
Distopia e a Pandemia do Coronavírus 

 

Do dicionário da língua portuguesa, duas definições de distopia e uma rápida 
análise sintética deste autor quem vos escreve.  

 

1. Lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema 

opressão, desespero ou privação; antiutopia. 

 
2. Qualquer representação ou descrição de uma organização social futura 

caracterizada por condições de vida insuportáveis, com o objetivo de criticar 

tendências da sociedade atual, ou parodiar utopias, alertando para os seus 

perigos; antiutopia [Famosas distopias foram concebidas por romancistas como 

George Orwell 1903-1950 e Aldous Huxley 1894-1963.]. 

 
Condições de vida insuportáveis, seus perigos e a extrema opressão, desespero 
e privação, estão em plena atividade nos quatro cantos da vida contemporânea, 
não sendo tão somente objeto pessimista de uma organização social futura, pelo 
contrário, muito presente e atuante, dado as devidas proporções geográficas e 
situacionais causadas pelo coronavírus. 

No portal Estudo Prático, uma das definições acerca do conceito, relaciona o 
estado corrupto normalmente empregado nas distopias. Normas do bem comum 
são flexíveis e a tecnologia é utilizada como ferramenta de controle social – de 
todos e para todos. Tudo o que é negativo é reforçado. 

A sensação que tenho é de que estamos realmente vivendo uma sensação de 
distopia durante esta Pandemia. Ora afagada, ora inflamada, seja pela 
sociedade civil, pela imprensa ou pelo Estado.  

A comunicação massiva orienta, e na mesma medida intoxica com fake News.  

A tecnologia e seus robôs partidários destoam o discurso, criam um confuso e 
gigante editorial controverso para a propagação do ódio nas redes sociais.  

O Estado se contradiz, briga, faz da politicagem sua máxima para a defesa de 
interesses unicamente pessoais de seus interlocutores.  

A sociedade assiste, consome, tenta digerir, mas é acometida pela exaustão 
insuportável de toda essa enxurrada negativa. 

Não estamos diante de um alerta para a humanidade através de um discurso 
pessimista. Estamos vivendo-o. E como equilibrá-lo?  

 

 

 

https://www.estudopratico.com.br/utopia-e-distopia-conceito-e-exemplos/

