém se empenhava em inventar coisas 
novas, porque dava trabalho demais. E a Sr.ª Dawson concordara e dissera, “Que 
alívio,” e a Sr.ª Kean a olhara por um momento, como se quisesse dizer algo, mas, ao 
invés disso, ela somente acenou e isso foi tudo. (MALLEY, 2011, p. 25)73  
 

Dentro das paredes de Grange Hall também é possível observar os impactos 

biopolíticos sobre a doutrinação e controle dos Excedentes. Na instituição, os jovens são 

adestrados ao cuidado de sua saúde, para que se mantenham fortes para o trabalho e não 

impliquem em custos ao Estado. O centro de ensino também se encarrega da inspeção da saúde 

de cada um e da aplicação de vacinas obrigatórias. É possível observar, então, o controle da 

vida biológica e o poder que se estabelece sobre ela.  

Ainda no que concerne aos Excedentes, é possível notar a produção da vida nua pelo 

Estado, ou seja, vida que se situa “à margem do ordenamento” e que “vem progressivamente a 

coincidir com o espaço político” num jogo duplo de exclusão e inclusão (AGAMBEN, 2014, 

p. 16); vida exposta à morte. Ao final da narrativa de Malley, descobrimos a armadilha do 

Pacto: sua falta de clareza que prende os sujeitos aos seus mandos, tornando a rescisão quase 

impossível. Como é revelado, para rescindir ao Pacto, é preciso fazê-lo até os dezesseis anos 

de idade. Todos aqueles que não pedem a rescisão até o limite estipulado são automaticamente 

considerados aderentes ao mesmo. No entanto, os prazos e detalhes não são claros à população 

e a maioria perde sua oportunidade, já que, aos dezesseis anos, pouquíssimas pessoas pensam 

em ter filhos. Além disso, como uma das personagens observa, apesar da propagação de todo 

um discurso voltado para os impactos negativos dos Excedentes na natureza, jamais foi cogitada 

uma simples solução: a inclusão de uma substância contraceptiva na fórmula de Longevidade. 

A conclusão a que se chega é que o Estado distópico parece fazer um esforço para que novos 

Excedentes continuem nascendo. As teorias de Agamben sobre a vida nua poderiam ser 

                                                
73 No original: “Embedded Time was one of the only New Ideas that actually took off, Mrs Kean had said once, 
talking to Mrs Dawson when she didn’t know Anna was listening. New Ideas didn’t tend to surface much any 
more, she’d said, because everyone was complacent. No one could be bothered to come up with new things because 
it was too much like hard work. And Mrs Dawson had nodded and said, ‘What a relief,’ and Mrs Kean had looked 
at her for a moment, as if she wanted to say something, but instead, she just nodded and that was the end of that”. 
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facilmente aplicáveis a esse quadro. Seguindo o raciocínio do filósofo italiano, a Inglaterra e 

outros países de The Declaration parecem criar um estado de exceção, valendo-se do perigo do 

colapso ambiental, e fazendo, assim, uma decisão “sobre o ponto em que a vida cessa de ser 

politicamente relevante” (AGAMBEN, 2014, p. 138): processo que incide sobretudo nos 

excedentes. Estes, como o próprio nome indica, excedem a lei, ao mesmo tempo que são 

capturados pela política. São, portanto, uma demarcação da vida nua, vida biológica que, 

excluída do direito, acaba sendo incluída nos ordenamentos do poder, de modo que vida nua 

(zoé) e vida política (bíos) se tornam indistintas. A vida dos excedentes, por conseguinte, 

encontra-se no centro do poder; essa “vida nua (...) entra agora em primeiro plano na estrutura 

do Estado e torna-se aliás o fundamento terreno de sua legitimidade e da sua soberania74 

(AGAMBEN, 2014, p. 124). Sendo assim, o Estado permite, de forma não declarada, o 

nascimento dos Excedentes, para que possa exercer seu poder de forma acentuada. Logo, eles 

são o principal alvo do poder. Sua exclusão da norma é o que garante ao Estado o controle sobre 

os indivíduos, o que, por sua vez, inclui os Excedentes no centro do poder exercido. 

Como é possível observar nos romances, a imensa padronização e violenta disciplina 

constantemente ameaçam ou impossibilitam a construção de uma identidade única, fora dos 

padrões impostos. Como Foucault observa, o poder disciplinar é um poder individualizante, 

que dispõe os corpos no espaço de modo que cada indivíduo possa ser identificado e que se 

observem seus méritos e desvios. A individualidade produzida por tal poder volta-se sobretudo 

para o aprimoramento das técnicas de vigilância e controle e também para a articulação das 

especialidades no aparelho de produção, de modo a aumentar sua eficiência. No entanto, ainda 

no poder disciplinar, principalmente quando articulado ao biopoder, é possível observar um 

direcionamento à massificação e homogeneização dos sujeitos. O poder disciplinar parte do 

corpo-indivíduo para então chegar à formação de um todo útil, coeso e organizado. 

Também na gênese e desenvolvimento da biopolítica, Esposito identifica uma 

ramificação genealógica que diz respeito à subjetivação dentro das formas de poder descritas, 

oriundas do poder pastoral. Segundo o filósofo, o poder pastoral75 possui um duplo movimento 

                                                
74 Diferentemente de Foucault, Agamben não marca a soberania como diferente de biopolítica. Isso se dá sobretudo 
devido à diferença quanto ao que os filósofos marcam como o limiar da biopolítica. Para Foucault, a biopolítica 
se inicia na modernidade e difere do poder soberano, embora o filósofo admita que, por vezes, é possível identificar 
a sobreposição de uma ao outro. Agamben, ao contrário, considera que biopolítica implica a soberania e considera 
suas raízes tão profundas quanto as da própria exceção soberana (AGAMBEN, 2014, p. 14). Para o filósofo 
italiano, portanto, a soberania permanece bem viva, porém, existindo de outra forma menos centralizada na 
modernidade: “No contexto atual, o soberano é representado, em verdade, por aquele que pode decidir sobre o 
valor ou desvalor da vida dos indivíduos. Há uma verdadeira pulverização do centro de decisão soberana, que 
agora não reside mais unicamente sob apenas um gabinete ou sob as mãos do chefe de Estado” (HACHEM & 
PIVETTA, 2011, p. 353). 
75 O poder pastoral, segundo Esposito, “alude à modalidade de governo dos homens que, sobretudo na tradição 
hebraico-cristã, supõe um vínculo estreito e biunívoco entre pastor e rebanho. (...) [O] que conta não é tanto a 
legitimidade do poder fixada pela lei, ou mesmo a manutenção da concórdia entre os cidadãos, mas a atenção 
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que subjetiva, ao mesmo tempo em que objetiva os sujeitos, e que os individualiza, ao mesmo 

tempo em que os trata de modo coletivo. Nesse esquema, segundo Esposito (2017, p. 47), a 

objetivação do sujeito pelo poder é feita de tal forma que “condiciona o domínio sobre o objeto 

à sua participação subjetiva no ato da dominação”. Para ele, o poder precisa individualizar 

aquele que tornará objeto. Para melhor demonstrar a relação entre individualidade, 

subjetivação, sujeição e objetivação, o italiano faz uso de uma citação de Foucault: 

 
É uma forma de poder que transforma os indivíduos em sujeitos. A palavra “sujeito” 
tem dois sentidos: sujeito submetido ao outro pelo controle e sujeito tornado aderente 
à própria identidade através da consciência ou conhecimento de si. Nos dois casos, 
essa palavra sugere uma forma de poder que subjuga e sujeita. (FOUCAULT apud 
ESPOSITO, 2017, p. 48) 

 

É possível concluir, portanto, que as formas de individualidade suscitadas pelas 

escolas, nos romances, aos moldes do poder disciplinar e do biopoder, consistem em 

individualidades extremamente limitadas e voltadas para a sua própria sujeição e objetivação; 

individualidades construídas dentro dos moldes estabelecidos pelo poder distópico. Na maior 

parte de ambos os romances, o que se observa são meios de bloqueio da construção de uma 

individualidade mais profunda, de um senso de um “eu” que possa escapar às rédeas do Estado. 

Em Brave New World, é possível encontrar muitos momentos que comprovam tal teoria. Um 

se identifica na produção em massa de gêmeos nas classes mais baixas. Embora seja possível 

pensar que esta forma de homogeneização vai contra o poder capilar do sistema disciplinar, o 

romance parece oferecer indícios de que esse não é o caso, mesmo que não entre em detalhes 

no gerenciamento dos imensos grupos de gêmeos idênticos. Primeiramente, é importante 

observar que Foucault menciona a individualização do poder disciplinar na disposição dos 

corpos no espaço, de modo que seja permitido observar a cada um e a identificar seus desvios. 

Como o diretor do Centro de Incubação e Condicionamento nos garante, esse parece ser o caso 

em Brave New World, no qual cada corpo parece tomar lugar em uma máquina, cingindo-se ao 

aparelho de produção: “‘Noventa e seis gêmeos idênticos trabalhando em noventa e seis 

máquinas idênticas!’” (HUXLEY, 2004, p. 18, tradução própria)76. Além disso, vale ressaltar 

que o condicionamento de cada gêmeo ocorre também de forma individual através da 

hipnopedia, na qual cada criança possui um alto-falante embaixo de seu travesseiro para a 

internalização das regras do Estado. Esse processo garante seu papel na construção da 

                                                
prestada pelo pastor à salvação do seu rebanho. A relação entre eles é perfeitamente biunívoca: assim como as 
ovelhas obedecem sem hesitação a quem as guia, este tem o dever de zelar pela vida de cada uma delas, a ponto 
de poder arriscar a própria vida quando necessário. Mas o que caracteriza melhor ainda a prática do poder pastoral 
é o modo pelo qual esse resultado é conseguido: o de uma direção capilar, ao mesmo tempo coletiva e 
individualizada, dos corpos e almas dos súditos” (ESPOSITO, 2017, p.47). 
76 No original: “‘Ninety-six identical twins working ninety-six identical machines!’” 
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estabilidade, garantindo de forma bem evidente a homogeneização dos sujeitos, evitando os 

desvios e qualquer possibilidade na crença de uma existência única e especial. Além disso, em 

certo momento, o diretor do Centro de Incubação e Condicionamento expressa claramente a 

desvalorização do indivíduo em favor das massas: 

 
“(...) É melhor que um sofra do que muitos sejam corrompidos. (...) [N]enhuma ofensa 
é tão odiosa quanto o comportamento não ortodoxo. O assassinato mata somente o 
indivíduo – e, afinal, o que é o indivíduo? (...) Nós podemos fazer um novo com 
grande facilidade – tantos quanto quisermos (...).” (HUXLEY, 2004, p. 137, tradução 
própria)77 

 

Também em The Declaration observamos, em diversos momentos, o mesmo 

movimento, como, por exemplo, nos nomes dos Excedentes. No mundo de Malley, a nenhum 

dos Excedentes é permitido ter um sobrenome. Todos possuem um primeiro nome comum: 

“Excedente” e um outro nome meramente por necessidade de identificação, como “Anna”. 

Nota-se, então, um esforço de reprimir a individualidade desse grupo, já que um sobrenome 

poderia oferecer um senso de identidade, de herança, ou marca individual, que se poria contra 

o propósito do Estado de subjugar os indivíduos ao poder e homogeneizá-los. 

Outro aspecto disciplinar e biopolítico diretamente associado às escolas dos romances 

é a formação e manutenção da estrutura capitalista, nas sociedades fictícias. Ambos os 

romances apresentam uma grande preocupação com as classes sociais. Em parte, essa 

preocupação se explica pela nacionalidade britânica de Huxley e Malley. Como bem se sabe, a 

cultura britânica esteve sempre muito ligada à estrutura de classes, de forma até mesmo mais 

rígida do que a observada em outras culturas. No entanto, a origem dos autores não encerra a 

questão, pois a própria estrutura disciplinar e biopolítica entra também na soma dos fatores. 

Como muitos teóricos – incluindo o próprio Foucault, Agamben e Corsini – comentam, o 

desenvolvimento das técnicas disciplinares e biopolíticas foi aquilo que possibilitou a expansão 

do capitalismo na modernidade. Mariangela Nascimento explica que:  

 
A sociedade disciplinar e de controle subjugou a vida humana às estratégias do Estado 
em sua função de transformar tudo em produção, de tratar o ser humano não como 
indivíduo, mas como espécie, promovendo assim o desenvolvimento capitalista. Isso 
vai ser concretizado, historicamente, com a sociedade industrial organizada e 
gerenciada pelos princípios fordistas e tayloristas (NASCIMENTO, 2012, p. 164) 

 

 Brave New World se encontra em grande afinidade com a citação de Nascimento, pois, 

também no romance, a sociedade disciplinar e a biopolítica alimentam a produção capitalista, 

                                                
77 No original: “‘(…) It is better that one should suffer than that many should be corrupted. (…) [N]o offense is so 
heinous as unorthodoxy of behaviour. Murder kills only the individual – and, after all, what is an individual? (…) 
We can make a new one with the greatest ease – as many as we like. (…)’” 
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formando uma rede estreita entre ensino, produção, consumo e divisão de classes. Sob 

diferentes aspectos, o ensino disciplinar e as técnicas biopolíticas formam os alicerces do 

capitalismo fordista, na obra – alusão clara a um dos períodos mais marcantes na história do 

capitalismo, que se presta bem à narrativa e à crítica distópica. A partir da (re)produção em 

massa de bebês de modo altamente controlado, no Centro de Incubação e Condicionamento, o 

Estado Mundial é capaz de formar corpos dóceis e úteis, como afirmado anteriormente; 

“corpos-máquina”, como também diria Foucault, direcionados ao trabalho e cingidos pelo “laço 

coercitivo com o aparelho de produção” (FOUCAULT, 2016, p. 151). Grande parte das formas 

de condicionamento (biológicas e psicológicas) se dirigem ao papel dos sujeitos na produção, 

de modo a garantir o sustento capitalista. Na sociedade de Brave New World, portanto, tudo se 

torna produção, e a mecanização do ser humano, em meio a esse sistema fordista biopolítico, é 

espantosa. Este aspecto se associa à indicação de Booker sobre uma crescente desconfiança 

para com a tecnologia e a mecanização do ser humano a partir do século XIX – algo que, 

segundo o autor, permeia diversas obras de ficção distópicas e constitui mais uma forma de 

reação à fé na ciência tomada pela utopia nos séculos anteriores. 

Também através do ensino, o Estado é capaz de promover o consumo elevado. Como 

o narrador explica, a estrutura disciplinar empregada nos centros de ensino do romance propicia 

uma lógica capitalista de consumo, em que os reparos são rejeitados e o descarte incentivado, 

para que o consumo seja sempre reforçado. Também nesse quadro, são altamente promovidas 

as formas de lazer que implicam custos, de modo que se estimule o consumo de transportes, 

bens, serviços e outros. Forma-se, desta maneira, uma crítica à sociedade de consumo hedonista 

e fútil. Alguns dos chavões utilizados na hipnopedia focam justamente nessa questão: 

 
Nos berçários, a lição sobre Consciência de Classe Elementar terminou. As vozes 
estavam adaptando a futura demanda ao futuro fornecimento industrial. “Eu realmente 
amo voar,” elas sussurravam, “eu realmente amo voar, eu realmente amo ter roupas 
novas, eu realmente amo...” (...) “Mas roupas velhas são terríveis,” continuou o 
sussurro incansável. “Nós sempre jogamos as roupas velhas fora. Dar um fim é melhor 
do que remendar, dar um fim é melhor do que remendar, dar um fim é melhor...” 
(HUXLEY, 2004, p. 54, tradução própria)78. 

 

 O Estado também articula a formação de classes sociais estanques, que contribuem 

para o seu controle sobre os sujeitos e também sobre a produção e consumo mencionados acima. 

Já nos primeiros meses de vida, os ovos formados nos Centros de Incubação e Condicionamento 

são separados por classes e o seu condicionamento biológico é feito de acordo com a casta em 

                                                
78 No original: “In the nurseries, the Elementary Class Consciousness lesson was over, the voices were adapting 
future demand to future industrial supply. ‘I do love flying,’ they whispered, ‘I do love flying, I do love having 
new clothes, I do love…’ (…) ‘But old clothes are beastly,’ continued the untiring whisper. ‘We always throw 
away old clothes. Ending is better than mending, ending is better than mending, ending is better than…’”. 
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que serão alocados. Nesse processo, como mencionara anteriormente, cada classe recebe 

métodos de intervenção diferentes – entre eles a privação de oxigênio – para que cada uma 

delas tenha uma marca biológica e capacidade intelectual distintivas. Mais tarde, as crianças 

produzidas no Centro serão ininterruptamente acometidas pelos processos de condicionamento 

psicológico voltados sobretudo para a consciência de classe. Assim como nas formas de 

condicionamento biológico, no psicológico também existem métodos personalizados para cada 

classe. Nas sessões de hipnopedia, são repetidas as máximas das classes sociais, ensinando aos 

jovens a diferenciação entre elas e suas funções, além de preceitos que estabelecem a satisfação 

de cada um com sua própria classe: 

 
“... se vestem de verde”, disse uma voz suave, mas bem nítida, começando no meio 
de uma frase, “e as crianças Deltas se vestem de cáqui. Oh, não, não quero brincar 
com crianças Deltas. E os Épsilons são ainda piores. São muito broncos para saberem 
ler e escrever. E além disso se vestem de preto, que é uma cor horrível. Como sou 
feliz por ser um Beta. (...) As crianças Alfas vestem roupas cinzentas. Elas trabalham 
muito mais do que nós porque são formidavelmente inteligentes. Francamente, estou 
contentíssimo de ser um Beta, porque não trabalho tanto. E, além disso, nós somos 
muito superiores aos Gamas e aos Deltas. Os Gamas são broncos. Eles se vestem de 
verde e as crianças Deltas se vestem de cáqui. Oh, não, não quero brincar com crianças 
Deltas. E os Épsilons são ainda piores. São muito broncos para saberem...” 
(HUXLEY, 2004, p. 35, grifo do autor, tradução própria)79 

 

Assim, as técnicas disciplinares e biopolíticas se encarregam da padronização 

comportamental por classes e garantem a formação de uma estrutura capitalista eficiente, que 

permite ao Estado controlar os sujeitos e usufruir do seu trabalho de forma melhor. 

No romance de Huxley, as classes sociais são tão controladas pelos centros de 

condicionamento, que se tornam estanques, chegando a constituírem “castas”, como são 

chamadas no romance. No entanto, embora a palavra pareça invocar um aspecto feudal, os 

moldes da sociedade de Brave New World ainda se mantêm em maior afinidade com os 

domínios do capitalismo moderno industrial. Esse sistema de castas formado e mantido pelas 

escolas tem suma importância na obra e é classificado como uma das principais causas para a 

estabilidade social, pois impede a mudança e o questionamento. 

Também em The Declaration, os centros de ensino colaboram para a manutenção 

capitalista e, consequentemente, para as classes sociais. A instituição de Grange Hall se 

encarrega de traçar a linha que divide os legais dos excedentes, bem como de estabelecer seu 

                                                
79 No original: “‘... all wear green,’ said a soft but very distinct voice, beginning in the middle of a sentence , ‘and 
Delta children wear khaki. Oh no, I don’t want to play with Delta children. And Epsilons are still worse. They’re 
too stupid to be able to read or write. Besides, they wear black, which is such a beastly colour. I’m so glad I’m a 
Beta. (...) Alpha children wear grey. They work much harder than we do, because they’re so frightfully clever. I’m 
really awfully glad I’m a Beta, because I don’t work so hard. And then we are much better than the Gammas and 
Deltas. Gammas are stupid. They all wear green, and Delta children wear khaki. Oh no, I don’t want to play with 
Delta children. And Epsilons are still worse. They’re too stupid to be able...’” 
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processo de doutrinação, que se volta sobretudo sobre a consciência de classe e o trabalho pelo 

qual serão responsáveis. Não é à toa que uma das expressões frequentemente usadas por Anna 

seja a de “Saber o Seu Lugar”; expressão de tanta importância, que chega a aparecer em meio 

à narrativa mediante letras maiúsculas. Na narrativa, “Saber o Seu Lugar” significa 

compreender e aceitar seu papel social e, no caso dos excedentes, esse papel relaciona-se à 

classe destinada ao serviço. Dentro desse esquema, o dispositivo disciplinar de Grange Hall 

responsabiliza-se pela formação de “Recursos de Valor” – expressão também ligada aos 

excedentes – que parece indicar que eles próprios são transformados em mercadoria dentro do 

sistema. 

Assim, observa-se o empenho dos centros de ensino na “(con)formação do cidadão 

produtivo” – valendo-me da expressão usada pelo Professor José Rodrigues (informação 

verbal).80 Eles assumem, portanto, esse papel de manutenção do capitalismo, possibilitado pelas 

formas disciplinares dirigidas ao adestramento de cidadãos úteis, de forma eficiente e 

econômica, bem como pelas formas biopolíticas de regulação da população. Foucault (2016, p. 

204) explica que as disciplinas se expandiram durante o século XVIII e se tornaram, cada vez 

mais, técnicas de fabricação de indivíduos úteis, especialmente na época da revolução burguesa 

e a consequente expansão capitalista. Segundo ele, na disciplina, deseja-se formar um “laço 

coercitivo [do corpo] com o aparelho de produção. Daí, surge o corpo-máquina” (2016, p. 152). 

Conclui-se, em vista disso, o vínculo entre o desenvolvimento disciplinar e biopolítico com a 

expansão capitalista, que se faz presente nos romances através das formas de adestramento e de 

controle sobre a vida, observados nos centros de ensino. 

Além disso, poderíamos aplicar facilmente a perspectiva de Althusser (2012) à 

manutenção do capitalismo nos romances. Segundo o autor, após a Revolução Francesa, a 

escola passa a ocupar um lugar de extrema importância na então nova configuração 

sociopolítica: a de principal Aparelho Ideológico de Estado. Para Althusser, os Aparelhos 

Ideológicos de Estado (AIE) consistem no conjunto de instituições (públicas ou privadas) 

encarregadas principalmente de inculcar as formas de ideologia das classes dominantes nos 

sujeitos, apoiadas pelo Aparelho Repressivo de Estado – este último funciona como escudo aos 

primeiros aparelhos, atuando através da repressão e da violência, mesmo que não seja física. 

Entre os AIE encontram-se as escolas, que, como afirmado anteriormente, destacaram-se a 

partir da Revolução Burguesa, na qual a nova classe dominante se dedicou a enfraquecer e 

reformar o principal AIE do antigo regime, a igreja, além de investir na educação como sua 

principal promotora ideológica (ALTHUSSER, 2012, p. 76). Não é à toa que a burguesia 

                                                
80 Aula ministrada pelo Prof. José Rodrigues da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, no 
primeiro semestre de 2016. 
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prometeu “educação para todos”. A inculcação da ideologia dominante feita pelas escolas, 

segundo a conclusão de Althusser, serve sobretudo para reproduzir as relações de produção. 

Logo, os centros de ensino presentes nos romances de Huxley e Malley parecem seguir a mesma 

tendência, funcionando para a reprodução das relações de produção, através da imposição da 

ideologia das classes dominantes, garantindo, portanto, o adestramento dos sujeitos e a 

continuidade dos sistemas distópicos e seus métodos de exploração. 

Sendo assim, os sujeitos formados pelas estruturas do poder distópico, tendo em vista 

os romances, são adestrados para, em concordância com a norma, reproduzirem o discurso do 

sistema distópico de forma acrítica, bem como formarem a mão de obra útil e que cria as 

condições de manutenção do mesmo. Como no clipe “Another Brick in the Wall” da banda 

Pink Floyd, os modelos de ensino das distopias analisadas parecem reforçar uma máquina 

homogeneizadora e manipuladora. O clipe, a que se refere a epígrafe deste capítulo, se relaciona 

especialmente bem com o romance Brave New World, pois aponta também para as semelhanças 

entre a fábrica e a escola no processo de normalização dos sujeitos. Em suma, formam-se 

sujeitos que fortalecem as edificações da distopia, através dos sistemas disciplinar e biopolítico. 

 As sociedades representadas por Huxley e Malley, portanto, apontam para a relevância 

do ensino nas formas de controle opressoras da distopia. No entanto, como o próprio Huxley 

indica em um de seus ensaios em Brave New World Revisited, o próprio ensino poderia ser 

também a fonte da libertação das correntes de sistemas opressores, como se observará no 

próximo capítulo: 

 
Se esse tipo de tirania deve ser evitado, nós devemos começar sem demora a educar a 
nós mesmos e a nossos filhos para a liberdade e a autogestão. 
Tal educação deve ser, como eu havia dito, uma educação em fatos e valores acima 
de tudo – o fato da diversidade do indivíduo e da singularidade genética e os valores 
da liberdade, tolerância e caridade mútua (...)” (HUXLEY, 2004, p. 327, tradução 
própria)81. 

 

                                                
81 No original: “If this kind of tyranny is to be avoided, we must begin without delay to educate ourselves and our 
children for freedom and self-government. 
Such an education for freedom should be, as I have said, an education first of all in facts and in values – the fact 
of individual diversity and genetic uniqueness and the values of freedom, tolerance and mutual charity (…)” 
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3. COLORINDO FORA DAS MARGENS: ENSINO, HUMANIZAÇÃO E 

EMANCIPAÇÃO NAS DISTOPIAS 

 

C’est dans la connaissance des conditions 
authentiques de notre vie qu’il nous faut puiser la 
force de vivre et des raisons d’agir.  
 
Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres 
libres. 

Simone de Beauvoir 
 

 No primeiro capítulo, abordei a caracterização das distopias como narrativas de 

alienação e descobrimento feita por Moylan, referente às técnicas do estranhamento cognitivo. 

No mesmo capítulo, utilizei tal caracterização para analisar as estruturas de alienação 

fomentadas pelo sistema distópico e a importância do descobrimento para a libertação dos 

sujeitos do dito sistema. Retorno a essa ideia para desenvolver mais amplamente o que pode 

significar esse descobrimento e as formas de (transform)ação suscitadas pelo mesmo, bem 

como o papel do ensino voltado para a resistência à distopia nesse processo. 

 Considerando o efeito desumanizador e opressor da alienação produzida pelos 

sistemas distópicos – que impede a reflexão e a mudança social, reprime a individualidade e 

quebra os laços afetivos – é possível afirmar que o descobrimento – que, conforme indicado no 

primeiro capítulo, corresponde ao reconhecimento crítico da situação de opressão – e a 

(transform)ação nas distopias parecem estar muito ligados à humanização e à emancipação dos 

sujeitos: valores utópicos que muitas vezes aparecem nas formas de resistência observadas nas 

distopias82. Como afirma Carlos Eduardo Ornellas Berriel (2014, p. 10), “[n]o campo teórico 

da política (...), ela [a utopia] constitui um ponto de chegada do humanismo do Renascimento”. 

Estando a utopia calcada num ato de imaginação de uma sociedade diferente, ela 

necessariamente abre espaço para a mudança; se é possível imaginar algo diferente, a ordem da 

realidade empírica deixa de parecer algo natural e imutável. De tal maneira, é o ser humano que 

parece tomar o centro do palco como o principal agente na construção da realidade. Sendo 

assim, Berriel declara que: 

 
Sempre que alguém se perguntar se a forma atual da sociedade é eterna, ou se haveria 
um outro modo possível, está operando no terreno da utopia – está imaginando uma 
estrutura social virtual. Aí está a qualidade humana essencial: a teleologia, ver antes 
o que ainda vai acontecer. A utopia serve claramente para humanizar o homem, dotá-
lo da noção de que o mundo social se constrói e se destrói pela exclusiva ação 

                                                
82 A afirmação não quer dizer que qualquer forma de resistência ao poder distópico se apresente como 
necessariamente utópica, configurando-se, às vezes, apenas como um retorno ao passado, ou oferecendo apenas 
alternativas à realidade distópica sem chegar a oferecer um plano propriamente utópico. 
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humana, sem interferências sobrenaturais. A utopia é filha da descoberta de que a 
sociedade é obra exclusivamente da ação humana, sendo portanto passível de 
mudança de acordo com uma projeção anterior. A utopia serve para destruir o status 
quo, e serve àqueles interessados neste trabalho. (...) Podemos afirmar que a dimensão 
libertadora da utopia está no fato de que ela buscava adaptar não o indivíduo ao 
meio, mas o meio ao indivíduo (BERRIEL, 2014, p. 17, grifo meu). 

 

 A partir da passagem acima, fica clara a relação entre a utopia e a humanização e 

libertação, pois ela apresenta o ser humano como o agente das mudanças sociais e aquele que 

pode transformar a sociedade. Pondo o ser humano no centro da construção da realidade e 

abrindo a ele o espaço para sonhar, a utopia se dirige à vocação do ser humano de ser mais83 – 

que será mais amplamente discutida mais adiante, a partir das teorias de Paulo Freire. Esses 

valores utópicos encontram o seu lugar na distopia a partir de impulsos utópicos identificados 

nas mesmas. Como afirmado anteriormente, as distopias não impedem o pensamento utópico e 

chegam a apresentar valores da utopia em suas páginas. Isso pode acontecer não somente pelo 

alerta lançado pelas obras, que faz o leitor imaginar formas melhores de (con)viver e refletir, 

então, sobre esses valores, como também através das representações de resistência ao sistema 

distópico. A resistência dos homens-livro de Fahrenheit 451, por exemplo, indica valores 

utópicos relacionados à valorização do conhecimento e seu papel na humanização e 

emancipação dos sujeitos. 

 Esses valores utópicos também podem ser identificados em algumas representações 

do ensino em distopias. Embora tenhamos visto somente a face opressora do ensino nos 

sistemas distópicos até o presente capítulo – face voltada para a reprodução da estrutura injusta 

da sociedade distópica – a educação e o ensino apresentam também uma outra face relativa à 

mudança. É o que reconhece Brandão: 

  
Ora, entre os que colocam “sociedade e cultura” no meio da questão da educação, 
alguns pesquisam e apenas reconhecem que ela é, na cultura, uma prática social de 
reprodução de categorias de saber através da formação de tipos de sujeitos educados. 
Outros projetam e defendem a necessidade deste ou daquele tipo de educação para 
este ou aquele tipo de sociedade. 
Entre estes últimos, um pensamento muito corrente hoje em dia é o de que a educação 
é um dos principais meios de realização de mudança social ou, pelo menos, um dos 
recursos de adaptação das pessoas a um “mundo em mudança” (BRANDÃO, 2007, 
p. 78). 

  

                                                
83 Esta afirmação, porém, é feita tendo em conta a produção de utopias literárias e o ato de imaginar realidades 
diferentes; ato que em si abre espaço para a consideração do ser humano como agente na construção da realidade 
e que implica na consideração de mudanças radicais para se chegar à utopia. No entanto, uma vez atingida, a 
utopia, pelo menos em seus modelos mais clássicos, apresenta pouca ou nenhuma propensão à mudança em sua 
estrutura, considerando ter atingido uma suposta perfeição. Essa característica do subgênero relaciona-se ao 
insularismo e à u-cronia, que serão abordados mais adiante. 
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 Tal face relativa à mudança pode, por vezes, estar associada à resistência aos modelos 

sociais vigentes, propondo a transformação da sociedade. Não é à toa que frequentemente se 

escute a frase “só a educação pode mudar o país”, referindo-se sobretudo à importância do 

ensino na formação de uma sociedade mais justa, com menores níveis de desigualdade social, 

com um melhor desempenho socioeconômico, menos corrupção, etc. É desta face do ensino, 

inclinada à mudança e à resistência, que investe na humanização e emancipação dos sujeitos, 

bem como na (transform)ação da sociedade, que este capítulo tratará. 

 Pensando nessas questões, o educador Paulo Freire escreveu sobre o que chamou de 

“pedagogia do oprimido”. Partindo da análise das condições dos sistemas de opressão, Freire 

denuncia a qualidade desumanizadora do que denomina o sistema bancário da educação84, que, 

segundo o autor, “anula o poder criador dos educandos, estimulando sua ingenuidade e não sua 

criticidade”. Trata-se de um modelo “humanitarista”, porém, não humanista85, na medida em 

que permite a manutenção de modos de opressão, de acordo com o autor (FREIRE, 2017b, p. 

83). Esse sistema bancário do ensino de que fala Freire corresponde em grande medida aos 

modelos de ensino observados nos capítulos anteriores e dirige-se à desumanização dos 

sujeitos; desumanização que Freire vai associar diretamente com a qualidade de ser menos e 

com a alienação:   

 
A desumanização (...) é distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na 
história, mas não vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a 
desumanização é vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não 
ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo 
trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como 
“seres para si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a 
desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, 
mas resultado de uma “ordem” injusta que gera a violência dos opressores e esta, o 
ser menos (FREIRE, 2017a, p. 40-1; grifos do autor). 

 

 Como se observa na declaração de Freire, a desumanização constitui em si um ato de 

violência. Para ele, “basta (...) que homens estejam sendo proibidos de ser mais para que a 

situação objetiva em que tal proibição se verifica seja, em si mesma, uma violência” (2017a, p. 

                                                
84 “Educação bancária”, segundo Freire, refere-se a um tipo de ensino que considera os educandos sujeitos passivos 
no aprendizado, cuja “única margem de ação (...) é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” 
(FREIRE, 2017b, p. 80-1). Trata-se de um ensino verticalizado que favorece a desumanização dos sujeitos. 
85 Embora Freire defenda um modelo de ensino humanista, vale ressaltar que seu trabalho é centrado numa visão 
ainda machista. A educadora feminista bell hooks, que apoia grande parte do seu trabalho nas obras de Paulo 
Freire, marca o ponto fraco, sem invalidar o autor completamente. Ela afirma que o sexismo da obra de Freire 
“(...) representa um ponto cego na visão de homens que têm uma percepção profunda. Por outro lado, não quero, 
em nenhuma hipótese, que a crítica desse ponto cego eclipse a capacidade de qualquer pessoa (...) de aprender 
com as percepções” (HOOKS, 2018b, p.70). O sexismo encontra-se facilmente na linguagem utilizada pelo autor, 
que direciona-se somente aos “homens”. hooks também afirma que Freire “constrói um paradigma falocêntrico da 
libertação – onde a liberdade e a experiência da masculinidade patriarcal estão ligadas como se fossem a mesma 
coisa” (2018b, p. 69-70). 
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58). O educador ressalta ainda que, mesmo que adocicada e mascarada de boas intenções, essa 

violência não deixa de consistir em forma de opressão grave, pela imposição do ser menos. É 

o que se pode observar também em algumas distopias. Embora muitas estejam inclinadas à 

violência física para o controle e punição dos desvios, como afirmado no capítulo anterior, 

obras como The Giver, por exemplo, funcionam à base da forma de violência adocicada 

apontada por Freire. Como será possível observar mais adiante, a sociedade da obra foi capaz 

de eliminar a dor e sofrimento completamente. No entanto, para que isso acontecesse, diversas 

formas de controle e de ser menos, como a alienação e disciplina e técnicas biopolíticas, foram 

postas em jogo, constituindo a violência adocicada no romance. Para isso, foi preciso 

estabelecer um forte controle sobre as emoções e sentimentos, atenuando-os e impossibilitando 

a formação de laços afetivos. 

 Poderíamos associar a essa distorção da vocação humana – que Freire chama de 

desumanização ou da violência do ser menos – tudo aquilo que vimos nos capítulos anteriores, 

como, por exemplo, o controle ou o bloqueio do conhecimento, a repressão da capacidade 

intelectual ou crítica, a disciplina e a biopolítica destinadas à reprodução ideológica da 

sociedade e exploração do trabalho dos sujeitos. Todas essas técnicas, aliás, parecem de fato 

implicar em uma redução ou encolhimento do espaço de desenvolvimento e expressão dos 

indivíduos; um ser menos. Menos informação, menos reflexão crítica, menos oxigênio, menos 

resistência, menos direitos. Por outro lado, todos esses “menos” são acompanhados de outros 

“mais” relativos ao papel e ao ganho do sistema distópico: mais controle, mais vigilância, mais 

violência (adocicada ou não), mais lucro, mais poder. 

 Como forma de resistência a esse sistema bancário do ensino, Freire propõe, então, 

uma pedagogia voltada para a humanização e emancipação dos oprimidos e dos opressores. Em 

oposição à educação bancária, voltada para a desumanização – o ser menos promovido pelo 

ensino, que foi abordado nos capítulos anteriores – Freire defende uma pedagogia do oprimido: 

 
(...) aquela que tem de ser forjada com ele [oprimido] e não para ele, enquanto homens 
ou povos, na luta incessante de recuperação da sua humanidade. Pedagogia que faça 
da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 
engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e 
refará. (2017a, p. 43, grifo do autor). 

  

 A pedagogia de que fala Freire é, portanto, voltada, em primeiro lugar, para o diálogo. 

Construir a pedagogia do oprimido com ele significa envolver os oprimidos na formação da 

resistência, nas decisões, na reflexão e na ação. É, portanto, uma pedagogia contra a 

verticalidade. Para Freire, não é possível que as lideranças operem a libertação dos oprimidos 

sem envolvê-los no processo, pois isso seria “pretender a libertação dos oprimidos com 
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instrumentos da ‘domesticação’” (2017a, p. 72). Cortar esse diálogo e verticalizar a luta pela 

liberdade é, para Freire, manter ou promover a objetificação dos sujeitos, preservando-os num 

estado de passividade sem voz.  

 Sendo assim, Freire defende uma pedagogia que leve os oprimidos a refletir 

criticamente sobre as condições de sua vida, das causas e formas concretas de opressão, o que 

necessariamente resultaria no seu engajamento na luta para a libertação. Trata-se, portanto, de 

desvincular-se das formas de alienação promovidas pelo sistema bancário opressor, através do 

descobrimento das formas de opressão, da sua análise crítica, e do engajamento na 

(transform)ação. 

 Inspirada no trabalho de Freire, a educadora feminista bell hooks defende também uma 

pedagogia engajada, voltada para “um ensino que permita as transgressões – um movimento 

contra as fronteiras e para além delas. É esse o movimento”, segundo a autora, “que transforma 

a educação na prática da liberdade”86 (HOOKS, 2018a, p. 24). Hooks marca ainda a importância 

do ensino na resistência contra as estruturas de dominação vigentes. Valendo-se de uma citação 

de Chandra Mohanty, ela argumenta que:  

 
Evidentemente, uma resistência aleatória e isolada não é tão eficaz quanto aquela 
mobilizada por meio da prática politizada e sistêmica de ensinar e aprender. Descobrir 
conhecimentos subjugados e tomar posse deles é um dos meios pelos quais as histórias 
alternativas podem ser resgatadas (MOHANTY, 1990, s.p. apud HOOKS, 2018a, 
p.36). 

 

 Na obra de hooks, é possível notar, mais uma vez, a proximidade entre o ensino, o 

descobrimento e a resistência à opressão, que abrem caminhos para a transgressão e a 

emancipação.  

 Focos de resistência, marcados pelo ensino humanista, emancipador e transgressor, 

como as descritas por Freire e hooks, aparecem, por vezes, nas distopias, fazendo frente ao 

sistema opressor. Florescendo em meio a grupos marginais dentro da distopia, essas formas de 

ensino reúnem, frequentemente, valores utópicos, como os apontados anteriormente, e 

relacionam-se com a jornada de descobrimento e (transform)ação dos protagonistas da distopia. 

Para analisar esse modelo de ensino dentro de distopias, irei utilizar as obras The Giver87 de 

Lois Lowry, publicada em 1993, e Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro, publicada em 2005. 

                                                
86 Hooks refere-se diretamente à obra de Freire Educação como prática da liberdade, publicada em 1967. 
87 Tratarei a obra de Lowry como uma distopia ao longo deste capítulo, mas ressalto que, sob muitos aspectos, ela 
pode ser considerada uma antiutopia. De acordo com as indicações de Sisk de que a antiutopia ataca os ideais 
utópicos, The Giver poderia ser facilmente relacionado a tal categoria, uma vez que a sociedade delineada no 
romance se apresenta inicialmente como uma utopia, revelando seus aspectos perversos no decorrer da narrativa. 
Por outro lado, outras afirmações de Sisk acerca das distopias, em minha opinião, descrevem melhor a estrutura 
de The Giver como um todo: “Uma narrativa distópica tenta alertar, prevendo didaticamente um mal próximo, 
enquanto ainda há tempo para corrigir a situação. Embora a ficção distópica retrate visões sombrias, suas missões 
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 O romance de Lowry apresenta uma comunidade aparentemente perfeita e regrada 

pelos princípios da simetria e da igualdade; uma sociedade extremamente controlada, na qual 

não existe dor, tristeza, guerra e tantos outros elementos indesejáveis. A narrativa se constrói a 

partir de Jonas, um menino de onze anos, prestes a completar seu décimo segundo ano de vida, 

no qual sua futura profissão seria determinada pelo Conselho de Anciãos. O romance 

acompanha a sua nomeação e treinamento como o novo Recebedor de memória. Descobrimos 

que, nessa sociedade, as memórias de outras gerações e lugares são mantidas com um só 

membro – o Recebedor – para que possa aconselhar os líderes do local em momentos de dúvida 

e proteger os demais cidadãos da dor de certas memórias, garantindo assim a suposta perfeição 

e bem-estar da sociedade. A simetria presente na comunidade, porém, é construída a partir das 

mesmas técnicas observadas nos capítulos anteriores: um intenso controle do conhecimento, 

bem como o uso das disciplinas e técnicas biopolíticas para o adestramento e a uniformização 

dos sujeitos, que, como visto anteriormente, garantem a manutenção de uma sociedade sem 

diferenças, questionamentos ou mudanças – elementos que revelam a qualidade distópica do 

local. Como o novo Recebedor, no entanto, Jonas é separado do resto da comunidade e, até 

certo ponto, de suas formas de controle para receber as memórias e o conhecimento do último 

que ocupava o cargo – que se torna então Doador de memórias. Durante seu treinamento com 

o Doador, Jonas passará por uma forma de ensino diferente do resto da comunidade, que fará 

com que ele passe a questionar a sociedade em que vive, pensar em formas de libertar os demais 

sujeitos do sistema e transformá-lo.  

 Em The Giver, o controle do conhecimento se dá – assim como nas obras analisadas 

no primeiro capítulo – através da censura de livros. Em seu treinamento com o Doador de 

Memórias, Jonas descobre a existência de livros dos quais nunca ouvira falar, revelando a rígida 

censura dentro da comunidade. Os únicos livros que o protagonista conhecia até o momento 

consistiam no dicionário, o catálogo da comunidade e o Livro das Regras: livros criados pelo 

                                                
políticas e morais são altruístas. As antiutopias podem funcionar meramente criticando ideais utópicos: as 
distopias, porém, sempre revelam (normalmente por contraste irônico) atitudes e indicam ações que podem 
prevenir os horrores que relatam” (“A dystopian narrative tries to warn, didactically predicting a coming evil while 
there is still time to correct the situation. Though dystopian fictions paint grim views, their political and moral 
missions are altruistic. Anti-utopias may succeed merely by criticizing utopian ideals: dystopias, however, always 
reveal (usually by ironic contrast) attitudes and suggest actions that can prevent the horrors they depict”) (SISK, 
1997, p. 06). Também levando em conta a indicação de Sisk de que as antiutopias associam-se a uma concepção 
pessimista e determinista da natureza humana, que estabelece que qualquer tentativa de construir uma sociedade 
melhor será fútil, penso que seria melhor tratar a obra em questão como uma distopia neste capítulo. O final da 
obra é ambíguo e abre possibilidade para o tratamento do romance tanto sob um ponto de vista quanto o outro. 
Embora a celebração do natal possa indicar renascimento, salvação e afeto – dando a indicação de um impulso 
utópico ao fim da narrativa – ela também pode ser encarada como o reforço da família nuclear e estruturas de 
controle muito parecidas com aquelas observadas na comunidade de Jonas (um “eco” da comunidade, assim como 
a música que Jonas imaginava escutar, vindo da mesma). A segunda possibilidade, poderia facilmente pôr o 
romance na categoria da antiutopia. 
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poder distópico e destinados ao controle de todos. O catálogo da comunidade e o livro das 

regras impunham o controle a partir da demarcação dos limites, indicando o papel de cada setor 

na comunidade e os deveres de cada um. O dicionário, por sua vez, representa uma outra forma 

de controle muito comum nas distopias: o controle da linguagem. Na obra de Lowry, esse 

elemento toma grande importância, pois uma das formas de controle mais mencionadas durante 

a narrativa é a “precisão da linguagem”. Na escola e na família, as crianças e jovens são 

frequentemente lembrados da importância dessa precisão, que parece inicialmente nada mais 

do que um modo de facilitar a comunicação na cidade, fazendo com que cada um selecione as 

palavras adequadas à mensagem que querem transmitir e auxiliando na compreensão mútua. 

No entanto, a suposta precisão pode ser encarada mais como uma forma de controle dos 

sujeitos, abafando os sentimentos e expressões individuais dos mesmos. As correções feitas à 

expressão individual, no que concerne a precisão da linguagem, nunca pedem mais intensidade 

dos sujeitos, ao contrário, elas procuram constantemente suavizar a carga emotiva das 

enunciações. Um dos exemplos observados no livro é a correção recebida por Asher, em seu 

uso da palavra “distraught” (perturbado). O menino usa tal palavra para descrever sua reação 

ao ver a separação de salmões em incubadoras e, então, justificar seu atraso para a aula. Seu 

professor, porém, indica o adjetivo como intenso demais para a situação descrita e sugere o 

termo “distracted” (distraído). A narrativa indica ainda uma internalização dessa forma de 

controle por parte do próprio protagonista, já que as primeiras páginas do livro se dedicam à 

busca de Jonas pela palavra correta para descrever seu sentimento em relação à proximidade da 

Cerimônia que decidiria sua profissão. Jonas efetua a mesma forma de suavização observada 

na correção do professor a seu amigo Asher, julgando que a palavra “frightened” (“assustado”) 

seria intensa demais para descrever o que sentia. Ainda mais adiante na narrativa, é possível 

observar que o controle da linguagem efetuado pelo sistema distópico parece até mesmo 

incapacitar a expressão de certos sentimentos. É o que se vê no seguinte trecho: 

 
“Vocês me amam?” 
(…) “Jonas. Logo você. Precisão de linguagem, por favor!” 
“O que você quer dizer?” 
“O seu pai quer dizer que você usou uma palavra muito genérica, tão sem significado, 
que se tornou obsoleta” (...) 
Jonas os encarou. Sem sentido? Ele nunca sentira antes algo tão significante quanto a 
memória. 
“E, é claro, a nossa comunidade não pode funcionar suavemente, se as pessoas não 
usarem uma linguagem precisa. Você poderia perguntar, ‘Você me aprecia?’ A 
resposta é ‘Sim’,” sua mãe disse. 
“Ou,” seu pai sugeriu, “‘Você se orgulha das minhas conquistas?’ E a resposta é, de 
todo coração, ‘Sim’.” 
“Você entende porque é inapropriado usar uma palavra como ‘amor’?” (LOWRY, 
1993, p. 159, grifo da autora, tradução própria)88. 

                                                
88 No original: “Do you love me?” 
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 Embora o encolhimento da expressão dos sentimentos não ocorra somente no nível da 

linguagem – penetrando até mesmo a esfera biológica, como veremos mais adiante – o controle 

da mesma auxilia de maneira considerável no processo, atuando de forma similar àquela vista 

em 1984. No romance de Orwell, o Partido se gaba dos seus avanços na linguagem através do 

Newspeak. Segundo um dos personagens, a língua de Oceania ia perdendo cada vez mais 

palavras, de forma que, no futuro, qualquer pensamento de resistência ou revolução seria 

impossível. Em The Giver, é possível identificar uma forma de controle parecida. Além do 

controle dos sentimentos, visto na passagem acima, existe também, no romance, o 

desparecimento de muitas palavras e conceitos que se perderam junto com as memórias 

depositadas no Recebedor. Tudo aquilo que a comunidade decidiu expurgar de seu sistema 

junto com as memórias, em um certo momento, some também do vocabulário corrente, sendo 

conhecido somente pelo Recebedor e pelo Doador – que têm acesso a todas as informações. 

Dessa forma, o controle da linguagem parece escoar no controle dos próprios sentimentos e 

modos de percepção da realidade, impedindo a resistência e a mudança. Sendo assim, o controle 

da linguagem acaba garantindo a manutenção da ordem. 

 Além disso, o próprio armazenamento de memórias no Recebedor constitui uma forma 

de controle do conhecimento. Embora seja indicado no romance que a própria comunidade 

escolheu a transferência das memórias para o Recebedor há muitos e muitos anos, não deixa de 

haver aí uma forma de violência que impede qualquer possibilidade de questionamento e 

mudança. Se em 1984 observávamos a destruição de arquivos para a alteração da história, ou a 

omissão e a recriação de fatos históricos em Fahrenheit 451 e The Knife of Never Letting Go, 

em The Giver chegamos ao completo apagamento da história. Isso acontece ao ponto de o 

protagonista afirmar que pensava só existir o “aqui” e o “agora” – característica muito comum 

às utopias e também às distopias relativas ao insularismo e à u-cronia mencionada por Berriel 

(2014, p. 14), que serão explorados posteriormente.  

 Ainda vale marcar que, na comunidade de Jonas, existem também informações sobre 

o seu funcionamento e o mundo que a cerca que são escondidas e distorcidas. É esse o caso das 

dispensas e de Alhures. Em The Giver, as dispensas representam um exílio ou uma forma de 

aposentadoria. Toda vez que um bebê não atende aos padrões de crescimento e 

                                                
(...) “Jonas. You, of all people. Precision of language, please!” 
“What do you mean?” (...) 
“Your father means that you used a very generalized word, so meaningless that it’s become almost obsolete” (...) 
Jonas stared at them. Meaningless? He had never before felt anything as meaningful as the memory. 
“And of course our community can’t function smoothly if people don’t use precise language. You could ask, ‘Do 
you enjoy me?’ The answer is ‘Yes’,” his mother said. 
“Or,” his father suggested, ‘Do you take pride in my accomplishments?’ And the answer is wholeheartedly ‘Yes.’” 
Do you understand why it’s inappropriate to use a word like ‘love’?” 
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desenvolvimento, ou que um idoso deixa de ser produtivo, ou que um adulto viola regras 

importantes três vezes, ou, ainda, que alguém o solicita, a comunidade efetua a dispensa para 

Alhures. Na comunidade, imagina-se que as pessoas mandadas para Alhures são simples e 

gentilmente enviadas para outra comunidade completamente desconhecida pelos membros do 

grupo. Nada se sabe sobre o procedimento da dispensa, muito menos sobre Alhures. Somente 

os cuidadores e criadores poderiam ter alguma noção do que realmente significava a dispensa, 

pois a efetuavam para idosos e bebês, respectivamente. A dispensa, porém, consiste no 

assassinato dos sujeitos que não se encaixam nos padrões estabelecidos pelo poder distópico, e 

será investigada mais à frente. 

 De forma a garantir a padronização desejada, eliminando os desvios e favorecendo a 

dominação dos sujeitos, bem como investindo na sua máxima produtividade, o sistema 

distópico de The Giver aplica diversas das técnicas disciplinares descritas por Foucault e 

analisadas no capítulo anterior. Para isso, são criadas diversas regras que são implementadas 

mediante a vigilância e punição, assegurando a docilidade-utilidade dos corpos, mencionada 

anteriormente. 

 As regras ocupam um espaço central em The Giver. Como mencionado acima, toda 

unidade familiar possui, em sua casa, o livro das regras que comandam a comunidade e seu 

ordenamento. Além das regras mais gerais que comandam a precisão de linguagem e a 

grosseria, entre outros aspectos, existem ainda regras específicas para cada faixa etária e cada 

profissão, pois tudo na comunidade é meticulosamente planejado. A Cerimônia anual marca o 

período de transição do lugar e das regras de cada um na sociedade, provando que o poder 

distópico controla rigorosamente as fases de amadurecimento e o papel de cada um. Na 

Cerimônia, as crianças de um ano recebem seus nomes e são designadas às suas famílias; as 

crianças entre dois e onze anos recebem novos tipos de vestimenta, novos cortes ou estilos de 

cabelo; as crianças recebem também novos deveres – como o voluntariado a partir dos oito anos 

– e, por vezes, outros objetos, como as bicicletas destinadas às crianças a partir de nove anos, 

para locomoverem-se sozinhas. Esses e outros marcos vêm acompanhados de novas regras e 

responsabilidades a cada ano. Isso fica melhor representado no que concernia os jovens de doze 

anos que, ao serem designados às suas profissões e serem encaminhados ao treinamento 

apropriado – processo pelo qual passa o protagonista – recebem uma lista de novas regras 

relativas ao seu papel na comunidade que devem ser memorizadas. Esta é uma das formas de 

uniformização planejada pela comunidade, que garante o controle de todos, sem espaço para 

mudanças, diferenças e questionamentos.  

 Uma vez que as regras estão traçadas, é preciso vigiar e punir os desvios, segundo 

Foucault em suas teorias sobre as técnicas disciplinares. É o que acontece também em The 
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Giver. No romance, é possível identificar uma forma de vigilância panóptica semelhante às 

teletelas de 1984, que, porém, parece ter menos destaque na narrativa. Assim como na obra de 

Orwell, existe no romance de Lowry uma série de aparelhos que permitem escutar e observar 

os sujeitos em todos os lugares e até mesmo emitir avisos e advertências relativas à quebra de 

regras ocorrendo no momento da enunciação, de modo a manter a ordem. Os alto-falantes são 

um exemplo dessa tecnologia voltada para a vigilância, na obra. Esses aparelhos encontram-se 

em todas as residências da comunidade, conforme indica o narrador, e possibilitam ao Comitê 

de Anciãos escutar o que se passa na casa de qualquer cidadão. Ao mesmo tempo, o alto-falante 

também emite pronunciamentos que, frequentemente, servem para corrigir o comportamento 

dos sujeitos. Esses pronunciamentos não apontam os nomes dos infratores, lembrando somente 

das regras sendo quebradas. De acordo com o narrador, a irmã de Jonas, Lily, é repetidamente 

lembrada de que deve manter seu cabelo arrumado da seguinte forma: “UM LEMBRETE 

PARA AS MENINAS ABAIXO DOS NOVE ANOS DE IDADE DE QUE AS FITAS DE 

CABELO DEVEM ESTAR IMPECAVELMENTE AMARRADAS EM TODOS OS 

INSTANTES” (LOWRY, 1993, p. 28, tradução própria)89. Embora nomes não sejam 

mencionados, o narrador indica que todos são capazes de reconhecer a quem o recado se 

direciona e que o mesmo tem um resultado eficiente, gerando remorso automaticamente e, 

portanto, auxiliando no controle do comportamento de todos. Além dos alto-falantes, a narrativa 

dá a impressão do uso de câmeras ou aparelhos similares para a vigilância, já que seria 

necessária a captação de imagens para identificar que os cabelos de Lily não estavam bem 

arrumados, por exemplo. 

 A correção do comportamento, porém, não ocorre somente pelo lembrete e ativação 

do remorso. Como parte do aparato disciplinar de The Giver, encontramos também as punições. 

No romance, parece haver ao menos três tipos de punição. Para as crianças pequenas, é usada 

a “vara disciplinar”, com a qual se inflige dor física para os comportamentos inadequados. Essa 

vara começa a ser utilizada a partir do momento em que uma criança dá seus primeiros passos. 

Não é indicado, porém, quando essa vara deixa de ser empregada. Para as crianças maiores e 

adolescentes, por sua vez, é possível notar a aplicação de castigos. Esses castigos, porém, nunca 

chegam a ser explicitados. Existe ainda a dispensa como forma de punição. Como afirmado 

anteriormente, essa “dispensa” consiste no envio de pessoas para Alhures. Isso acontece em 

quatro ocasiões: existe a dispensa dos idosos, que constituía “um momento de celebração por 

uma vida boa e plena”90; a dispensa dos bebês, que ocorria devido a atrasos e problemas no 

                                                
89 No original: “A REMINDER TO FEMALES UNDER NINE THAT HAIR RIBBONS ARE TO BE NEATLY 
TIED AT ALL TIMES”. 
90 No original: “a time of celebration for a life well and fully lived”. 
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crescimento e desenvolvimento esperado dos mesmos, ou no caso de nascimento de gêmeos 

idênticos91 – o que significava que somente o bebê mais forte e saudável seria mantido na 

comunidade; a dispensa solicitada pelo sujeito que se sentia desajustado em relação ao resto da 

sociedade – que era extremamente rara; e, finalmente, a dispensa como forma de punição. 

Segundo a mãe de Jonas, que fazia parte do Departamento de Justiça, todos aqueles – imagina-

se adultos – que cometessem três transgressões graves eram dispensados para Alhures. A 

dispensa de adultos produtivos consistia na mais terrível punição e uma imensa vergonha. 

 É, aliás, a dispensa que denuncia a qualidade distópica da comunidade em maior 

medida. Embora seja possível identificar diversos momentos que apontem para a comunidade 

como uma distopia – como a falta de cores, diversidade e sentimentos – é a revelação da 

dispensa que consiste no golpe final para Jonas – e para o leitor que é levado a se identificar 

com ele. Quando o protagonista assiste à dispensa de um bebê gêmeo univitelino, compara o 

processo ao descarte de lixo. Quando o bebê morre pelas mãos de seu pai, o homem o põe em 

uma caixa de papelão e o descarta através de algo que Jonas diz se parecer com a conduta de 

lixo de sua escola. O evento choca, pois descreve o assassinato de um bebê inocente, tratado 

como lixo pela inconveniência que representa à comunidade. O evento se associa com outras 

distopias que também denunciam sua qualidade distópica pelo tratamento cruel para com as 

crianças. É o que ocorre em Brave New World quando observamos a sessão de condicionamento 

dos bebês delta, que sofrem com eletrochoques e barulhos estrondosos. Por outro lado, em 

1984, é possível ver um movimento distópico um pouco diferente, que perverte a infância. No 

romance, as crianças são descritas como vis, vigiando e denunciando seus pais, professores e 

vizinhos, e agindo como espiões do Partido. Violar a infância e a inocência infantil, seja pela 

dor ou pela perversão, parece apresentar-se como traço comum nas distopias. 

 É a partir das técnicas mencionadas que a comunidade de The Giver consegue atingir 

a padronização de seus sujeitos, aumentando seu controle sobre os mesmos e sua eficiência. 

Assim como nas demais obras analisadas nesta dissertação, a comunidade de Jonas rejeita a 

diferença. A padronização da sociedade chega, até mesmo, a ser abertamente declarada pela 

Anciã-Chefe em seu discurso na Cerimônia anual, no momento em que anunciaria as profissões 

designadas aos jovens de doze anos: 

 
“Este é o momento,” ela começou, olhando diretamente a eles, “em que nós 
reconhecemos suas diferenças. Vocês, Onzes, passaram todos os seus anos até agora 
aprendendo a se adaptar, a padronizar seu comportamento, a controlar qualquer 
impulso que pudesse separá-los do grupo.” 

                                                
91 Sob este aspecto, nota-se uma diferença entre a obra e Brave New World, na qual a produção em massa de 
gêmeos idênticos é louvada, pois aumenta os princípios da eficiência reprodutiva do Estado Mundial, bem como 
garante a repressão da individualidade. Na obra de Lowry, no entanto, o fenômeno é visto como inconveniente 
pela confusão que seria gerada em haver duas pessoas idênticas na comunidade. 
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“Mas, hoje, nós honramos as suas diferenças. Elas determinaram seus futuros.” 
(LOWRY, 1993, p. 65, grifo meu, tradução própria)92. 

 

 Como se observa na passagem, os esforços do sistema distópico voltam-se sobretudo 

para a padronização dos sujeitos e o controle do seu comportamento. Todo o erro ou desvio 

“(…) prejudica a noção de ordem e sucesso da comunidade” (LOWRY, 1993, p. 58, tradução 

própria)93. As diferenças das quais a Anciã-Chefe fala, no entanto, não dizem respeito a 

modelos de identidade diferentes, ou formas distintas de enxergar e se relacionar com o mundo; 

elas parecem indicar somente aptidões diferentes que são aceitas na comunidade. Trata-se de 

um tipo de diferença construído ainda dentro dos moldes e dos limites estabelecidos pela 

comunidade e que não contraria a ordenação vigente. 

 A uniformização chega a tal nível que, na comunidade, todos tornam-se peças 

facilmente substituíveis. A nomeação de cada um parece refletir esse aspecto. Durante o 

romance descobrimos o acidente sofrido por um menino de quatro anos chamado Caleb, que 

caíra no rio – um acidente raríssimo no local. Após sua morte, a comunidade efetua a Cerimônia 

da Perda, na qual se murmura o nome da pessoa perdida durante todo o dia, perdendo 

progressivamente o volume e a frequência. A intenção da Cerimônia é fazer com que a pessoa 

perdida “[desapareça], gradualmente, da consciência de todos”. Tempos depois, a família de 

Caleb recebe um novo menino com o mesmo nome na Cerimônia anual. Ao receberem a 

criança, a comunidade dá início à Cerimônia de Substituição, na qual todos efetuam o 

Murmúrio de Substituição, repetindo o nome de Caleb baixo e lentamente, gradativamente 

ganhando força e volume. “Era como se o primeiro Caleb estivesse retornando” (LOWRY, 

1993, p. 57)94. A substituição de Caleb por outra criança que recebe o mesmo nome e a 

Cerimônia efetuada pelo grupo indicam que, para o sistema distópico, ninguém é único; todos 

são criados nos mesmos moldes e, portanto, podem ser substituídos. O mesmo parece acontecer 

com os demais cidadãos no romance. Segundo o narrador, um dos bebês nomeados na 

Cerimônia descrita recebeu o nome de Roberto. O narrador aponta ainda que, na semana 

anterior, um idoso chamado Roberto fora dispensado, dando a impressão de que cada novo 

membro da comunidade substitui outro, sem que nenhum se constitua, de fato, como um 

indivíduo único. 

                                                
92 No original: “This is the time,” she began, looking directly at them, “when we acknowledge your differences. 
You Elevens have spent all your years till now learning to fit in, to standardize your behavior, to curb any impulse 
that might set you apart from the group.” 
“But today we honor your differences. They have determined your futures.” 
93 No original: “(...) each such error reflected negatively on his parents’ guidance and infringed on the community’s 
sense of order and success”. 
94 No original: “It was as if the first Caleb were returning”. 
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 Além disso, a aparência de todos é padronizada pelas regras. Cada faixa etária possui 

um tipo de roupa, corte ou estilo de cabelo específico. Tudo isso ocorre para minimizar e 

reprimir as diferenças. Aliás, as poucas diferenças existentes em The Giver – que o sistema 

ainda não conseguiu dominar – são assunto muito delicado e considerado grosseiro, sendo 

completamente deixado de lado. Ser diferente é desconectar-se do grupo, sentir-se excluído. É 

o que sente Jonas quando sua irmã mais nova menciona seus olhos claros – raros na comunidade 

e que parecem estar ligados à habilidade de Ver Além dos Recebedores. 

 De todo modo, as diferenças físicas chamativas são raras na comunidade, pois esta 

conseguiu atingir a padronização da aparência também por técnicas genéticas, evidenciando o 

uso de práticas biopolíticas por parte do sistema distópico. Isso ocorre quando a sociedade inicia 

a “Mesmice”: um conjunto de formas de padronização que atingem os indivíduos, o clima e até 

mesmo o relevo geográfico na área da comunidade. No que concerne os indivíduos, é a 

Mesmice que garante uniformização das aparências, parecendo intervir na genética para atingir 

esse objetivo. A técnica biopolítica se assemelha em grande medida àquela observada em Brave 

New World, que padroniza os grupos da sociedade. No entanto, é importante marcar que, neste 

caso, os meios da intervenção na composição biológica e genética dos sujeitos não são 

amplamente explorados e parecem não apresentar a mesma agressividade identificada no 

romance de Huxley. Ainda assim, o controle da vida biológica toma grande importância na 

narrativa. Segundo o Doador: 

 
“Na verdade, houve um tempo – você vai ver isso nas memórias mais tarde – quando 
a pele tinha muitas cores diferentes. Isso foi antes de nós iniciarmos a Mesmice. Hoje, 
a pele de todos é igual e o que você viu foram os tons de vermelho (...)”. 
(...) “Nós nunca dominamos a Mesmice completamente. Eu imagino que os cientistas 
genéticos ainda estejam trabalhando duro tentando corrigir as falhas. Cabelos como 
os de Fiona devem deixá-los loucos.” (LOWRY, 1993, p. 119-20, tradução própria)95 
 

 Como se observa na passagem acima, as diferenças de raça e outros traços, como certas 

cores de cabelo e afins, são eliminados para a uniformização da comunidade. Em adição a essas 

intervenções genéticas, o sistema distópico também consegue – de alguma forma não 

especificada – impossibilitar a identificação de cores por parte dos sujeitos. A comunidade 

ainda garante a padronização através da dispensa de todos os bebês que não se encaixam nas 

normas de desenvolvimento estabelecidas – envolvendo peso, altura e capacidade motora. 

Dessa forma, o sistema distópico, além de promover a produtividade e eficiência máximas, 

                                                
95 No original: “(…) There was a time, actually – you’ll see this in the memories later – when flesh was many 
different colors. That was before we went to Sameness. Today flesh is all the same, and what you saw was the red 
tones (…)”.  
(…) “We’ve never completely mastered Sameness. I suppose the genetic scientists are still hard at work trying to 
work the kinks out. Hair like Fiona’s must drive them crazy.” 
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elimina as diferenças e evita a mudança. Como Varsam afirmara, trata-se de convencer os 

sujeitos de que nada pode ou deve ser mudado. Eliminar as diferenças é uma forma de impedir 

a imaginação de modos de vida ou de identidade diferentes daqueles vigentes, assegurando, 

então, o controle da sociedade. A Mesmice também é implementada sobre o clima e os relevos 

geográficos. Como o Doador explica, as mudanças climáticas e certos tipos de relevo, como as 

colinas, dificultavam a ordenação da comunidade, pois complicavam o cultivo de alimentos e 

o transporte de produtos. A Mesmice surge, portanto, para padronizar e aumentar a 

produtividade de tudo aquilo que ela envolve, formando um mundo pálido e sem escolha. Como 

Jonas afirma ao compreender tais modos de uniformidade: “Se tudo é igual, então, não há 

escolha! Quero acordar de manhã e tomar decisões! Uma túnica azul ou uma vermelha?” 

(LOWRY, 1993, p. 123, grifo da autora, tradução própria)96. 

 O controle da vida biológica, porém, não se encerra na manipulação genética. Observa-

se mais uma vez o controle da reprodução das distopias em The Giver. Como o narrador nos 

conta, na cidade, algumas mulheres recebem a função de Mães-Biológicas, na qual essas 

mulheres farão três nascimentos em três anos de profissão e depois atuarão como operárias 

comuns na sociedade. As crianças geradas nessas gestações passarão um ano no Centro de 

Criação, até serem designadas a uma família ao completar um ano de idade. A designação, por 

sua vez, ocorre mediante uma solicitação de uma criança feita por uma unidade familiar, que é 

analisada e aprovada ou negada pelo Comitê dos Anciãos, que lidera a Comunidade. Além de 

coordenar a criação dos bebês e decidir quem pode ter filhos e quais crianças receberão, o 

Comitê também se encarrega de limitar a quantidade de crianças por família. Segundo o Doador 

conta, a medida se dá para manter controle sobre o número de pessoas na Comunidade, evitando 

a fome e outras complicações. Dessa maneira, a tomada da reprodução pelo poder mais uma 

vez se apresenta como controle das populações, associando-se às técnicas biopolíticas descritas 

por Foucault e observadas em diversas distopias – incluindo aquelas analisadas no capítulo 

anterior, bem como em The Handmaid’s Tale, entre outras obras. 

 Além disso, o sistema distópico também efetua o controle do desejo, abordado por 

Varsam, através do uso de medicamentos que eliminam o desejo sexual e os sentimentos. No 

romance, os pais de Jonas solicitam o medicamento após o menino contar sobre seu sonho 

erótico com Fiona – uma menina pela qual Jonas parece ter desenvolvido uma afeição especial. 

A partir do momento em que Jonas começa a tomar o remédio, deixa de ter os sonhos. Somente 

quando o menino inicia sua jornada de transgressão, abismado com a inexistência de 

                                                
96 No original: “If everything’s the same, then there aren’t any choices! I want to wake up in the morning and 
decide things! A blue tunic, or a red one?” 
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sentimentos na comunidade, é que deixa de tomar a pílula, reforçando a importância dos 

sentimentos e da afetividade que será discutida a seguir.  

 Tudo o que foi comentado acerca de The Giver até o momento representa o intenso 

controle do sistema distópico na comunidade, que se volta sobretudo para a eliminação das 

diferenças, a padronização do comportamento e a repressão dos desejos e da individualidade. 

Assim como nas demais distopias analisadas, a diferença e o desejo apresentam-se como os 

inimigos desses sistemas que lutam pelo controle da população, confirmando a indicação de 

Gregory Claeys (2017) acerca dos traços distópicos oriundos da própria Utopia de More; traços 

que representam um preço muito alto – para um “leitor moderno” 97 – a ser pago pela ordem, 

pela unidade e pela homogeneidade. Claeys aponta esses traços como a perda da 

individualidade e da diversidade e o controle das paixões (p. 06-07). É o que se encontra em 

The Giver: 

 
“Nosso povo fez essa escolha, a escolha pela Mesmice. Antes do meu tempo, antes 
do tempo anterior, muito e muito tempo atrás. Nós abrimos mão das cores quando 
abrimos mão da luz do sol e acabamos com as diferenças. (...) Nós ganhamos controle 
sobre muitas coisas. Mas nós tivemos que abdicar de outras.” (LOWRY, 1993, p. 
120). 

  

 Embora a estrutura disciplinar e biopolítica descrita até então domine toda a 

comunidade, Jonas é retirado dessa estrutura – até certo ponto – quando se torna o novo 

Recebedor, o que abre um grande espaço para sua humanização e libertação. Esse espaço se 

abre, em certa medida, porque Jonas passa a ser isento de certas regras. Como descobrimos ao 

longo da narrativa, o Recebedor tem por função carregar sozinho as memórias da comunidade, 

protegendo-a da dor e sofrimento e, ao mesmo tempo, preservando experiências importantes 

para a orientação que deve oferecer ao Comitê dos Anciãos, quando estes se deparam com algo 

que nunca viram antes. Também é revelado que, caso Jonas deixe os limites geográficos da 

comunidade ou morra enquanto ainda carrega as memórias, estas retornarão a todos da 

comunidade, espalhando não somente a alegria, mas também a dor de cada memória liberada. 

Dessa forma, o Recebedor funciona como um escudo para a comunidade, tendo de suportar 

sozinho a sua carga, para que o resto da sociedade possa seguir seu curso uniforme e ordenado 

sem dificuldade98. Por esse motivo, o Recebedor é afastado da comunidade e o Comitê de 

                                                
97 Claeys observa que esses traços são identificados como distópicos apenas por “leitores modernos”. O autor 
afirma que, na época de sua publicação, o preço pago pela fartura e segurança em Utopia não seria considerado 
inaceitável. 
98 Este é um dos pontos que faz o leitor se questionar sobre o preço de uma possível utopia. Para que o bem-estar 
seja mantido, uma pessoa deve carregar o sofrimento por todos. Movimento parecido é encontrado no conto 
antiutópico de Ursula Le Guin (2004), “The Ones Who Walk Away From Omelas”, no qual, para que uma 
sociedade possa manter traços utópicos de ordem, conforto e satisfação, é preciso que exista uma criança que sofra 
por toda a comunidade. 
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Anciãos não interfere em seu treinamento. Os líderes do local não podem, tampouco desejam 

contato com as memórias, que devem permanecer escondidas do resto da sociedade. Sendo 

assim, o Recebedor deixa de ser vigiado como o restante da comunidade. Como Jonas observa, 

o alto-falante presente na sala do antigo Recebedor possuía uma diferença em relação aos 

demais vistos na comunidade: um botão de desativação. Dessa forma, observa-se que o 

Recebedor se afasta do modelo disciplinar e recebe abertura para a privacidade e a 

individualização. Mesmo para Jonas, que ainda se encontra em treinamento, a redução da 

vigilância já é notada e declarada pela Anciã-Chefe:   

 
“Às vezes, nós nos preocupamos que o designado [para uma certa profissão] possa 
não desenvolver, através do treinamento, todos os atributos necessários. (...) Então, 
nós continuamos a observar, durante o treinamento, e modificar o comportamento, 
quando necessário. 
Mas o Recebedor em treinamento não pode ser observado, não pode ser modificado. 
Isso é estipulado claramente pelas regras. Ele deve ficar só, separado, enquanto é 
preparado pelo Recebedor atual para o trabalho, que é o mais honrado em nossa 
comunidade.” (LOWRY, 1993, p. 77, tradução própria)99. 

 

 Para que as memórias permaneçam escondidas, Jonas também não pode comentar 

coisa alguma sobre seu treinamento, nem mesmo participar do relato de sonhos obrigatório. 

Além disso, o protagonista ganha a permissão para mentir, de modo a manter sua preparação 

como Recebedor em sigilo. Embora a proibição de participar do relato de sonhos e a autorização 

para mentir tenham por objetivo manter as memórias escondidas da sociedade, elas acabam, 

por outro lado, liberando o protagonista de algumas das formas de controle disciplinar da 

comunidade. O relato dos sonhos e a partilha noturna de sentimentos consistem em formas de 

controle que ocorrem diariamente na comunidade, nas quais os sujeitos são obrigados a expor 

seus sonhos da noite anterior e sentimentos experimentados durante o dia. Pelo que se observa 

durante a narrativa, as sessões parecem funcionar como uma forma de identificar desvios, 

excessos e paixões, para que sejam aquietados, e os sujeitos sejam reestabelecidos à norma. É 

o que acontece quando Lily descreve seu sentimento de raiva com um visitante que não seguiu 

as regras do parquinho na escola. Os pais de Lily e Jonas fazem a menina enxergar que o 

visitante provavelmente não conhecia as regras do local e a aquietam. Da mesma forma, é 

através da partilha de Jonas, em um relato de sonhos, que os pais do menino identificam seu 

atiçamento e dão início ao seu tratamento com as pílulas que anulam o desejo sexual e afetivo. 

Sendo assim, é possível perceber que, como Recebedor, Jonas deixa de ser amplamente vigiado 

                                                
99 No original: “Sometimes we worry that the one assigned might not develop, through training, every attribute 
necessary. (...) So we continue to observe during training, and to modify behavior when necessary. 
But the Receiver-in-training cannot be observed, cannot be modified. That is stated quite clearly in the rules. He 
is to be alone, apart, while he is prepared by the current Receiver for the job which is the most honored in our 
community.” 
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e modificado pelo sistema disciplinar observado na obra, o que permite sua individualização e 

abre também espaço para a sua (transform)ação. 

 Outro aspecto que permite a humanização e emancipação de Jonas é o acesso ao 

conhecimento recebido por ele. Como Recebedor da comunidade, Jonas ganha acesso não 

somente às memórias, mas também a todos os livros e arquivos da comunidade. Além disso, 

ele também pode perguntar o que quiser a qualquer membro da sua cidade e receber respostas, 

estando isento das regras contra a grosseria. Em contraste com o resto da comunidade e com os 

modelos vistos no primeiro capítulo, Jonas é autorizado a iniciar sua jornada de descobrimento 

dentro da distopia, de conhecer diferentes modos de existir e se relacionar com o mundo. O 

Doador explica ao menino: “Jonas, quando você e eu tivermos esgotado nosso tempo juntos, 

você vai ser o novo Recebedor. Você pode ler os livros; você terá as memórias. Você tem acesso 

a tudo. Faz parte do seu treinamento. Se você quer assistir a uma dispensa, você simplesmente 

deve pedir” (LOWRY, 1993, p. 183, grifo do autor, tradução própria)100. Isso é permitido a ele, 

pois Jonas deverá aconselhar os líderes da comunidade, quando assumir o cargo. Para que possa 

fazê-lo, é preciso que conheça o ordenamento da própria comunidade, além das memórias de 

tempos e lugares distantes. Esse conhecimento, no entanto, levará o protagonista a comparar a 

sociedade em que vive com as memórias que recebe, iniciando, então, uma reflexão crítica 

acerca do ambiente que o cerca e dos modos de opressão em jogo. 

 É importante notar também que o ensino diferenciado pelo qual Jonas passa estimula 

tal reflexão crítica. Embora o nome “Recebedor” e a transferência de memórias possam dar a 

impressão de uma forma de ensino que considera o aluno um simples recipiente, passivo no 

aprendizado – e talvez essa fosse a intenção original do sistema ao criar o cargo apontado – o 

ensino que ocorre com o Doador de Jonas e promove sua humanização possui um caráter 

altamente problematizador. O Doador de Memórias, empregando o método socrático, incentiva 

Jonas a refletir sobre suas próprias opiniões, analisando-as por diferentes ângulos. O professor 

nunca oferece respostas prontas, categorizando algo como certo ou errado, mas leva o 

protagonista a avaliar criticamente suas opiniões sobre o funcionamento da comunidade. 

Mesmo quando Jonas, em sua ingenuidade, chega a conclusões precipitadas sobra a sociedade 

– provavelmente diferentes das do próprio Doador – o professor não o repreende ou invalida 

suas opiniões. Ao contrário, o Doador mantém seu curso e deixa que Jonas discorde dele. Desta 

forma, o ensino formulado pelo Doador relaciona-se com a pedagogia proposta por Freire. Uma 

pedagogia em diálogo, não verticalizada, que promove o ser mais e dá poder de decisão aos 

                                                
100 No original: “‘Jonas, when you and I have finished our time together, you will be the new Receiver. You can 
read the books; you’ll have the memories. You have access to everything. It’s part of your training. If you want to 
watch a release, you have simply to ask.’” 
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oprimidos, sem lhes impor visões de mundo de outrem. Em consonância com as afirmações de 

Freire, trata-se não de uma simples memorização ou armazenamento, mas de uma verdadeira 

investigação crítica, o “desvelamento da realidade”, o descobrimento necessário à liberdade: 

 
(...) o papel do educador problematizador é proporcionar, com os educandos, as 
condições em que se dê a superação do conhecimento no nível da doxa pelo 
verdadeiro conhecimento, o que de se dá no nível do logos. 
(...) a educação problematizadora, de caráter altamente reflexivo, implica um 
constante ato de desvelamento da realidade. A primeira [educação bancária] pretende 
manter a imersão, a segunda, pelo contrário, busca a emersão das consciências, de 
que resulte sua inserção crítica na realidade (FREIRE, 2017b, p. 97-8, grifo do autor). 

 

 Devido a seu aprendizado com o Doador, Jonas é capaz de desvelar a realidade de 

forma crítica e a emergir da estrutura de controle da comunidade, o que lhe abre a possibilidade 

de se engajar e agir no mundo em que vive, transgredindo as regras que geram a opressão na 

distopia. Seu engajamento e transgressão se iniciam quando o menino decide parar de ingerir 

as pílulas contra o atiçamento que anulam o desejo sexual e afetivo. Jonas o faz porque, ao 

conhecer o amor em uma de suas memórias, o menino percebe um vazio dentro de sua 

comunidade relativo aos sentimentos. O Doador chega até mesmo a expressar que, na 

comunidade, ninguém tinha sentimentos, de fato, além dos dois. Especialmente após o choque 

na conversa com seus pais sobre o amor – citada anteriormente – Jonas parece se convencer de 

que a supressão de sentimentos e paixões na comunidade não era positiva e, então, deixa de 

tomar o remédio que controlava o atiçamento, indicando o começo da sua transgressão e 

libertação. 

 Além disso, também é importante salientar que o ensino pelo qual Jonas passa se 

diferencia pelo contato pessoal e afetivo com o Doador. O processo educativo voltado para a 

libertação é, como observado no romance, construído a partir da relação de carinho, respeito e 

cumplicidade criada entre Jonas e o Doador, que se diferencia do ensino frio e verticalizado das 

estruturas de opressão. Tal modo de ensino se assemelha a formas de educação observadas em 

outros romances desta dissertação, como aquela desenvolvida entre Montag e Clarisse, Montag 

e Faber, Todd e Viola e Anna e Peter. Estas, porém, são formas de educação informal, enquanto 

o ensino de Jonas é previsto e até certo ponto planejado pela comunidade. De toda maneira, 

todos esses apresentam a importância do contato pessoal na educação e a troca afetiva realizada 

no processo, algo que parece salientar o aspecto essencialmente humano do processo 

educacional apresentado como ideal pelos romances. 

 Como se observou até agora, Jonas é levado a ser mais em seu aprendizado com o 

Doador; conhecer mais, refletir mais, perguntar mais, etc. É por causa de sua humanização que 

Jonas inicia sua luta pela liberdade, juntamente com o Doador; não somente a sua liberdade, 
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mas a de toda a comunidade. Com esse objetivo, Jonas e o Doador começam a traçar seu plano 

para libertar a comunidade da tirania do ser menos instaurada na distopia, liberando as 

memórias acumuladas pelo menino durante seu treinamento. Reestabelecer o acesso às 

memórias é, nesse caso, oferecer escolha à comunidade. Para isso, Jonas escapa do local com 

Gabriel – para salvar também a vida do menino que seria dispensado em breve – enquanto o 

Doador permanece na comunidade para auxiliá-la da mesma forma que fez com Jonas durante 

seu treinamento. O professor diz que deve ficar para ajudar a comunidade a “mudar e se tornar 

completa”. 

 As memórias também devem ser compartilhadas para promover a humanização e 

libertação da comunidade, pois elas também parecem estar ligadas à individualização de cada 

um. Além disso, elas também representam uma forma de educação essencial para a 

emancipação dos sujeitos, pois retratam o acúmulo da experiência e o conhecimento reunido 

pela sociedade. Pelo que a narrativa dá a entender, é somente a partir da liberação das memórias 

– juntamente com os sentimentos e cores que elas carregam – que cada indivíduo pode começar 

a criar as suas próprias, desenvolvendo uma história pessoal e individualidade fora dos moldes 

de controle da comunidade. Sem essa liberação, a formação de novas memórias e a construção 

dessas histórias significativas e individuais parece estar ameaçada. Num mundo em que só 

existe o “aqui” e o “agora”, sem qualquer espaço para a mudança, não é possível criar novas 

memórias e histórias pessoais. No início de seu treinamento, Jonas exprime esse aspecto da 

comunidade em um diálogo com o Doador: “Desculpe, senhor. Eu não entendo exatamente. 

Talvez eu não seja inteligente o suficiente. Eu não entendo o que você quer dizer, quando você 

diz ‘o mundo inteiro’ ou ‘gerações antes dele’. Eu pensava que só havia nós. Eu pensava que 

só havia o agora” (LOWRY, 1993, p. 98, grifo meu, tradução própria)101. 

 A dificuldade de Jonas em imaginar tempos e lugares diferentes indica algumas 

características muito comuns em utopias e distopias: a u-cronia e o insularismo (BERRIEL, 

2014, p. 13-14). Isso se deve ao fato de que tanto a utopia quanto a distopia não apresentam 

grande inclinação à mudança. Pelo contrário, elas são frequentemente avessas à ideia. No caso 

da utopia, trata-se de proteger uma sociedade supostamente perfeita. De acordo com Ralf 

Dahrendorf, “as utopias são construções monolíticas e homogêneas, soltas não apenas no tempo 

mas também no espaço, isoladas do mundo externo que poderia, a qualquer momento, tornar-

se uma ameaça à valorizada imobilidade de seu sistema social” (apud BERRIEL, 2014, p. 13). 

No caso das distopias, por outro lado, a estratégia é convencer os sujeitos de que nada precisa 

                                                
101 No original: “‘I’m sorry, sir. I don’t understand exactly. Maybe I’m not smart enough. I don’t know what you 
mean when you say ‘the whole world’ or ‘generations before him’. I thought there were only us. I thought there 
was only now’”. 
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ou pode ser mudado, favorecendo as formas de opressão distópicas, como Varsam indica em 

citação prévia. É dentro desse horizonte que, no romance de Lowry, mudanças dentro da 

comunidade parecem muito improváveis, por menores que sejam. Sendo assim, as formas de 

viver diferentes observadas no passado são bloqueadas através do corte do acesso às memórias, 

mantendo vivo somente o “agora”. A cidade de Jonas, embora se relacione com o que parece 

ser um número pequeno de comunidades semelhantes a si própria, também permanece isolada 

do resto do mundo. Desta forma, a u-cronia e o insularismo presentes em The Giver 

questionam, desde já, a possibilidade da construção de novas memórias, já que nada muda. 

Outro fator que impede a formação de novas memórias e da individualidade é o extremo 

controle dos sentimentos dentro da comunidade. Como visto anteriormente, a sociedade da qual 

Jonas faz parte reprime os sentimentos e paixões de forma intensa, fazendo com que o Doador 

chegue a afirmar que ninguém, além dos dois, era capaz de sentir na comunidade. Isso 

impossibilita a formação de novas memórias e histórias individuais, pois, afinal, a própria 

concepção de memória engloba certa carga emotiva e, na direção oposta, o sistema distópico 

investe no controle das emoções e dos sentimentos que elas produzem. Sobre a construção da 

memória efetuada pelo cérebro, Gabriela Cabral explica que: 

 
O córtex frontal recebe informações operacionais de curto prazo como as de utilização 
imediata. Tais informações são encaminhadas para o hipocampo que é responsável 
pelo armazenamento em longo prazo que utiliza fatores emocionais vinculados a tais 
informações para que estas possam ser reativadas quando requeridas (CABRAL, s.d., 
s.p.). 

 

 Se a memória está ligada à emoção, como Cabral indica, isso constitui um fator 

altamente desagradável para a distopia, pois, como a raiz da palavra “emoção” aponta, esta está 

diretamente relacionada à mudança. Com origem no verbo latino emovere, significando “agitar, 

remover, mudar de lugar”, a palavra “emoção” denota algo que vai contra a comunidade de 

Jonas, voltada para o controle, a organização e a simetria. Como define Nobre de Melo, 

emoções são “complexos psicofisiológicos que se caracterizam por súbitas e insólitas rupturas 

do equilíbrio afetivo, com repercussões leves ou intensas, mas sempre de curta duração, sobre 

a integridade da consciência e sobre a atividade funcional dos diversos órgãos e aparelhos” 

(NOBRE DE MELO, 1979, p. 503-504 apud AMARAL, 2007, p. 06). É por esse motivo que o 

sistema distópico parece investir tanto no controle das emoções e sentimentos102, como é 

                                                
102 É importante esclarecer que, para a psicologia, a emoção e o sentimento são considerados como fenômenos 
distintos, porém, relacionados, estando o segundo dependente do primeiro. De acordo com Adielton Tavares Cezar 
e Helena Pinheiro Jucá-Vasconcelos (2016, p. 07): “LeDoux (2007) aponta que para o sentimento ocorrer é 
necessário a existência de três componentes processuais eliciados pela emoção: a representação do estímulo 
emocional, a recuperação de significados associados a esse estímulo e a percepção consciente de estados do corpo. 
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possível observar no relato dos sonhos e na Partilha de Sentimentos obrigatórios. Tudo isso põe 

em xeque a construção de memórias na comunidade. É por esse motivo que somente ao sair da 

comunidade, liberando as memórias, bem como a liberdade para sentir e entrar em contato com 

o mundo, é que Jonas é capaz de construir suas próprias memórias; memórias somente suas e 

que jamais perderia, não importava onde fosse. Uma memória que não é mais uma carga, mas 

uma parte de si: “‘Eu lembro desse lugar, Gabe.’/ E era verdade. Mas não era a assimilação de 

uma memória tênue e pesada; isso era algo que ele poderia manter. Era uma memória sua” 

(LOWRY, 1993, p. 224, tradução própria)103. 

 O ensino de Jonas, portanto, permite seu distanciamento do sistema disciplinar 

empregado pela distopia, além de proporcionar seu descobrimento de si mesmo e do mundo, 

através do desvelamento das memórias, do acesso ao conhecimento e à informação. Por meio 

do ensino problematizador, que o leva a refletir criticamente sobre as condições de opressão 

dentro da comunidade distópica, Jonas adquire as ferramentas para resistir ao poder distópico, 

investindo na transgressão e na transformação da sociedade, lutando pela sua liberdade, bem 

como a do resto da sociedade. 

 Outra forma de ensino que marcha na contramão do sistema distópico, lutando pela 

humanização dos sujeitos, pode ser encontrada na obra de Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go. 

O romance, narrado em primeira pessoa, se desenrola a partir das memórias de Kathy H – que 

descobrimos ser um clone ao longo da narrativa. No mundo criado por Ishiguro, muitas doenças 

foram curadas a partir da criação de clones que eram obrigados a doar seus órgãos vitais pouco 

a pouco para seres humanos ou pesquisas na área de saúde. Após sua criação, os clones 

iniciavam suas vidas em centros de ensino, afastados do resto da sociedade, até que 

completassem dezesseis anos e fossem distribuídos em alojamentos pelo país. Em sua vida 

adulta, eles são convocados a atuarem como cuidadores de outros clones em fase de doação e 

posteriormente a doarem também os seus órgãos, antes mesmo que cheguem à meia idade. 

Estando à beira de iniciar suas doações de órgãos, a protagonista se recorda dos tempos de sua 

infância em Hailsham: instituição educacional que abrigava clones, atuando no seu ensino, bem 

como tentando investir na sua humanização e em melhores condições de vida para os mesmos. 

Examinando a sua trajetória da escola em diante, Kathy se volta sobretudo aos vínculos que a 

uniam a Hailsham e seus amigos, marcando as rupturas efetuadas pelo sistema distópico – que 

só se faz presente como um eco durante a narrativa – sobre os mesmos. Diferentemente dos 

demais romances analisados, Never Let Me Go não foca na estrutura do poder distópico e sua 

                                                
Para o autor, sentimentos são emoções conscientes. A conscientização da emoção é, portanto, a condição que 
distingue o sentimento”. 
103 No original: “‘I remember this place, Gabe.’ / And it was true. But it was not a grasping of a thin and 
burdensome recollection; this was something that he could keep. It was a memory of his own”. 
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organização; ao contrário, a obra destaca as vidas dos oprimidos, os efeitos distópicos sentidos 

em sua história e as formas de resistência em jogo. Como Torres (2012, p. 90) afirma, o poder 

se esboça a partir de “autoridades absolutas e ausentes, cujos intermediários são os ‘guardiões’” 

de Hailsham. 

 No entanto, ao contrário de The Giver, no qual é possível encontrar uma forma de ensino 

diretamente oposta ao sistema distópico – algo que se deve exclusivamente ao Doador e o 

processo como põe esse ensino em prática – o romance de Ishiguro apresenta uma instituição 

um tanto mais ambígua. Hailsham é uma escola criada por humanos que buscam melhores 

condições de vida e tratamento aos clones, cujo único propósito naquela sociedade é a doação 

de órgãos. Liderada por um grupo de seres humanos originais que, como tais, se encontram fora 

do alvo da opressão do sistema, Hailsham luta contra a objetificação dos clones, investindo 

sobretudo na produção de arte dos alunos, por acreditar que a mesma seria capaz de provar que 

os clones possuíam alma. Os melhores trabalhos desenvolvidos pelos alunos eram recolhidos e 

mandados para “a galeria”, referindo-se às exposições organizadas por Hailsham fora da escola, 

para confirmar ao resto do mundo que os clones tinham alma. Essa tentativa demonstra que, no 

sistema distópico, a posição dos clones se relaciona com momentos históricos de opressão da 

realidade empírica, em especial aqueles que retratam a exploração de índios e negros pelo 

homem branco, cuja justificativa se direcionava à afirmação de que estes não teriam alma. O 

elemento se relaciona bem com a afirmação de Varsam acerca das distopias concretas 

mencionada no primeiro capítulo. Alertando para o potencial da repetição da história, essas 

distopias atualizam formas de opressão cometidas no passado. A situação dos clones parece de 

fato apontar para uma distopia concreta, já que poderia ser facilmente relacionada à escravidão 

e à perda de liberdade, as quais Varsam explora em seu texto. Sonia Torres destaca que “os 

clones são parte de uma instituição social que constrói seus corpos como propriedade da qual 

eles não são donos. Nesse sentido, os clones existem em um regime de bioescravidão, no qual 

o único controle que eles têm sobre seus corpos é o cuidado que devem ter com os mesmos, e 

que é sempre enfatizado” (TORRES, 2012, p. 91). Torres também destaca na obra de Ishiguro 

o alerta sobre a repetição de formas de opressão do passado, em conformidade com as teorias 

de Varsam. Ela afirma que “o romance de Ishiguro serve como um aviso de que as 

biotecnologias podem replicar alguns dos piores erros e injustiças humanas do passado” (2012, 

p. 93). Hailsham, porém, não opera uma verdadeira transgressão das barreiras impostas pelo 

sistema distópico, apresentando um ensino de papel dúbio – reprodutor ideológico, por um lado, 

e buscando a mudança, por outro, como se perceberá ao longo da análise a seguir. 

 O posicionamento de Hailsham que parece mais favorecer a manutenção das formas 

de opressão operadas pelo sistema distópico é o controle do conhecimento. Quem denuncia esse 
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procedimento, em grande medida, é Miss Lucy – uma das instrutoras do colégio. Ela diz a 

Tommy que não ensinam aos alunos de Hailsham o suficiente sobre si mesmos e as doações 

pelas quais passariam. Durante o percurso da narrativa, é possível notar tal empreitada de 

bloqueio ao conhecimento em diferentes níveis: na falta de compreensão dos alunos sobre o 

papel de Hailsham e da galeria, do sistema de doações e da proibição da procriação, bem como 

na sua falta de contato com o mundo exterior. Em certo momento, Miss Lucy tenta explicar aos 

alunos que: 

 
“Se ninguém mais vai falar com vocês,” ela continuou, “então, eu vou. O problema, 
como eu o vejo, é que contaram a vocês sem contar. Contaram a vocês, mas nenhum 
de vocês realmente entende e eu ouso dizer que algumas pessoas estão bem felizes de 
deixar as coisas desse jeito. Mas eu não estou. Se vocês vão ter vidas decentes, então, 
vocês precisam saber e saber adequadamente. Nenhum de vocês vai para a América, 
nenhum de vocês vai ser um astro de cinema. E nenhum de vocês vai trabalhar em 
supermercados (...). Suas vidas estão definidas. Vocês se tornarão adultos e, então, 
antes que vocês fiquem velhos, antes até mesmo que vocês atinjam a meia idade, 
vocês começarão a doar seus órgãos vitais. É para isso que cada um de vocês foi 
criado. Vocês não são como os atores que vocês veem nos seus vídeos, vocês não são 
nem mesmo como eu. Vocês foram trazidos a esse mundo para um propósito e seus 
futuros, todos eles, foram decididos. Então, vocês não devem falar dessa forma de 
novo. Vocês deixarão Hailsham em breve e o dia em que vocês se prepararão para as 
suas primeiras doações não está tão distante. Vocês precisam se lembrar disso. Se 
vocês vão ter vidas decentes, vocês precisam saber quem são e o que os espera, cada 
um de vocês.” (ISHIGURO, 2006, p. 81, tradução própria)104. 

  

 A fala de Miss Lucy denuncia o controle do conhecimento e da recepção do mesmo, 

bem como o interesse de certas pessoas de que os alunos permanecessem ignorantes ou 

confusos acerca de seus destinos. Tal forma de alienação impede qualquer tipo de revolta e 

coloca a luta pela liberdade completamente nas mãos de Hailsham, deixando os clones de lado 

no processo. Depois da afirmação de Miss Lucy, Tommy, o amigo de Kathy, chega até mesmo 

a cogitar que cada informação dada por Hailsham, acerca de sua natureza e dos seus destinos 

dentro da distopia, tinha sido “programada cuidadosa e deliberadamente”, para que eles fossem 

ainda muito novos para compreendê-la. Assim, os alunos jamais poderiam examinar 

propriamente aquilo que lhes era dito e, ao mesmo tempo, ficavam com a impressão de que 

sempre souberam sobre as doações, ainda que de forma vaga. Após certa hesitação, até Kathy 

                                                
104 No original: “If no one else will talk to you,” she continued, “then I will. The problem as I see it, is that you’ve 
been told and not told. You’ve been told, but none of you really understand, and I dare say, some people are quite 
happy to leave it that way. But I’m not. If you’re going to have decent lives, then you’ve got to know and know 
properly. None of you will go to America, none of you will be film stars. And none of you will be working in 
supermarkets (...). Your lives are set out for you. You will become adults, then before you’re old, before you are 
even middle-aged, you’ll start to donate your vital organs. That’s what each of you was created to do. You’re not 
like the actors you watch on your videos, you’re not even like me. You were brought into this world for a purpose, 
and your futures, all of them, have been decided. So you’re not to talk that way any more. You’ll be leaving 
Hailsham before long, and it’s not so far off, the day you’ll be preparing for your first donations. You need to 
remember that. If you’re to have decent lives, you have to know who you are and what lies ahead of you, every 
one of you.” 
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consegue identificar as técnicas de Hailsham para mascarar a verdade, como a mistura de 

assuntos como sexo em palestras sobre as doações, para desviar a atenção dos alunos do tópico 

mais importante. Como é possível notar, as técnicas mencionadas parecem naturalizar as 

informações e impedir a reflexão crítica por parte dos alunos.  

 Ainda assim, Miss Lucy não conta aos adolescentes o propósito da instituição, sua 

operação e relação com o mundo exterior a Hailsham. Embora a professora comente o processo 

das doações mais aberta e diretamente do que os demais professores, Miss Lucy não parece ter 

permissão para explicar completamente o funcionamento de Hailsham e da galeria, que 

permanece obscuro aos alunos durante todas as suas vidas. Mesmo assim, através de sua fala, 

é possível perceber a existência de diversos tópicos encobertos pela instituição, o que 

comprova, novamente, a responsabilidade da escola na alienação dos clones, ainda que ela 

esteja centrada na luta pela sua emancipação: 

 
“A galeria de Madame, sim, ela é muito importante. Muito mais importante do que eu 
imaginava. Eu entendo agora.” E, então, ela disse: “Veja bem, existem muitas coisas 
que você não entende, Tommy, e eu não posso falar sobre elas com você. Coisas sobre 
Hailsham, sobre o seu lugar no mundo lá fora, todos os tipos de coisas. Mas, talvez, 
um dia você tente descobrir. Eles não vão facilitar para você, mas, se você quiser, se 
você realmente quiser, você pode descobrir. (...) Mas por que você seria diferente? Os 
alunos que deixam esse lugar, eles nunca descobrem muito. Por que com você seria 
diferente?’ (ISHIGURO, 2006, p. 108-9, tradução própria)105. 

 

 Como é possível perceber na citação anterior, Miss Lucy também menciona a falta de 

conhecimento dos alunos sobre seu lugar no mundo para além de Hailsham. De fato, os clones 

não aprendem sobre o funcionamento do mundo exterior, tampouco sobre como esse 

funcionamento lhes diz respeito. A instituição parece isolar os clones do resto da sociedade, 

localizando-se num lugar remoto e cercado e impedindo o contato e aprendizado sobre o mundo 

exterior. Isso se observa, por exemplo, nas aulas de geografia de Miss Emily, nas quais a 

professora apresentava os diferentes condados da Inglaterra. Para tal, a instrutora usava um 

mapa e, curiosamente, fotos de calendários. A própria Kathy admite que sua imagem dos 

condados, mesmo depois de muitos anos e de conhecer diferentes regiões do país, permanecia 

moldada por aquelas fotos de calendários. Estes, porém, não tinham nenhuma foto do condado 

de Norfolk. A partir de uma das falas de Miss Emily de que Norfolk era “um canto perdido”, 

tentando justificar a falta de imagens, os alunos acabam acreditando que a cidade funcionaria 

                                                
105 No original: “‘Madame’s gallery, yes, that’s important. Much more important than I once thought. I see that 
now.’ Then she said: ‘Look, there are all kinds of things you don’t understand, Tommy, and I can’t tell you about 
them. Things about Hailsham, about your place in the wider world, all kinds of things. But perhaps one day, you’ll 
try to find out. They won’t make it easy for you, but if you want to, really want to, you might find out. (...) But 
why should you be any different? The students who leave here, they never find out much. Why should you be any 
different?’” 
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como um centro de achados e perdidos de todo o país – já que o próprio depósito de itens 

perdidos de Hailsham levava o mesmo nome entre os alunos. A apresentação tosca e 

descontextualizada de Miss Emily, portanto, evidencia um enorme distanciamento do mundo 

tal como é e deixa uma série de lacunas, que acabam abrindo espaço para a criação de fantasias 

como a de Norfolk. A mesma falta de contato com o mundo posta em prática por Hailsham 

também acaba favorecendo a imobilização dos alunos. Quando termina o seu tempo na escola, 

eles são separados em diversos alojamentos pelo país. Kathy indica, porém, que jamais 

visitaram seus amigos alocados em lugares diferentes, mencionando certa desorientação dos 

clones: “Apesar de nossas aulas de mapas com Miss Emily, nós não tínhamos ideia alguma 

sobre as distâncias e o quanto era fácil visitar um certo lugar, naquela época” (ISHIGURO, 

2006, p. 118, tradução própria)106.  

 Além disso, a falta de compreensão da ordenação do mundo exterior a Hailsham 

também pode ser identificada na menção corriqueira à matéria de Instruções de Cultura. Nesta, 

os clones encenavam possíveis situações do mundo exterior, para aprenderem como deveriam 

interagir com um garçom, um policial e outros grupos em diferentes ocasiões e contextos. A 

encenação, no entanto, parece se manter acrítica como o resto do aprendizado em Hailsham, 

uma simples simulação que não gera a reflexão e acaba impedindo qualquer forma de 

(transform)ação na realidade por parte dos clones. 

 Como as formas de controle ao conhecimento podem indicar, portanto, Hailsham 

acaba atuando na alienação dos alunos sobre sua verdadeira condição e propósito, bem como 

sobre o funcionamento do mundo exterior e seu lugar nele. A censura desses tópicos em 

Hailsham impede a reflexão crítica dos clones e a sua tomada de ferramentas necessárias à sua 

resistência e libertação. Sem a compreensão do funcionamento da sociedade, os alunos não 

podem atuar nela e isso acaba favorecendo o silenciamento dos mesmos. 

 O controle dos alunos de Hailsham, para além dos bloqueios ao conhecimento, 

também se dá por técnicas disciplinares, que mantêm os clones na mira da dominação do 

sistema distópico. Embora Kathy não indique a existência de tantas regras na escola como 

havíamos observado em The Giver – a narrativa da protagonista parece mencionar mais as 

regras não declaradas – e embora haja muita imprecisão no que diz respeito a essas regras, é 

possível afirmar que a escola não deixa de vigiar, punir e recompensar os alunos, de formas que 

favorecem o seu controle e o sistema de opressão contra o qual luta. Apesar de não serem 

amplamente explicitados por Kathy, métodos de vigilância e punição podem ser observados em 

referências discretas ao longo da narrativa. No que concerne a vigilância dentro de Hailsham, 

                                                
106 No original: “For all our map lessons with Miss Emily, we had no real idea at that point about distances and 
how easy it was to visit a particular place”. 
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nota-se que as portas dos dormitórios devem permanecer semiabertas durante todo o dia, 

ficando fechadas somente enquanto os alunos dormem. Isso demonstra a preocupação da 

instituição em observar e regrar o comportamento dos alunos. Mesmo ao saírem de Hailsham, 

os clones continuam a ser vigiados, ainda que de forma mais branda, devendo estar presentes 

nos Chalés – sua forma de moradia após completarem sua formação na escola – nos dias e 

horários determinados à inspeção de Keffers, uma espécie de fiscalizador que mantinha um 

livro de registros para marcar a presença de todos no local. Quanto às formas de punição, a 

protagonista menciona superficialmente as broncas, a detenção, a determinação de tarefas 

extras e a suspensão de privilégios como possíveis castigos para os maus comportamentos, na 

escola. 

 Hailsham também opera no nível das recompensas e punições do sistema disciplinar 

através das chamadas Trocas. Esse evento, que ocorria recorrentemente em Hailsham, indica a 

criação de um mercado com a arte dos estudantes dentro da instituição, no qual os alunos 

deixam seus trabalhos artísticos (tirando aqueles que eram coletados por Madame para a 

Galeria) e ganham fichas de acordo com a quantidade e qualidade do seu trabalho, avaliado 

pelos guardiões. Com essas fichas, os alunos compravam outros trabalhos de seus colegas. 

Dessa forma, Hailsham criava um sistema de recompensas e punições, já que os alunos com 

poucas obras ou baixo desempenho não ganhavam muitas fichas e, consequentemente, não 

conseguiam consumir. Os próprios alunos de Hailsham internalizavam esse sistema de 

prestígio/exclusão, escolhendo hostilizar ou rejeitar aqueles que consideravam não se esforçar 

o suficiente nas suas obras para as Trocas. Dessa forma, Hailsham garantia a utilidade e 

produtividade de seus alunos na criação dos materiais de que a instituição precisava para sua 

resistência, sem que os clones soubessem que estavam sendo usados. 

 Embora a estrutura disciplinar em Never Let Me Go não seja tão desenvolvida como 

nos demais romances analisados, devido ao seu maior foco nas vidas e relacionamentos dos 

clones do que no sistema sociopolítico distópico e seu funcionamento, parece haver na obra a 

internalização da organização estabelecida por Hailsham, suas formas de alienação, 

produtividade e obediência, entre os alunos. É o que acontece no caso descrito logo acima, em 

que os próprios alunos se encarregam de punir e recompensar os colegas, de acordo com seus 

trabalhos. Os alunos ainda vão além e criam o que Kathy chama de regras não declaradas, uma 

espécie de acordo não-verbal entre os clones de evitar certos assuntos, comentários e perguntas 

que poderiam gerar a discussão de temas desconfortáveis, como a própria doação de órgãos – 

o que parece ser uma assimilação das formas de alienação utilizadas por Hailsham, que visam 

impedir a análise crítica e os questionamentos. A qualquer violação desse código, os clones 

punham em prática formas severas de punição para corrigir os colegas. É o que acontece com 
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Marge K., que, em uma das palestras de Miss Lucy, pergunta se a instrutora já havia fumado 

um cigarro. Esse tipo de pergunta, no entanto, era considerado altamente rude pelos alunos – 

algo que também poderia levantar o tópico sensível das doações – e proibido pelas regras não 

declaradas. Embora a própria Miss Lucy não tivesse se ofendido com a pergunta e a tivesse 

respondido com bastante honestidade e solicitude, os alunos sentiram-se no direito de punir o 

comportamento da colega, que consideravam imprudente. Durante os dias que se seguiram, 

Kathy diz que todos fizeram a vida de Marge um tormento. As colegas de Marge – incluindo a 

própria Kathy – chegaram, até mesmo, a surpreendê-la no meio da noite e a segurá-la, forçando-

a a olhar para a floresta que cercava Hailsham e causava terror nos alunos. Esses exemplos 

podem indicar, então, a internalização da dinâmica estabelecida por Hailsham entre os alunos, 

comprovando a eficiência do sistema disciplinar empregado pela instituição, que auxilia na 

alienação, produtividade e subordinação dos clones.  

 Finalmente, é possível marcar a presença do sistema disciplinar na obra de Ishiguro 

através de um comentário lançado pelo próprio autor. Em seu artigo, Renata Pires de Souza 

comenta as falas de Ishiguro em uma seção especial do DVD da adaptação da obra para o 

cinema. Souza indica um questionamento sobre a complacência dos alunos de Hailsham 

levantado pelo autor e seu comentário acerca da questão: 

 
(...) por que essas pessoas parecem se orgulhar dos sacrifícios que têm que fazer? Por 
que não fogem? Onde está o espírito de rebelião? Por que obedecem? Eles são seres 
institucionalizados, fugir não faz sentido, aceitam o destino, não querem escapar. 
Qualquer tipo de fuga está além do seu horizonte. E quando Kathy H. começa a ter a 
percepção de que pode ter uma vida diferente, já é tarde demais, seus amigos já se 
encontram mortos e continuar a viver não faz mais tanto sentido. (SOUZA, 2012, p. 
12-3, grifo meu). 

 

 Como a fala de Ishiguro demonstra, por serem “seres institucionalizados”, 

disciplinados, a resistência não se encontra no seu horizonte. Como observado anteriormente, 

as formas de controle do conhecimento e de correção dos desvios através do sistema disciplinar 

não permitem a formação de uma resistência ou de questionamentos. Sendo assim, essas formas 

de controle acabam atuando de maneira significativa no silenciamento dos clones e no 

impedimento de participar na luta pela sua liberdade, resultando na imobilização da qual fala 

Ishiguro. 

 Assim como os demais romances abordados nesta dissertação, Never Let Me Go 

também apresenta um forte investimento em técnicas biopolíticas por parte da escola, para o 

controle da vida biológica – o que faz sentindo considerando que os clones e o sistema de 

doações de órgãos tomam o centro da narrativa. Uma vez que todo o interesse do sistema para 

com os clones é voltado para a sua vida biológica, compreende-se porque o sistema investe no 
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seu controle e cuidado, do qual se beneficiará futuramente. Hailsham atua nesse campo 

biopolítico, em parte, pelas inúmeras palestras sobre saúde, reforçando especialmente os danos 

do cigarro e o perigo de doenças sexualmente transmissíveis para os alunos, indicando que sua 

nocividade era ainda pior para os clones do que para qualquer outra pessoa: 

 
“(...) Mas o que vocês devem entender é que, para vocês, todos vocês, fumar é muito 
pior do que jamais foi para mim. 
(...) 
Já contaram isso a vocês. Vocês são estudantes. Vocês são ... especiais. Então, ficar 
bem, ficar bem saudável por dentro, isso é muito mais importante para cada um de 
vocês do que é para mim.” (ISHIGURO, 2006, p. 68, grifo do autor, tradução 
própria)107. 

 

 Além das palestras, os alunos também passavam por uma forma de inspeção médica 

quase que semanalmente, comprovando novamente os esforços para com a sua saúde. Embora 

a preocupação de Hailsham para com esse aspecto possa ser fruto de um cuidado para que os 

próprios alunos não sofram mais do que o necessário durante as doações, ela também acaba 

sendo uma forma de garantia de que os clones vão apresentar os melhores resultados possíveis 

ao sistema e, portanto, uma maior utilidade e produtividade. “Ficar bem saudáveis por dentro”, 

como diz Miss Lucy, também parece indicar uma atenção maior justamente para com aquilo 

que interessa ao poder distópico – os órgãos vitais – podendo deixar de lado outros aspectos 

como a saúde da pele, mental, emocional e afins. Portanto, apesar de fazer frente ao sistema 

distópico, Hailsham não trava, nem sequer prejudica o sistema de doações. Atuando na 

resistência a partir de eventos, arrecadação de fundos e programas de conscientização da 

sociedade, Hailsham, no entanto, ainda mantém a vida dos alunos aos mandos do sistema 

distópico. 

 Outra forma de controle biopolítico garantido pelo sistema distópico encontra-se na 

esterilidade dos clones. Apesar de não sabermos se a esterilidade é de fato intencionada pelos 

criadores dos clones, ou algo inerente ao método de formação dos mesmos, a indicação de que 

a frente de resistência liderada por instituições como Hailsham foi derrotada quando a sociedade 

começou a imaginar que os clones acabariam por ameaçar a existência da raça humana, se 

devidamente inseridos na sociedade, parece apontar para a intencionalidade da esterilização. 

Mais uma vez, vemos o controle da reprodução como forma de dominação dentro das distopias. 

Essa forma de controle parece afetar Kathy especialmente, como a protagonista sugere ao 

                                                
107 No original: “‘(...) But what you must understand is that for you, all of you, it’s much worse to smoke than it 
ever was for me’.  
(...)  
‘You’ve been told about it. You’re students. You’re... special. So keeping yourselves well, keeping yourselves 
very healthy inside, that’s much more important for each of you than it is for me’. 



 96 

descrever sua relação com a música “Never Let me Go”, que dá nome ao livro. Segundo Kathy, 

aos seus onze anos de idade, ela entendia o refrão como o clamor de uma mãe ao seu bebê de 

que não a abandonasse jamais. Para a protagonista, essa seria uma mãe que acreditava não poder 

ter filhos, apesar de desejá-los, até que, por um milagre, a mulher consegue dar à luz um bebê 

e canta o refrão, temerosa de que seu filho ficaria doente ou seria tomado de si. A fantasia de 

Kathy parece expor a dor sentida pela qualidade do ser menos imposto aos clones pela distopia.  

 Mesmo cuidando da vida biológica dos clones, através das palestras e dos exames 

semanais, o destino dos alunos, ainda assim, é marcado pela morte. Desta forma, a estrutura 

biopolítica que se observa em Hailsham e investe no cuidado da vida dos clones e sua utilidade 

para o sistema se insere dentro de uma dinâmica mais ampla, observada no romance, voltada 

para a necropolítica. Diferentemente da biopolítica proposta por Foucault, com o “fazer viver e 

deixar morrer” – o investimento na vida biológica voltado para a majoração de sua força sem 

prejudicar a sua sujeição – a necropolítica de Achile Mbembe envolve um “deixar viver e fazer 

morrer”. Segundo a professora Suely Aires,  

 
A necropolítica, nesse contexto, pode ser pensada como uma relação entre política e 
morte em sistemas sociais que não podem funcionar senão em estado de urgência e 
que descriminam as vidas que serão cuidadas, protegidas, multiplicadas das vidas que 
serão expostas à morte, seja por serem identificadas como o inimigo que me ameaça 
ou ameaça a coesão da sociedade, seja por fazerem parte do grupo que, por um efeito 
desagradável, mas necessário, como dano colateral, eliminado [sic] em uma guerra 
que escolhe seus inimigos. Nessa economia, se faz a regulação e a distribuição da 
morte (AIRES, 2017). 

 

 Os clones de Never Let Me Go, em concordância com a citação, são considerados uma 

forma de ameaça à ordenação da sociedade dentro da narrativa. A derrota do movimento de 

resistência efetuado por Haislham e outras escolas acontece justamente devido ao medo dos 

humanos em relação a eles. Quando um cientista sugere formas de eugenia através da tecnologia 

dos clones, de modo a produzir crianças (clones) com força e inteligência superiores a uma 

pessoa comum, a sociedade se sente ameaçada e destrói o programa, além de rejeitar também 

quaisquer propostas que pudessem ampliar o espaço dos clones. Sendo assim, eles jamais 

deixam a sua posição de exposição à morte, que, por outro lado, garante a vitalidade das vidas 

consideradas dignas de serem vividas. Portanto, apesar de Hailsham apresentar um cuidado 

para com a vida dos clones, como apontado anteriormente, ela não consegue tirá-la do campo 

mais amplo que investe na sua morte. Sobre o papel das instituições na necropolítica, Grzinic 

aponta que: 

 
É possível argumentar que, no capitalismo global, as instituições – principalmente – 
dos aparelhos ideológicos de Estado funcionam como um biopoder; portanto, a arte e 
a cultura, juntamente com a teoria e a crítica e a educação são, hoje, máquinas 
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puramente biopolíticas (dedicadas somente a proteger a si mesmas e seus interesses 
hegemônicos Euro-Atlânticos), enquanto o social e o político (com seu sistema 
judiciário supostamente “autônomo”) são instrumentos puros do capitalismo global 
necropolítico (GRZINIC, 2012, s.p., tradução própria)108. 

  

 Em conformidade com a afirmação de Grzinic, Hailsham, como instituição, associa-

se ao biopoder, enquanto as forças políticas e sociais externas a ela são marcadas por políticas 

de morte, por uma Necropolítica. Os clones se encaixam nesse processo como as vidas 

descartáveis, indignas de serem vividas e transformadas em mercadoria pelo sistema distópico. 

Todos os procedimentos de controle dos clones descritos até aqui e efetuados pela mesma 

instituição que declarava lutar pelos direitos dos mesmos implicam, portanto, num enorme dano 

às tentativas de emancipação de Hailsham. 

 No entanto, ainda é possível identificar na obra uma série de estratégias e atitudes da 

mesma instituição que promovem, ou ao menos intencionam, a humanização dos alunos. 

Levando em conta a posição dos demais clones na sociedade, fora de Hailsham, e o processo 

de ensino/infância pelo que passam – que são vaga e repetidamente apontados como muito 

piores do que os vistos na instituição que abriga Kathy e seus amigos – é possível afirmar que 

a instituição investiu em ao menos algumas formas de ser mais para seus alunos. A estratégia 

principal empregada por Hailsham para a humanização deles, como indicado anteriormente, 

voltava-se para a produção artística. De acordo com a instituição, a arte seria capaz de revelar 

a alma de seu autor e, no caso dos clones, comprovar a existência de suas almas. Embora o 

projeto de Hailsham fosse estimular a humanização dos alunos através da arte, a mesma é 

tratada de forma ambígua em boa parte do romance. Por não estarem cientes das intenções de 

Hailsham, os alunos pareciam tratar a sua arte principalmente como forma de mercadoria, pois 

as obras garantiam seu consumo nas Trocas e a consequente obtenção de peças para as suas 

coleções, dando a eles posses. A função mercadológica atribuída à arte em Hailsham poderia 

por si só levantar questões sobre a humanização dos clones promovida pela escola. No entanto, 

Ruth indica a individualidade de cada artista. Cada um tem um talento especial e uma expressão 

única, segundo ela. Tal visão da arte como expressão da individualidade, portanto, poderia de 

fato defender a humanização dos alunos. Isso toma ainda uma nova face ao final da narrativa, 

após a descoberta de Tommy e Kathy. Mesmo depois de desvelarem o verdadeiro propósito da 

sua produção artística e a derrota de Hailsham – o que configurava a perda de qualquer chance 

de libertação para o casal – Tommy continua a produzir desenhos. Dessa vez, ele passa inclusive 

                                                
108 No original: “It is possible to argue that in global capitalism, the institutions – primarily – of the ideological 
state apparatuses function as biopower; therefore art and culture, along with theory and criticism and education 
are today pure biopolitical machines (dedicated solely to protecting themselves and their hegemonic Euro-Atlantic 
interests) while the social and the political (with its allegedly ‘autonomous’ judicial system) are pure instruments 
of necropolitical global capitalism.” 
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a trabalhar de forma mais sigilosa na sua arte. A atitude de Tommy parece indicar uma forma 

de resistência, uma forma de provar a sua individualidade. Mesmo sabendo que sua arte não 

lhe serviria em nada, ele continua seu trabalho, comprovando a crença num valor intrínseco da 

arte para a sua humanização e subjetividade. 

 Apesar de os esforços de Hailsham concentrarem-se na produção artística dos alunos, 

para que obtivessem a reunião de provas materiais da humanização dos clones, os aspectos que 

mais parecem apontar para a humanização dos alunos são imateriais. Kathy menciona diversas 

vezes, em sua jornada, a existência de algo de especial em Hailsham, algo que parece, ao longo 

da narrativa, um je ne sais quoi da instituição e dos seus alunos. Os estudantes de Hailsham 

parecem ser tratados como mais originais para Kathy do que os clones vindos de outras 

instituições. Comentando o comportamento dos veteranos dos Chalés, Kathy menciona que os 

mesmos copiavam boa parte dos seus gestos de programas de televisão. A imagem reforça uma 

suposta superioridade de Kathy e seus colegas, bem como uma artificialidade dos demais 

clones. A narradora ainda nos conta de um doador a que assistiu em seus últimos dias e que se 

interessou muito pelas suas lembranças de Hailsham, pedindo-lhe que as contasse 

repetidamente, embora ele não quisesse compartilhar suas próprias recordações de outra escola, 

parecendo demonstrar que eram tristes. A partir de certo ponto, a protagonista chegou, então, à 

conclusão de que o doador queria se convencer de que as memórias de Kathy eram suas, 

conforme sua morte se aproximava, de modo a lhe oferecer algum conforto nos momentos 

finais. Mais uma vez, o comportamento dos clones provenientes de outras instituições parece 

artificial. Buscando algum consolo ou a impressão de uma vida diferente, esses clones imitam 

trejeitos e tomam memórias, podendo indicar uma falta de individualidade ou identidade. 

Embora a narrativa em primeira pessoa possa ser traiçoeira e o tratamento especial atribuído a 

Hailsham por Kathy não passar de um apego sentimental, a excepcionalidade da instituição 

parece se apresentar principalmente através da nutrição da(s) infância(s)109, da formação de 

laços afetivos e das memórias relacionadas a esses laços. 

 Segundo Miss Emily, foi a “proteção” oferecida por Hailsham que permitiu a 

experiência de uma infância feliz aos alunos, o que demonstra uma forma de valorização dos 

dos clones pela instituição e seu cuidado para com os mesmos. Para além das formas de 

controle, Hailsham apresenta-se também como palco de brincadeiras, fantasias, amizades, 

romances e confidências. Hailsham é, sem dúvida, o período mais agradável da narrativa de 

                                                
109 A palavra “infância(s)”, quando empregada nessa dissertação, não se refere a um dado biológico, mas a um 
conceito social e historicamente construído. Além disso, encara-se a(s) infância(s) como experiência não unívoca. 
Como Michele de Castro explica, ““(...) não é a infância, a partir desta perspectiva, um dado natural (ainda que do 
ponto de vista biológico a infância se constitua em um fato natural) e sim um dado social, historicamente 
construído a partir dos interesses sociais, econômicos, culturais, políticos ou outros de uma dada sociedade, num 
determinado tempo e lugar.” (CASTRO, 2007, s.p.). 
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Kathy. A descrição do tempo na escola feita pela protagonista é marcada pelo calor do sol e 

pelo encontro caloroso entre amigos. Por outro lado, a saída da escola para os Chalés e outros 

espaços evoca, muitas vezes, o pôr do sol e, principalmente, o frio e a separação. Como dito 

anteriormente, após deixarem Hailsham, os estudantes são separados em diferentes alojamentos 

pelo país ou região. No local, os estudantes já não compartilham os quartos, e a proximidade 

entre eles parece ir se afrouxando cada vez mais. Além disso, o período dos Chalés é 

caracterizado por um frio quase constante, à exceção dos momentos de verão que não tomam 

muito espaço na história de Kathy. Aliás, a sua narrativa parece se concentrar em momentos 

durante o outono e o inverno, no que diz respeito aos Chalés. Logo, Hailsham se constitui como 

o abrigo da(s) infância(s) dos clones e cria um espaço seguro e propício para a criação de laços 

e memórias, que, por sua vez, proporcionarão a sua humanização. 

 Por esse motivo, o período dos alunos em Hailsham se liga, em grande medida, aos 

laços afetivos formados pelos clones na instituição. Laços fortes e duradouros, porém, 

ameaçados pelo sistema de doações que os separa, no momento em que os transforma em 

doadores e cuidadores – clones que atendiam outros já em estado de doação, prezando pela sua 

recuperação e, de certa forma, pelo controle do seu comportamento. Além disso, o sistema de 

doações se sobrepõe a Hailsham e, quando a instituição fecha, os laços entre seus alunos 

parecem ficar mais frágeis do que nunca:  

 
(...) um homem saiu vestido como um palhaço. Ele abriu a mala da van e pegou um 
monte de balões de hélio (...). À medida que eu me aproximava, pude ver que os balões 
tinham rostos e orelhas e eles se pareciam com uma pequena tribo, sacudindo no ar 
acima do seu dono, esperando por ele. (...) De vez em quando, eu podia ver o punho 
do homem, onde todas as cordas dos balões convergiam e eu podia ver que ele os 
tinha seguramente entrelaçados e com um forte aperto. Mesmo assim, eu continuava 
a me preocupar que uma das cordas se soltaria e um único balão sairia voando no céu 
nublado. 
Acordada naquela noite, depois do que Roger tinha me falado, eu ficava vendo aqueles 
balões de novo. Pensei sobre o fechamento de Hailsham e como parecia que alguém 
chegava com um par de tesouras e cortava as cordas dos balões justamente onde elas 
se entrelaçavam acima do punho do homem. Uma vez que isso acontecesse, não 
haveria mais a menor ideia de que esses balões deveriam estar juntos (ISHIGURO, 
2006, p. 212-13)110. 

 

                                                
110 No original: “(...) a man got out dressed as a clown. He opened the back of the van and took out a bunch of 
helium balloons (...). As I came closer, I could see the balloons had faces and shaped ears, and they looked like a 
little tribe, bobbing in the air above their owner, waiting for him. (...) Every so often, I could see the man’s fist 
where all the balloon strings converged, and I could see he had them securely twisted together and in a tight grip. 
Even so I kept worrying that one of the strings would come unraveled and a single balloon would sail off up into 
that cloudy sky. 
Lying awake that night after what Roger had told me, I kept seeing those balloons again. I thought about Hailsham 
closing and how it was like someone coming along with a pair of shears and snipping the balloon strings just where 
they entwined above the man’s fist. Once that happened there would be no real sense in which those balloons 
belonged with each other any more”. 
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 Como a passagem acima demonstra, embora Hailsham mantivesse os alunos sob um 

rígido controle, seguros firmemente em suas mãos, como o palhaço e seus balões, a instituição 

também permitiu a formação de amizades e relacionamentos duradouros e significativos para a 

humanização dos alunos. Hailsham, de certa forma, era o centro desses laços que os unia, 

novamente como o palhaço que fazia os laços convergirem em um só e mantinha seus balões 

unidos em seu punho. Por isso, o fechamento de Hailsham traz um grande sentimento de perda 

à protagonista e seus colegas, pois parece simbolizar a vitória de uma força hostil que ameaça 

a união desses laços. A angústia é identificada na tesoura que os corta, separando os balões e 

acabando com qualquer centro de referência para os mesmos. De toda forma, Hailsham é, 

apesar das formas de controle e objetificação, o centro dos laços afetivos construídos entre os 

alunos – e também entre alunos e instrutores, em menor grau. 

 Como observado, no entanto, a força do sistema de doações prevalece, e a vida dos 

clones segue seu destino pré-estabelecido, afastando progressivamente os alunos e instituindo 

o ser menos entre eles. Por essa razão, é possível afirmar que a narrativa de Kathy é, em grande 

medida, marcada pela perda. Kathy nos conta da perda da inocência e da infância na passagem 

à vida adulta, marcada por uma seriedade sombria, devido às doações. Aliada a essa perda da 

infância, está a perda da escola e o centro referencial que sua existência oferecia aos seus 

antigos alunos; escola que mantinha algum senso de pertencimento dos clones e ainda abrigava 

a sua infância perdida. Observamos também a perda das amizades, que, como indicado 

anteriormente, parecem, em muitos momentos, ser consumidas pela distância que vai se 

impondo entre os clones, devido ao sistema de doações. Ainda é possível apontar a perda de 

objetos, no romance de Ishiguro. Kathy nos conta de um episódio marcante de sua vida, que foi 

a perda de uma fita cassete que possuía. Embora o objeto não aparentasse ter grande 

importância, Kathy demarca o enorme valor sentimental que ele tinha para ela; um valor único 

e pessoal, identificado somente por ela, e que representava parte da sua individualidade. Por 

essa razão, a protagonista insiste no valor das coleções pessoais montadas pelos clones de 

Hailsham; cada posse seria como um símbolo da individualidade de cada um. Além da fita, 

outros objetos perdidos são mencionados corriqueiramente, como alguns poemas da coleção de 

Ruth. Também identificamos a perda das ilusões, apresentadas não somente no fracasso de 

Tommy e Kathy em sua busca pelo adiamento das suas doações, mas também pelo fracasso de 

Ruth na procura de sua “provável”111 e na crença de uma vida diferente para si. Por fim, há na 

obra uma progressiva perda da vitalidade dos clones. Começando até mesmo antes das próprias 

doações, esse processo se identifica a partir da saída dos alunos de Hailsham. Nos Chalés, já é 

                                                
111 “Provável” significa, no romance, a pessoa que provavelmente foi a matriz de um certo clone. 
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possível perceber um clima mais lânguido, já que os clones passam a estar mais próximos das 

doações e a se acostumar com a partida de colegas que se tornarão cuidadores e, em seguida, 

doadores. Conforme o tempo passa, a situação só se intensifica e até os mais espirituosos clones 

parecem perder a vitalidade. Esse é o caso de Laura, uma das amigas de infância de Kathy 

marcada como a palhaça do grupo, pois a menina sempre fazia piadas e imitações cômicas, 

produzindo muitos risos entre os amigos. Depois de sete anos longe da amiga e já como 

cuidadora, Kathy encontra Laura – trabalhando na mesma posição que ela. Descrevendo a 

antiga amiga, Kathy demarca um extremo cansaço e a perda do humor e energia de Laura. Ela 

escreve: 

 
Nós conversamos por aproximadamente vinte minutos (...). Muito sobre ela, como ela 
estava exausta (...). Eu esperei ver um lampejo da antiga Laura com seu riso malicioso 
e uma piada inevitável, mas nada disso veio (ISHIGURO, 2006, p. 209, tradução 
própria)112. 
 
Laura riu e, por um segundo, uma expressão veio ao seu olhar que me fez pensar que 
ela finalmente ia fazer uma piada. Mas, então, a luz morreu e ela simplesmente 
continuou sentada ali parecendo cansada (ISHIGURO, 2006, p. 211, tradução 
própria)113. 

 

 A perda de vitalidade, é claro, tem o seu ápice no momento das doações, no qual os 

doadores começam a perder, pouco a pouco, seus órgãos vitais. Essa perda e o sistema que a 

mantém representam, de certa forma, todo o esvaziamento dos clones efetuado pelo poder 

distópico. Esse traço foi notavelmente retratado na adaptação do livro ao cinema, no filme 

dirigido por Mark Romanec (2010). Nele, as imagens de Hailsham acompanham diversas vezes 

imagens de bonecas, cuja grande parte apresenta-se mutilada. Elas aparecem especialmente na 

Feira que ocorria em Hailsham uma vez por mês. No livro, Kathy indica que os mais diversos 

objetos do mundo exterior, como roupas, fitas cassete, brinquedos e outros, eram deixados em 

Hailsham e adquiridos pelos alunos nas Feiras com as mesmas fichas acumuladas nas Trocas. 

Na cena que expõe a Feira, é possível identificar vários brinquedos quebrados. São as bonecas, 

porém, que parecem ganhar mais espaço; muitas sem braços, pernas e cabelo. Essas bonecas 

podem ser interpretadas como um eco do futuro dos clones, formando uma imagem que parece 

culminar na morte de Ruth. Nessa cena, a atriz Keira Knightley, que interpreta a personagem, 

parece transformar-se nas mesmas bonecas mutiladas que habitam a história. Em sua última 

doação, na qual a personagem “completa”114, Ruth é deixada morta na mesa de cirurgia ainda 

                                                
112 No original: “We talked for about twenty minutes (...). A lot of it was about her, how exhausted she’d been (...). 
I waited to see a flash of the old Laura, with the mischievous grin and inevitable wisecrack, but none of that came”. 
113 No original: “Laura laughed, and for a second a look came into her eyes that made me think she was finally 
going to come out with a crack. But then, the light died, and she just went on sitting there looking tired”. 
114 Eufemismo utilizado para indicar a morte dos clones após as doações. 
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com seu corpo e seus grandes olhos abertos, congelada numa imagem muito semelhante a de 

uma boneca. A cena evidencia o esvaziamento e mutilação promovidos pelo sistema distópico, 

caracterizando, assim, a objetificação implacável efetuada pelo mesmo. 

 Promovendo todas essas perdas, o poder distópico tenta esvaziar as vidas dos clones 

de sentido, para além daquele pré-determinado pelo próprio sistema, para que possa, então, 

dispor delas como bem entender. Marcados pela perda e afligidos pelas tentativas de 

esvaziamento promovidos pelo poder distópico, a memória é expressa, no romance, como uma 

forma de resgate de tudo aquilo que a distopia toma dos personagens, o que põe a memória 

novamente no centro da resistência à distopia. Assim como em The Giver, a memória no 

romance de Ishiguro se relaciona especialmente à afetividade e sentimentos. Mais uma vez, é 

Hailsham o centro dessas memórias. Além disso, a memória – embora possa ter pontos de 

imprecisão ou de diferença referencial – parece ser um dos únicos elementos inalienáveis na 

narrativa, como Kathy aponta: 

 
As memórias que eu mais valorizo, eu acho que nunca vão desaparecer. Eu perdi Ruth 
e, depois, perdi Tommy, mas eu não vou perder as memórias deles (ISHIGURO, 2006, 
p. 286, tradução própria)115. 
 
Quando eu tiver a chance de ter uma vida mais calma, em qualquer centro para o qual 
me mandem, eu vou ter Hailsham comigo, segura em minha mente, e isso será algo 
que ninguém pode tirar de mim” (ISHIGURO, 2006, p. 286-7, tradução própria)116. 

 

 Por esse motivo, Norfolk ganha um valor simbólico muito importante dentro da 

narrativa, como o lugar de resgate. Considerado o espaço de todas as coisas perdidas da 

Inglaterra, Norfolk parece representar um lugar de esperança e retomada daquilo que é tirado 

dos clones. Apesar de ser apresentado inicialmente como uma fantasia, Norfolk vai ganhando 

cada vez mais importância. Primeiramente, o condado funciona como um alento aos alunos de 

Hailsham, fruto da imaginação infantil. Em seguida, ele passa a constituir um verdadeiro local 

de resgate, quando Kathy e Tommy encontram uma fita cassete igual à que Kathy havia perdido 

anos atrás, em uma loja. É importante ressaltar, porém, que as possibilidades representadas pelo 

condado operam somente no campo do passado, pois é no mesmo local que Ruth perde a 

esperança de encontrar sua matriz e imaginar uma vida diferente para si. No final, é Norfolk 

que parece capturar todas as lembranças de Kathy e reuni-las: 

 

                                                
115 No original: “The memories I value most, I don’t see them ever fading. I lost Ruth, then I lost Tommy, but I 
won’t lose my memories of them”. 
116 No original: “Once I’m able to have a quieter life, in whichever centre they send me to, I’ll have Hailsham with 
me, safely in my head, and that’ll be something no one can take away” (p. 286-7). 
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Eu percebi que estava diante de acres de terra arada. Havia uma cerca me impedindo 
de chegar ao campo, com duas linhas de arame farpado, e eu podia ver como essa 
cerca e o aglomerado de três árvores acima de mim eram as únicas coisas quebrando 
o vento por milhas. Por toda a cerca, especialmente pela linha de arame mais abaixo, 
todo o tipo de lixo tinha ficado preso e emaranhado. Era como os resíduos que você 
vê no litoral: o vento deve ter carregado parte dele por milhas e milhas antes de 
finalmente chegar até essas árvores e essas duas linhas de arame. (...) Eu comecei a 
imaginar uma pequena fantasia, porque esse era Norfolk afinal, e fazia só duas 
semanas desde que eu o tinha perdido. Eu estava pensando no lixo, o plástico 
sacudindo nos galhos, a faixa de coisas estranhas capturadas pela cerca, e eu apertei 
os meus olhos e imaginei que esse era o local para onde tudo o que eu havia perdido 
desde a minha infância tinha sido arrastado e eu estava agora diante disso e, se eu 
esperasse o suficiente, uma pequena figura apareceria no horizonte sobre o campo e, 
gradualmente, ficaria maior, até que eu veria que era Tommy e ele acenaria e, talvez, 
até me chamaria (ISHIGURO, 2006, p. 287-8)117. 

 

 Na passagem acima, a cerca e as árvores parecem funcionar como a memória de Kathy, 

os únicos resistindo à força do vento por milhas e milhas. Por sua vez, os resíduos capturados 

na cerca e nas árvores seriam os fragmentos de recordações da protagonista, trazidos pelo 

tempo, representado pelo vento. Segundo André Cardoso (2018, p. 902), “o ‘lixo’ que Kathy 

vê é, sem dúvida, uma imagem das suas próprias memórias e de si mesma e é também uma 

representação da sua posição social” (tradução própria)118.  

 Como afirmado no primeiro capítulo, as formas de opressão distópica estão 

frequentemente ligadas ao desconhecimento. Associado a ele encontra-se, repetidamente, o 

esquecimento. Conforme apontado anteriormente, os mecanismos de alienação empregados 

pelo poder distópico alienam os sujeitos da sua história, de demais grupos sociais, etc. O mesmo 

acontece no romance de Ishiguro. Miss Emily conta a Tommy e Kathy que, incapazes de 

abdicar do sistema de doações, que lhes garantia a cura e tratamento de muitas doenças, e de 

lidar com o funcionamento brutal do sistema de doações, os cidadãos da distopia preferiram 

esquecer da existência dos clones, enquanto desfrutavam dos benefícios oferecidos através da 

sua morte. O esquecimento é, portanto, um dos maiores perigos para os clones, no romance: 

“(...) parecia que nós estávamos agarrados um ao outro, porque esse era o único modo de 

                                                
117 No original: “I found I was standing before acres of ploughed earth. There was a fence keeping me from 
stepping into the field, with two lines of barbed wire, and I could see how this fence and the cluster of three or 
four trees above me were the only things breaking the wind for miles. All along the fence, especially along the 
lower line of wire, all sorts of rubbish had caught and tangled. It was like the debris you get on a sea-shore: the 
wind must have carried some of it for miles and miles before finally coming up against these trees and these two 
lines of wire. (...) I started to imagine just a little fantasy thing, because this was Norfolk after all, and it was only 
a couple of weeks since I’d lost him. I was thinking about the rubbish, the flapping plastic in the branches, the 
shore-line of odd stuff caught along the fencing, and I half-closed my eyes and imagined this was the spot where 
everything I’d ever lost since my childhood had washed up, and I was now standing here in front of it, and if I 
waited long enough, a tiny figure would appear on the horizon across the field, and gradually get larger until I’d 
see it was Tommy, and he’d wave, maybe even call”. 
118 No original: “the ‘rubbish’ Kathy sees is of course an image of her own memories and of herself, and it is also 
a representation of her social position”. 
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impedir que fôssemos apagados pela noite” (ISHIGURO, 2006, p. 274, tradução própria)119. 

Portanto, se o poder distópico produz o esquecimento como forma de opressão, um dos modos 

de resistência se daria justamente através da memória. Por esse motivo, a narrativa de Kathy se 

resume quase que inteiramente ao resgate de suas lembranças. Memórias que estão, afinal, 

centradas em Hailsham e nos relacionamentos construídos ali. Sendo assim, a narrativa de 

Kathy constitui-se como uma busca pela essência de Hailsham e todas as formas de 

humanização que a instituição representou em sua vida: 

 
Eu imagino que também perdi Hailsham. Ainda se ouve falar de algum ex-aluno de 
Hailsham tentando achá-la, ou ao menos o lugar onde costumava ficar. (...) Quanto a 
mim, apesar de dirigir tanto, eu nunca tentei encontrá-la. Eu não estou realmente 
interessada em vê-la, não importa de que forma esteja agora. 
Fique sabendo que, embora eu diga que eu nunca procuro por Hailsham, o que eu 
percebo é que às vezes, quando estou dirigindo por aí, eu, de repente, penso que 
encontrei algum canto dela. Eu vejo um pavilhão desportivo à distância e tenho 
certeza de que é o nosso. (...) Esses momentos acontecem quando menos estou 
esperando, quando estou dirigindo com algo completamente diferente na mente. 
Então, talvez, eu esteja à procura de Hailsham. 
(...) eu provavelmente nunca vou me deparar com ela agora e, pensando bem, fico 
feliz que seja assim. É como com as minhas memórias de Tommy e Ruth. Quando eu 
puder ter uma vida mais calma, vou ter Hailsham comigo, segura em minha mente 
(...) (ISHIGURO, 2006, p. 286-7, grifo do autor, tradução própria)120. 

 

 Considerando tudo o que foi exposto até aqui, é possível chegar à conclusão de que 

Hailsham atua de forma ambígua na criação dos clones, impedindo sua resistência e verdadeira 

emancipação, porém, ainda assim, promovendo sua humanização, sob alguns aspectos. Como 

Miss Lucy indica, era preciso revelar aos clones a verdade, pois enganá-los seria uma forma de 

traição aos alunos de Hailsham e ao projeto da instituição. Miss Emily, por outro lado, pensava 

que não seria possível oferecer aos alunos uma infância feliz, rica em arte e aprendizado sem 

que os guardiões acobertassem parte do futuro sombrio que os aguardava. De fato, a atmosfera 

segura de Hailsham auxiliou na construção de relacionamentos e memórias felizes, que atuaram 

na humanização dos clones. Como Miss Emily explica, a instituição ofereceu aos alunos 

elementos que jamais poderiam ser usurpados pelo sistema distópico: uma infância, memórias, 

                                                
119 No original: “it seemed like we were holding onto each other because that was the only way to stop us being 
swept away into the night”. 
120 No original: “I suppose I lost Hailsham too. You still hear stories about some ex-Hailsham student trying to 
find it, or rather the place where it used to be. (…) Myself, for all the driving I do, I’ve never tried to find it. I’m 
not really interested in seeing it, whatever way it is now. 
Mind you, though I say I never go looking for Hailsham, what I find is that sometimes, when I’m driving around, 
I suddenly think I’ve spotted some bit of it. I see a sports pavilion in the distance and I’m sure it’s ours. (…) These 
moments hit me when I’m least expecting it, when I’m driving with something else entirely in my mind. So maybe 
at some level I am on the lookout for Hailsham. 
(…) the chances are I won’t ever come across it now, and on reflection, I’m glad that’s the way it’ll be. It’s like 
with my memories of Tommy and Ruth. Once I’m able to have a quieter life, (…) I’ll have Hailsham with me, 
safely in my head (…)”. 
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aprendizado e arte. Tudo isso ajuda a construir a humanização que Hailsham intencionava desde 

o princípio. No entanto, o processo de resistência unilateral, que deixou os oprimidos alienados 

e sem voz, estava fadado a falhar. Como Miss Lucy bem aponta, era preciso compartilhar mais 

informações com os clones. Sem o conhecimento de sua verdadeira condição e de contato com 

o mundo exterior, sem a reflexão crítica da realidade, os clones não puderam em momento 

algum criar uma voz ativa de resistência à distopia121. Como Paulo Freire diria, isso: 

 
(...) é pretender a libertação dos oprimidos com instrumentos da “domesticação”. 
Pretender a libertação deles sem a sua reflexão no ato desta libertação é transformá-
los em um objeto que se devesse salvar de um incêndio. É fazê-los cair no engodo 
populista e transformá-los em massa de manobra (FREIRE, 2017a, p. 72). 

 

 Além disso, talvez seja possível afirmar também que Miss Emily e seus parceiros não 

obtiveram sucesso por tentar jogar dentro das regras do sistema distópico. A instituição não 

rompeu com as imposições distópicas, nem promoveu a transgressão das fronteiras instituídas 

pelo sistema de doações em momento algum. Embora tivesse tentado provar a humanidade de 

seus alunos e lutar por sua libertação, Miss Emily abandona a batalha assim que a escola é 

fechada e espera que seus alunos se conformem com a ordem do sistema, assim como ela se 

conformou: “a sua vida deve, agora, percorrer o caminho que foi definido para ela. (...) Vocês 

têm que aceitar que, às vezes, é assim que as coisas acontecem neste mundo. As opiniões das 

pessoas, seus sentimentos, eles vão para um lado e depois para o outro” (ISHIGURO, 2006, p. 

266, tradução própria)122. Miss Emily, como a passagem indica, só é capaz de conceber uma 

resistência que navega pelos interesses do sistema, impedindo, então, a emancipação dos alunos 

de Hailsham. 

 Sendo assim, é possível observar em ambos os romances analisados formas de ensino 

que seguem na contramão do sistema distópico, buscando a humanização e emancipação dos 

sujeitos. Em The Giver, esse processo se dá através do ensino promovido pelo Doador, que se 

destina à reflexão crítica das condições da opressão operada pelo sistema distópico e ao 

engajamento que essa reflexão gera, permitindo a ação e a transformação do mundo em que o 

protagonista vive. Hailsham, por outro lado, embora tente de fato realizar a humanização e 

emancipação dos clones, falha pela verticalização e falta de diálogo na sua luta. Embora 

                                                
121 Embora tenha sido dito que os clones não apresentaram uma voz ativa na resistência, isso não quer dizer que 
eles não tenham resistido ao poder distópico com a ajuda de Hailsham de forma alguma. Talvez seja possível 
considerar que existir de forma significativa, fazer amizades, construir relacionamentos, criar arte, desenvolver 
paixões e interesses, tudo isso seja uma forma de resistir silenciosamente a um poder que os objetifica e que tenta 
esvaziar a sua vida de sentido, para que sejam somente mercadoria. Ainda que os clones não obtenham o poder 
sobre seus corpos e suas vidas, eles conseguem atribuir sentido a algo que o sistema pretende apagar.  
122 No original: “Your life must now run the course that’s been set for it. (...) You have to accept that sometimes 
that’s how things happen in this world. People’s opinions, their feelings, they go one way, then the other.” 
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verdadeiramente apresente estratégias que auxiliam na humanização dos clones, a instituição 

ainda promove formas de reprodução da ordem distópica ao alienar seus alunos e investir na 

sua produtividade e obediência – espelhando, então, o funcionamento do poder distópico sob 

esse ângulo. Ainda assim, é possível identificar na escola a nutrição da(s) infância(s) dos clones, 

o fomento da arte, da criação de laços afetivos e do aprendizado. Portanto, para além das formas 

de controle e reprodução, as instituições de ensino podem, por vezes, apresentar resistência aos 

sistemas distópicos. Aliando-se a valores utópicos destinados à humanização e à emancipação 

que levam os personagens – e também os leitores – a serem mais, essas representações do ensino 

apontam para a importância deste para a libertação de formas de opressão, observadas até 

mesmo na realidade empírica. Um ensino, porém, que, como afirmam Freire e hooks, precisa 

ser crítico, horizontal e transformador. Sem a reflexão crítica e o espaço que esta abre para a 

humanização de todos e a transformação da sociedade, permitimos a manutenção das formas 

de opressão no mundo, bem como a criação de falsos mitos e heróis que prometem a salvação 

com discursos vazios de conteúdo e repletos de ódio. Logo, não é à toa que as teorias de Freire 

estejam sendo atacadas pelo atual governo, que o caracteriza como doutrinação ideológica. 

Mesmo sendo um dos autores brasileiros de maior destaque no campo acadêmico mundial, as 

ideias de Freire estão sendo atacadas no país, fazendo-nos refletir até que ponto as distopias se 

encerram nos livros.  
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CONCLUSÃO 

  

 Como foi possível constatar a partir da presente dissertação, a educação e, sobretudo, 

o ensino possuem suma importância na consideração dos entraves distópicos presentes na 

realidade contemporânea. Capaz de promover a manutenção de formas opressão, o ensino é 

frequentemente manipulado para dar continuidade ao status quo na sociedade. Sob essa 

perspectiva, a alienação toma grande relevância na construção de um cenário distópico marcado 

pela violência e pela intolerância. Como observado em Fahrenheit 451 e The Knife of Never 

Letting Go, os poderes distópicos procuram investir na supressão dos “saberes combustíveis” – 

aqueles ligados ao pensamento crítico – e na ampliação dos saberes técnicos, voltados para a 

formação de sujeitos incapazes de questionar a ordem vigente e úteis ao sistema opressor. Ecos 

de tal alerta, como afirmado anteriormente, são facilmente encontrados na realidade 

contemporânea, comprovando o estreito relacionamento entre a distopia e o ensino alienante. 

É o que podemos identificar nos recentes contingenciamentos dos investimentos à educação, 

direcionados principalmente à área das humanas, que vem sendo considerada menos importante 

para os líderes políticos no Brasil. Segundo os mesmos, é preciso direcionar o foco do Estado 

às áreas lucrativas e de fácil retorno aos investimentos aplicados, comprovando o interesse na 

formação de sujeitos úteis. Da mesma forma, a ligação entre alienação e violência identificada 

nos romances parece se associar a tendências contemporâneas, na medida em que o recente 

contingenciamento dos investimentos em educação foi logo seguido pelo decreto presidencial 

que amplia o porte de armas no Brasil. Encaminhando-se para um futuro sinistro em que pensar 

se torna balbúrdia e atirar vira direito, os desdobramentos da política brasileira parecem cada 

vez mais espelhar as distopias, embaçando as fronteiras entre ficção e realidade. 

 Do mesmo modo, a investigação do ensino guiada pelas distopias também parece 

apontar para tendências totalitárias na contemporaneidade. Ainda que não se encontre um 

Estado regido por um “Grande Irmão” que declaradamente proíbe a discordância, é possível 

constatar o estabelecimento de um poder que mina as possibilidades do pensamento crítico e 

independente, através dos ditos contingenciamentos, bem como investe na dispersão do medo, 

não tanto pelas mãos dos agentes do Estado, mas pelos próprios indivíduos que, armados e 

inflamados por discursos de ódio, recebem aval para manter o status quo e eliminarem a 

diferença. Em meio à disseminação do medo e repúdio à diferença, nos aproximamos dos 

cenários distópicos de Brave New World, The Declaration e 1984, entre outras distopias, nos 

quais a liberdade para pensar foi praticamente eliminada pelas formas de vigilância e punição 

estabelecidas. De fato, os romances parecem servir de guia para a investigação da realidade, 

considerando que temos testemunhado inúmeros casos de alunos filmando seus professores e 
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os acusando de “doutrinação ideológica”. De tal maneira, a “lei da mordaça” vai gradativamente 

ganhando mais espaço, produzindo uma atmosfera de incerteza e desconforto que faz calar as 

vozes daqueles que pensam de forma crítica. 

 Se o ensino alienante, cercado pelo medo e pela vigilância, favorece a manutenção da 

opressão por um lado, o ensino empenhado na busca pelo conhecimento, no pensamento crítico 

e na memória parece propiciar a transformação da sociedade por outro. Tais formas de ensino 

nadam contra a maré de controle e dominação, investindo no ser mais do ser humano e levando-

o a analisar sua realidade de forma crítica e se engajar na transformação do mundo em 

comunhão com seus semelhantes. Este ensino teorizado por Paulo Freire consiste no 

estabelecimento de uma pedagogia horizontal, formada por educadores-educandos que se põem 

em diálogo sem sobrepor-se uns aos outros. Como The Giver demonstra, assim seria o ensino 

emancipador e transformador: um ensino questionador que não aceita máximas e chavões 

ideológicos sem reflexão e garante a liberdade de ser mais. Tal face do ensino, como bem se 

pode observar, fere os interesses dos poderosos que lucram com a ignorância e a disseminação 

do ser menos, pondo as ideias de Freire sob a mira das distopias – ficcionais ou não. Não é de 

espantar, portanto, que as ideias de Freire tenham sido atacadas pelo atual governo e rotuladas 

precisamente do seu oposto: “doutrinação ideológica”. Embora a pedagogia do autor se volte 

justamente para o questionamento crítico de qualquer forma de poder e de pensamento, ela vem 

sendo chamada de “doutrinação” e demonizada como “lavagem cerebral da esquerda”. A 

distorção das teorias de Freire parece evidenciar mais uma vez a qualidade distópica da 

realidade contemporânea que, tal como o Duplipensar de 1984, promove a disseminação de 

ideias contraditórias acerca do ensino, pregando uma suposta libertação através do 

silenciamento e da eliminação das diferenças. 

 Sendo assim, a investigação das representações do ensino em obras de ficção distópica 

nos leva à consideração dos diferentes potenciais do ensino e seu emprego e manipulação na 

realidade contemporânea, nos impulsionando a identificar traços distópicos no mundo real e a 

buscar formas de resistência aos mesmos. Sob esta perspectiva, talvez seja possível afirmar que 

as próprias instituições de ensino presentes nas obras do subgênero funcionem frequentemente 

como elementos pedagógicos que apontam ao leitor valores negativos e/ou positivos 

relacionados ao ensino e à formação dos sujeitos. As representações do ensino, portanto, podem 

escapar das páginas, atuando no aprendizado do próprio leitor. De tal forma, essas 

representações poderiam constituir o sussurro pedagógico lançado pelo autor, que indica 

caminhos positivos e negativos ao leitor em seu alerta, como destaca o próprio Bradbury, 

comentando o papel do professor Faber em Fahrenheit 451, em um de seus ensaios relacionados 

à obra: 
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Bem, este [Faber] sou eu me escondendo – o autor que tem medo de aparecer às claras 
e deve desfrutar e pôr em prática sua influência ao mundo sussurrando no ouvido das 
pessoas. E suponho que é isso que faço. Eu sou como Faber, sussurrando no ouvido 
das pessoas e dizendo a elas o que fazer, aqui e ali, ao longo do caminho 
(BRADBURY, 2013, p.195-6, tradução própria)123. 

 

  

 De tal forma, é possível constatar a aproximação entre o ensino e a distopia em seu 

empenho para educar. No cenário atual, em que as políticas de ensino vêm se aproximando 

cada vez mais dos modelos sombrios encontrados nas distopias, vale olhar as obras do 

subgênero, de modo a questionarmos qual tipo de sujeito vem sendo formado pelas nossas 

instituições e qual tipo de sujeito queremos que seja de fato formado. Como os romances 

analisados nos indicam, quando o conhecimento passa a ser objeto de controle, pensar se torna 

um ato revolucionário. 

 
  

                                                
123 No original: “Well, that [Faber] is really myself, hiding away – the writer who’s afraid to come out in the open 
and has to get all of his kicks and do all of his influencing of the world by whispering in people’s ears. And I 
suppose that’s what I do. I’m like Faber whispering in people’s ears and telling them what to do, here and there, 
along the way”. 
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