


THOMAS MORE



CONTEXTO 

RENASCIMENTO 

Negação do pensamento medieval

Deus é uma coisa, Ciência é outra

Tolerância religiosa

O Ateu não é aceito na cidade Utópica



THOMAS MORE FOI LORDE 
CHANCELER

CONTEXTO DE PERSEGUIÇÃO AOS 
CATÓLICOS

ATO DE SUPREMACIA 

Thomas (RAPHAEL)  foi executado 
por ter negado sua presença na 

festa 
da legitimação do filho de 

Henrique VIII

Dinastia Tudor

Influência de Platão



"Um pequeno livro 

verdadeiramente 

dourado, não 

menos benéfico 

que entretedor, do 

melhor estado de 

uma república e da 

nova ilha Utopia"

GREGO

"OU" (ADVÉRBIO DE 

NEGAÇÃO), "TÓPOS, 

OU" (LUGAR) E "ÍA" 

(QUALIDADE, 
ESTADO)

"NÃO LUGAR", UM LUGAR INEXISTENTE

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adv%C3%A9rbio


LEIS DE TERRAS - INGLATERRA

A política dos cercamentos de terras foi fruto do contexto comercial do século 

XVIII, na Inglaterra. Consistia na transformação das terras comuns aos 

senhores e servos, provenientes da antiga relação feudo-vassálica, em 

pastos para as ovelhas. A lã era, junto com o carvão e o ferro, um dos 

pilares da expansão comercial inglesa.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feudo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vassalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro




PRIMEIRO LIVRO (PRIMEIRA PARTE)

CRÍTICA DA ÉPOCA NA QUAL OS CAMPONESES ESTAVAM SENDO EXPULSOS DO CAMPO 
PARA AS CIDADES. 

• de ladrões;

• uma justiça cega e cruel;

• uma realeza ávida de riquezas e sempre pronta para a guerra;

• Perseguições religiosas;

• um povo oprimido pelo trabalho incessante para manter o exército, a corte e uma 
multidão de ociosos;

• a sede de dinheiro dos reis, dos nobres e dos grandes burgueses era a causa da miséria 
da maioria;

• aumentava cada vez mais o abismo entre as classes sociais, o que transformava os juízes 
em carrascos e as penas em castigos pavorosos.

CRÍTICA AO HENRIQUE VIII

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cercamentos


PRIMEIRO LIVRO (PRIMEIRA PARTE)

ESSES PROBLEMAS NÃO EXISTIRIAM NA "REPÚBLICA DE UTOPIA", LUGAR ONDE:

• não se podia prejudicar ninguém em nome da religião;

• a intolerância e o fanatismo eram punidos com o exílio e a servidão;

• o povo pode escolher suas crenças e os vários cultos podiam coexistir em 
harmonia ecumênica;

• desfrutava-se dos benefícios da paz (uma crítica a Henrique VIII, que travou diversas 
guerras por ganância ou por paixão pela glória militar, e à guerra, que, naquela época, 
servia para enriquecer os nobres e a burguesia);

• o parlamento zelava pelo bem do povo, pois descobrira que a propriedade individual e 
o dinheiro são incompatíveis com a felicidade

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanatismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_VIII_de_Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_comum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Felicidade


COSTUMES UTOPIANOS

01 - VIDA SOCIAL – Cada uma das famílias vive em casas de
família individuais, mas eles trocam de casas a cada dez
anos. As casas só têm duas portas de entrada e são feitas de
argamassa e pedra, assim como os edifícios públicos. As
refeições são realizadas preferencialmente em locais
comunitários, com as crianças servindo os adultos e
comendo as sobras. Meninos e meninas são educados
coletivamente. O casamento ocorre quando a mulher tem
dezoito anos e o homem, vinte e dois. O futuro casal é
mostrado nu um para o outro. O divórcio é aceitável sob
certas circunstâncias, como o adultério. As pessoas vivem
de modo modesto e se vestem em tecidos simples. Todos
são encorajados a ler e a participar de palestras na
madrugada.



COSTUMES UTOPIANOS

02 - ECONOMIA – Todos participam de trabalhos agrícolas
em períodos e intervalos de dois anos. O solo não é fértil,
então os utopianos trabalham duro para melhorar a sua
qualidade. Eles só precisam de seis horas para realizar suas
tarefas diárias. O trabalho artesanal pode ser hereditário,
mas é também vocacional. Produtos da labuta, sejam eles
agrícolas ou artesanais, são colocados em mercados e
compartilhados por todos, de acordo com as necessidades
individuais. A caça é abominada e relegada aos escravos. Os
animais domésticos são similares aos europeus.



COSTUMES UTOPIANOS

03 - SOCIEDADE – Utopia é uma sociedade organizada e
planejada. As vilas são divididas em seções e cada uma
delas tem um certo número de pessoas para funcionar
adequadamente. As pessoas podem ser deslocadas para
aliviar a tensão populacional ou preencher a demanda de
povoamento. A propriedade privada não é encorajada,
tampouco o acúmulo ou o luxo.



COSTUMES UTOPIANOS

04 - POLÍTICA – UTOPIA É UMA REPÚBLICA que elege seus
líderes de baixo para cima, em intervalos de vários anos –
um conjunto de líderes familiares, líderes distritais, líderes
municipais, vereador, líder principal. Os líderes podem ser
trocados de acordo com as circunstâncias.



COSTUMES UTOPIANOS

05 - GUERRA – Os utopianos dizem não gostar da guerra,
mas certamente sabem como guerrear para expandir seu
território, quando necessário, para ajudar vizinhos, e
principalmente para obter escravos. Eles compram escravos
de outros países e escravizam seu próprio povo por crimes.
Escravos não são bens, seus filhos nascem livres e podem
ser libertados à vontade. Utopianos usam vários
estratagemas na guerra, incluindo causar discórdia entre
seus inimigos, comprando seus inimigos para matar os
próprios líderes, contratar mercenários para as batalhas
difíceis, etc. As mulheres podem unir-se aos homens na
guerra. Na batalha eles usam com grande precisão arcos e
flechas para combate de longa distância e machados de
guerra, não espadas, para combate corpo a corpo.



COSTUMES UTOPIANOS

06 - RELIGIÃO – Os utopianos toleram vários tipos de
credos, desde deuses antropomórficos politeístas e
espíritos da natureza até um único Deus semelhante ao
cristão. Esse último é o preferido pela maioria dos
utopianos. Os sacerdotes são muito reverenciados por
todos. Podem ser celibatários ou casados; os celibatários
são considerados “mais santos”. Eles vestem túnicas
ornamentadas por penas, chocalhos de cabaças, e usam
flautas nos seus rituais. As igrejas são grandes e escuras, pra
tornar as orações mais solenes; não são permitidas imagens
divinas nas igrejas. A caridade, o bom comportamento e as
boas ações são esperadas dos vivos para alcançar a
felicidade na vida pós-morte.



CRÍTICAS ATUAIS





















LEIS  - INGLATERRA

Henrique VIII, em 1530: OS MENDIGOS VELHOS e
incapazes de trabalhar recebem uma licença de mendigo.
Em contrapartida, chicoteamento e encarceramento para
os vagabundos robustos. Devem ser atados à parte de trás
de uma carroça e fustigados até que o sangue corra do
seu corpo, fazem depois um juramento de regressarem ao
seu lugar de nascimento ou aonde moraram nos últimos
três anos e de «se porem ao trabalho» (to put himself to
labour). Que ironia cruel! No 27.° [ano do reinado]
de Henrique VIII o estatuto precedente é repetido, mas
reforçado com novos aditamentos. Ao ser apanhado pela
segunda [vez] em vagabundagem, o chicoteamen-to deve
ser repetido e metade da orelha cortada, à terceira vez,
porém, o visado é executado como grande criminoso e
inimigo da comunidade.

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/h/henrique_8_inglat.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/h/henrique_8_inglat.htm


LEIS  - INGLATERRA

Eduardo VI: um estatuto do primeiro ano do seu reinado, 1547, ordena que, SE ALGUÉM
SE RECUSAR A TRABALHAR, DEVE SER SENTENCIADO COMO ESCRAVO DA PESSOA QUE O
DENUNCIOU COMO DESOCUPADO. O dono deve alimentar o seu escravo com pão e água,
bebida fraca e os restos de carne que achar convenientes. Tem o direito de o obrigar a
qualquer trabalho ainda que repugnante por meio de chicoteamento e de agrilhoamento.
Se o escravo se ausentar por 14 dias, é condenado à escravatura por toda a vida e deve ser
marcado a fogo com a letra S(59*) na fronte ou nas faces; se ele fugir pela terceira vez, é
executado como traidor público. O dono pode vendê-lo, legá-lo, alugá-lo, como escravo,
inteiramente como outro bem móvel ou gado. Se os escravos empreenderem algo contra
os donos, devem igualmente ser executados. Por informação os juizes de paz devem
perseguir o malandro. Se se verificar que um vadio não fez nada durante três dias, deve
ser levado para o seu lugar de nascimento, marcado a fogo com um ferro ao rubro, no
peito, com o sinal V(60*), e aí, com cadeias, deve ser utilizado nas ruas ou em qualquer
outro serviço. Se o vagabundo der um lugar de nascimento falso, como castigo, deve ficar
escravo por toda a vida desse lugar, dos moradores ou da corporação e ser marcado a fogo
com um S. Todas as pessoas têm o direito de tirar os filhos aos vagabundos e de os manter
como aprendizes — os rapazes até aos 24 anos, as raparigas até aos 20 anos. Se fugirem,
deverão ficar escravos do dono até essa idade, o qual, consoante quiser, os poderá
prender com cadeias, chicotear, etc. Cada dono pode pôr um anel de ferro à volta do
pescoço, do braço ou da perna do seu escravo, para o conhecer melhor e estar seguro de
que é seu(61*). A última parte deste estatuto prevê que certos pobres devem ser
empregados pelo lugar ou pelos indivíduos que lhes queiram dar de comer e de beber e
encontrar trabalho para eles. Esta espécie de escravos paroquiais conservou-se, em
Inglaterra, até bem dentro do século XIX, sob o nome de roundsmen (rondadores).

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/e/eduardo_06.htm
https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/cap03.htm#tr59
https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/cap03.htm#tr60
https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/cap03.htm#tr61


LEIS  - INGLATERRA

Isabel, em 1572: MENDIGOS SEM LICENÇA E ACIMA DOS 14 ANOS
DE IDADE DEVEM SER FORTEMENTE CHICOTEADOS E MARCADOS
A FOGO NA ORELHA ESQUERDA, no caso de ninguém os querer
tomar ao seu serviço por dois anos; em caso de repetição, se estão
acima dos 18 anos de idade, devem ser executados, no caso de
ninguém os querer tomar ao seu serviço por dois anos; à terceira
reincidência, porém, são executados sem piedade como traidores
públicos. Estatutos semelhantes: no 18.° [ano do reinado] de Isabel,
c. 13, e em 1597(62*). Jaime I: uma pessoa vadia e mendiga é
declarada malandro e vagabundo. Os juizes de paz nas Petty
Sessions[N77] têm o poder de os mandar chicotear em público e de
os encarcerar, na primeira vez que forem apanhados, por 6 meses,
na segunda, por 2 anos. Durante a prisão devem ser chicoteados
tanto e tão frequentemente quanto os juizes de paz acharem por
bem... Os vagabundos incorrigíveis e perigosos devem ser marcados
a fogo com um R(63*) no ombro esquerdo e postos a trabalhos
forçados e, se forem de novo apanhados a mendigar, devem ser
executados sem piedade. Estas ordenações, legalmente vinculativas
até aos primeiros tempos do século XVIII, só foram revogadas
por Ana no 12.° [ano do seu reinado], c. 23.

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/i/isabel.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/i/isabel.htm
https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/cap03.htm#tr62
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/j/jaime_01.htm
https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/cap03.htm#tn77
https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/cap03.htm#tr63
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/a/ana_01.htm


QUESTÕES



(Enem PPL 2018) Em Utopia, tudo é comum a todos. A
distribuição dos bens lá não é um problema, não se vê
nem pobre nem mendigo e, embora ninguém tenha
nada de seu, todos são ricos. Haverá maior riqueza do
que levar uma existência alegre e pacífica, livre de
ansiedades e sem precisar se preocupar com a
subsistência?MORUS, T. Utopia. Brasília: UnB, 2004.
Retirado da obra de Thomas Morus, escrita no século
XVI, esse trecho influenciou movimentos sociais do
século XIX que lutaram para

a) inibir a ascensão da burguesia.

b) evitar a destruição da natureza.

c) combater o domínio do capital.

d) eliminar a intolerância religiosa.

e) superar o atraso tecnológico.



(Enem PPL 2018) Em Utopia, tudo é comum a todos. A
distribuição dos bens lá não é um problema, não se vê
nem pobre nem mendigo e, embora ninguém tenha
nada de seu, todos são ricos. Haverá maior riqueza do
que levar uma existência alegre e pacífica, livre de
ansiedades e sem precisar se preocupar com a
subsistência? MORUS, T. Utopia. Brasília: UnB, 2004.
Retirado da obra de Thomas Morus, escrita no século
XVI, esse trecho influenciou movimentos sociais do
século XIX que lutaram para

a) inibir a ascensão da burguesia.

b) evitar a destruição da natureza.

c) combater o domínio do capital.

d) eliminar a intolerância religiosa.

e) superar o atraso tecnológico.



(Ufma 2009) “Os utopianos admiram-se de que seres razoáveis possam
se deleitar com a luz incerta e duvidosa de uma pedra ou de uma pérola,
quando tem os astros e o sol com que encher os olhos. Encaram como
louco aquele que se acredita mais nobre e mais estimável só porque está
coberto com uma lã mais fina, lã tirada das costas de carneiro, e que foi
usada primeiro por esse animal. Admiram-se que o ouro, inútil por sua
própria natureza, tenha adquirido um valor fictício tão considerável que
seja mais estimado do que o homem; ainda que somente o homem lhe
tenha dado esse valor e dele se utilize, conforme seus
caprichos.”(MORE, Thomas. A utopia. Trad. Luis de Andrade, São Paulo:
Nova Cultural, 1988. Col. Os Pensadores) - A Utopia, de Thomas More,
procura pensar sobre a condição humana e social da Europa
renascentista do sec. XVI. Dentro dessa condição humana e social está a
problemática do modelo de beleza. Qual a visão do autor sobre esse
tema?

a) Afirma a existência de um padrão universal de beleza.

b) Aponta um ideal de beleza universal, fundado na estética mercantilista.

c) Defende a beleza para fins utilitários, visando, essencialmente, ao
prazer corpóreo.

d) Elogia o culto a beleza como desnecessária para a felicidade.

e) Denuncia a estética consumista e utilitarista do mercantilismo.



(Ufma 2009) “Os utopianos admiram-se de que seres razoáveis possam
se deleitar com a luz incerta e duvidosa de uma pedra ou de uma pérola,
quando tem os astros e o sol com que encher os olhos. Encaram como
louco aquele que se acredita mais nobre e mais estimável só porque está
coberto com uma lã mais fina, lã tirada das costas de carneiro, e que foi
usada primeiro por esse animal. Admiram-se que o ouro, inútil por sua
própria natureza, tenha adquirido um valor fictício tão considerável que
seja mais estimado do que o homem; ainda que somente o homem lhe
tenha dado esse valor e dele se utilize, conforme seus
caprichos.”(MORE, Thomas. A utopia. Trad. Luis de Andrade, São Paulo:
Nova Cultural, 1988. Col. Os Pensadores) - A Utopia, de Thomas More,
procura pensar sobre a condição humana e social da Europa
renascentista do sec. XVI. Dentro dessa condição humana e social está a
problemática do modelo de beleza. Qual a visão do autor sobre esse
tema?

a) Afirma a existência de um padrão universal de beleza.

b) Aponta um ideal de beleza universal, fundado na estética mercantilista.

c) Defende a beleza para fins utilitários, visando, essencialmente, ao
prazer corpóreo.

d) Elogia o culto a beleza como desnecessária para a felicidade.

e) Denuncia a estética consumista e utilitarista do mercantilismo.



(Ufma 2009) “Embora esses dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a
razão pode induzir, por si mesma, a crer neles e aceitá-los. Não hesitam em declarar que,
na ausência desses princípios, fora preciso ser estúpido para não procurar o prazer por
todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. A virtude consistiria, então, em
escolher, entre duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante; e em fugir dos prazeres que
se seguissem dores mais vivas do que o gozo que tivessem proporcionado” (MORE,
Thomas. A utopia. Trad. Luis de Andrade, São Paulo: Nova Cultural, 1988. Col. Os
Pensadores) - A questão sobre a natureza da felicidade humana e a possibilidade de sua
realização é uma das principais questões estudadas pela filosofia grega antiga, sendo
discutida no interior de uma ética e relacionada a noções de virtude e de justiça. Sabe-se
que uma das características principais do humanismo, presente no pensamento
renascentista, é justamente a releitura dos filósofos antigos, buscando integra-los a
concepção cristã de vida. A concepção ética do povo utopiano, descrita na obra A utopia,
de Thomas More pode ser considerada, em suas linhas gerais, uma revalorização de que
corrente filosófica grega?

a) Dos sofistas, na medida em que defende que a felicidade consiste em obter o máximo
de prazer possível, especialmente os que nos advém das honras, do sucesso e das riquezas
materiais.

b) Do platonismo, na medida em que separa os prazeres em duas classes: os relacionados
ao corpo e os relacionados à alma, e que a felicidade estaria no gozo dos prazeres
relacionados a alma, devendo-se desprezar os prazeres do corpo.

c) Do estoicismo, na medida em que defende que a felicidade consiste na tranquilidade ou
ausência de perturbação, alcançada através do autocontrole, da contenção e da
austeridade, desprezando-se todo tipo de prazer.

d) Do aristotelismo, na medida em que defende que a felicidade á uma “virtude da alma
segundo a virtude perfeita” e que essa virtude consistiria em uma espécie de mediania, de
meio termo entre dois extremos.

e) Do epicurismo, na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos
prazeres, mas não de todo e qualquer prazer, apenas os bons e honestos, devendo ser
rejeitados os que levam a dores mais intensas do que o gozo que proporcionam.
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b) Do platonismo, na medida em que separa os prazeres em duas classes: os relacionados
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relacionados a alma, devendo-se desprezar os prazeres do corpo.

c) Do estoicismo, na medida em que defende que a felicidade consiste na tranquilidade ou
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meio termo entre dois extremos.

e) Do epicurismo, na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos
prazeres, mas não de todo e qualquer prazer, apenas os bons e honestos, devendo ser
rejeitados os que levam a dores mais intensas do que o gozo que proporcionam.



(Uenp 2010) A cidade inteira se divide em quatro quarteirões iguais. No centro de cada
quarteirão, encontra-se o mercado das coisas necessárias à vida. São depositados aí os
diferentes produtos do trabalho de todas as famílias. Esses produtos, depositados
primeiramente nos entrepostos, são em seguida classificados nas lojas de acordo com sua
espécie. Cada pai de família vai procurar no mercado aquilo de que tem necessidade
para si e os seus. Tira o que precisa sem que seja exigido dele nem dinheiro nem troca.
Jamais se recusa alguma coisa aos pais de família. A abundância sendo extrema, em
todas as coisas, não se teme que alguém tire além de sua necessidade. De fato, aquele
que tem a certeza de que nada faltará jamais, não procurará possuir mais do que é
preciso. O que torna, em geral, os animais cúpidos e rapaces, é o temor das privações no
futuro. No homem, em particular, existe uma outra causa de avareza - o orgulho, que o
excita a ultrapassar em opulência os seus iguais e a deslumbrá-los pelo aparato de um luxo
supérfluo. Mas as instituições utopianas tornam este vício impossível. Thomas
Morus.Utopia. Disponível em:
ttp://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000070.pdf. Sobre, de Thomas
Morus, É INCORRETO AFIRMAR:

a) Thomas Morus se inspira na República de Platão para escrever a Utopia. De um modo
geral, o movimento filosófico ao qual pertencia Morus, o humanismo, é caracterizado pela
retomada dos temas da filosófica grega antiga.

b) O texto de Thomas Morus é de caráter contraideológico. Isso significa que a Utopia,
além de significar “o não lugar, o lugar que não existe”, era uma profunda crítica ao
contexto histórico e social em que vivia o autor.

c) Não é possível afirmar que no texto da Utopia exista qualquer crítica à propriedade
privada, que teria início apenas na contemporaneidade com o marxismo.

d) A Utopia, na medida em que descreve uma sociedade justa, indica que ela deveria ter
leis pouco numerosas e as riquezas repartidas.

e) Na Utopia de Morus existe condenação explícita ao luxo e às vaidades, pois estes levam
a um falso prazer, incitando a desigualdade e a falsa superioridade.



(Uenp 2010) A cidade inteira se divide em quatro quarteirões iguais. No centro de cada
quarteirão, encontra-se o mercado das coisas necessárias à vida. São depositados aí os
diferentes produtos do trabalho de todas as famílias. Esses produtos, depositados
primeiramente nos entrepostos, são em seguida classificados nas lojas de acordo com sua
espécie. Cada pai de família vai procurar no mercado aquilo de que tem necessidade
para si e os seus. Tira o que precisa sem que seja exigido dele nem dinheiro nem troca.
Jamais se recusa alguma coisa aos pais de família. A abundância sendo extrema, em
todas as coisas, não se teme que alguém tire além de sua necessidade. De fato, aquele
que tem a certeza de que nada faltará jamais, não procurará possuir mais do que é
preciso. O que torna, em geral, os animais cúpidos e rapaces, é o temor das privações no
futuro. No homem, em particular, existe uma outra causa de avareza - o orgulho, que o
excita a ultrapassar em opulência os seus iguais e a deslumbrá-los pelo aparato de um luxo
supérfluo. Mas as instituições utopianas tornam este vício impossível. Thomas
Morus.Utopia. Disponível em:
ttp://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000070.pdf. Sobre, de Thomas
Morus, É INCORRETO AFIRMAR:
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geral, o movimento filosófico ao qual pertencia Morus, o humanismo, é caracterizado pela
retomada dos temas da filosófica grega antiga.

b) O texto de Thomas Morus é de caráter contraideológico. Isso significa que a Utopia,
além de significar “o não lugar, o lugar que não existe”, era uma profunda crítica ao
contexto histórico e social em que vivia o autor.

c) Não é possível afirmar que no texto da Utopia exista qualquer crítica à propriedade
privada, que teria início apenas na contemporaneidade com o marxismo.

d) A Utopia, na medida em que descreve uma sociedade justa, indica que ela deveria ter
leis pouco numerosas e as riquezas repartidas.

e) Na Utopia de Morus existe condenação explícita ao luxo e às vaidades, pois estes levam
a um falso prazer, incitando a desigualdade e a falsa superioridade.



(Ufpr 2006) No filme "Matrix" (1999), dos irmãos Andy e Larry
Wachowski, a vida humana não passa de uma ilusão, pois os seres
humanos vivem ligados às máquinas como baterias de um amplo
sistema de controle tecnológico. Esse filme suscitou inúmeras
reflexões e debates de natureza filosófica e religiosa, mas um
aspecto que merece ser destacado é o político, pois é um filme
que apresenta uma visão pessimista e antiutópica do futuro
humano. Contudo, muito antes dos filmes de ficção científica, as
esperanças e os desejos de uma sociedade ideal já inspiravam
pensadores e escritores, que deixaram em suas obras modelos de
transformação social. Sobre a imaginação utópica e seus
fundamentos, É CORRETO AFIRMAR:

a) As obras caracterizadas como utópicas são assim chamadas
devido à sua natureza ficcional, sem nenhuma relação com a
realidade.

b) "A República", obra utópica escrita por Platão, previa um mundo
controlado pelos sacerdotes.

c) Em seu livro "A Utopia", o humanista inglês Thomas More, ao
defender a propriedade privada e o enriquecimento, tinha como
modelo ideal a seguir a sociedade inglesa de sua época.

d) Durante o século XIX, multiplicaram-se as utopias de caráter
socialista-comunista, como as de Owen, Saint-Simon e Fourier,
enfatizando a transformação das condições materiais da sociedade.
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(Unicamp 2005) O livro "Utopia", escrito pelo humanista Thomas More, em
1516, divide-se em duas partes. Na primeira, More descreveu a situação de seu
país, dizendo:

(...) os inumeráveis rebanhos que cobrem hoje toda a Inglaterra são de tal sorte
vorazes e ferozes que devoram mesmo os homens e despovoam os campos, as
casas, as aldeias. Onde se recolhe a lã mais fina e mais preciosa, acorrem, em
disputa de terreno, os nobres, os ricos e até santos abades. Eles subtraem
vastos terrenos da agricultura e os convertem em pastagens, enquanto
honestos cultivadores são expulsos de suas casas. (Adaptado de Thomas More,
"Utopia". São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 7 e 29-30). Na segunda parte do
livro, More concebeu uma ilha imaginária chamada Utopia.

a) Explique o que foi o processo de cercamentos ocorrido na Inglaterra a partir
do século XVI.

Resposta: O processo de cercamentos, caracteriza a transformação das terras
cultiváveis em pastos para a criação de rebanhos ovinos, adequando o uso da
terra ao capitalismo uma vez que a produção de lã destinava-se à venda para a
indústria têxtil que encontrava-se em expansão na Inglaterra. Pode-se
caracterizar também como o procedimento de delimitar as propriedades rurais
inglesas com a introdução de cercas para proteger as áreas cultivadas contra
invasão dos rebanhos de ovelhas.

b) Qual o significado de utopia para Thomas More?

Resposta: Na obra de Thomas Morus é a idealização de uma sociedade justa e
harmoniosa.



(Ufpr 2003) Em 1516 foi publicado o livro "Utopia", do
humanista inglês Thomas More. A respeito das ideias
humanistas, é correto afirmar:
01) More defendia a sociedade aristocrática inglesa; seu livro
foi um elogio às elites e ao estilo de vida dos nobres, sendo a
ilha Utopia uma representação da Inglaterra.
02) Os humanistas ingleses e dos Países Baixos escreveram
críticas impiedosas à sociedade e aos vícios humanos, aos
homens da Igreja e aos maus governantes, como se pode ler,
por exemplo, no livro "O Elogio da Loucura", de Erasmo.
04) Uma das principais características do pensamento
humanista é a crença na ligação entre conhecimento e
governo justo. Isso explica a divulgação de obras de
aconselhamento dos príncipes e de obras voltadas para a
crítica social.
08) Um elemento importante na formulação do pensamento
humanista foi a defesa do bem público.
16) Para os humanistas cristãos, a república perfeita era a
república cristã fundada nas virtudes do povo e do príncipe.
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(Uel 2016) Thomas Morus, em sua obra Utopia, criou
uma analogia para a sociedade de sua época. Nessa
representação da sociedade, caracterizada pelo caos,
ovelhas se alimentavam de seres humanos, explicitando,
dessa forma, um rompimento do equilíbrio social, no
século XVIII. Com base nos conhecimentos sobre as
transformações históricas ocorridas nesse período,
assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a
denominação da fase do sistema produtivo e a nação
correspondente nesse processo.

a) Plantations – Alemanha.

b) Dominium – Itália.

c) Servidão – Portugal.

d) Corveia – França.

e) Cercamentos – Inglaterra.
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(Ufrgs 2014) Os humanistas dos séculos XV e XVI procuraram
validar os modelos antigos nas artes, na filosofia, na política,
na literatura, desviando-se das derivações medievais. Nesse
sentido, as inovações do Renascimento podem ser definidas
como retomada de concepções antigas e criações inéditas.
Considere os seguintes autores e respectivas obras.
I. Maquiavel e a obra O Príncipe – Thomas Morus e a obra
Utopia
II. Montaigne e a obra Ensaios – Rousseau e a obra O contrato
social
III. Da Vinci e a obra Mona Lisa – Michelângelo e a obra
Moisés
Quais são desse período?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.
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(Ufrgs 2005) Entre 1511 e 1516, foram escritas na Europa três das mais fundamentais
obras da Renascença, "Elogio da Loucura", de Erasmo de Roterdã, "O Príncipe", de
Nicolau Machiavel, e "Utopia", de Thomas Morus. Diferentes pelo tom e pelas respostas
que trazem, essas obras têm em comum uma constatação bastante sombria da
sociedade da época e a ambição de edificar um mundo mais harmonioso.

Em relação aos ideais intelectuais humanistas e à conjuntura histórica da época,
considere as seguintes afirmações.

I - O pensamento humanista elaborou uma forte crítica à escolástica, embora não tenha
rompido com a ideia criacionista, colocando suas esperanças em uma nova forma de
educação.

II - O mundo dos humanistas foi um mundo animado por transformações: a difusão da
impressão mecânica, os progressos da navegação e a descoberta de novas terras, a
intensificação das trocas comerciais, a queda de Constantinopla e o exílio de letrados
gregos na Europa, todos fatores que provocaram uma reflexão a propósito da condição
humana.

III - O humanismo fundamentou-se, em primeiro lugar, na restauração da cultura antiga,
através de manuscritos que se haviam perdido desde a Antiguidade, os quais são
considerados como tesouros de uma cultura viva.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.
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(Fgv 2002) Efetivamente, em todos os pontos do reino onde se obtém a mais fina lã,
portanto a mais preciosa, os senhores, os nobres e até os santos abades não se
contentam mais com os rendimentos e produtos que seus antepassados costumavam
retirar de seus domínios. Não lhes é mais suficiente viver de seus domínios. Não lhes é
mais suficiente viver na preguiça e nos prazeres; estes homens, que nunca foram úteis à
sociedade, querem-lhe ainda ser nocivos. Não deixam nenhuma parcela de terra para ser
lavrada; toda ela transformou-se em pastagens. Derrubam casas, destroem aldeias, e, se
poupam as igrejas, é, provavelmente, porque servem de estábulos a seus carneiros [...]
Assim, para que um insaciável devorador, peste e praga de seu próprio país, possa
abarcar num único campo milhares de braças, uma quantidade de pequenos agricultores
se veem escorraçados de seus bens. Uns saem enganados, outros são expulsos à força;
alguns, enfim, cansados de tantos vexames, se veem forçados a vender o que possuem.
Enfim, esses infelizes partem, homens e mulheres, casais, órfãos, viúvos, pais com os
filhos nos braços. Todos emigram, largam seu lugares, os lugares onde viveram, e não
sabem onde se refugiar. Toda a sua bagagem, que pouco valeria se tivessem a
possibilidade de esperar um comprador, é cedida a preço vil, dada a necessidade de dela
se desfazerem. Logo os veremos errantes, privados de qualquer recurso. Só lhes resta
roubar e serem enforcados, segundo as regras.Thomas Morus, "A Utopia". 2. ed.,
Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 1982, p.16. O texto refere-se a um importante
elemento no processo de transição do feudalismo para o capitalismo na Inglaterra. Tal
elemento é conhecido como:

a) Arroteamento, ou seja, o aproveitamento de novas terras para as atividades agrícolas.

b) Aforamento, ou seja, um tipo de concessão de terras a camponeses.

c) Afolhamento, ou seja, a organização das parcelas a serem cultivadas.

d) Cercamento, ou seja, a separação e a apropriação individual das terras comuns e dos
campos abertos.

e) Descimento, ou seja, a ocupação de terras baixas para a criação de animais.
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(Uff 2001) Dentre os temas desenvolvidos pela cultura
renascentista há um que se mantém presente até hoje - a
utopia - despertando atenção, principalmente, em finais de
século. Assinale a opção que se refere à ideia de utopia
defendida no século XVI.

a) A ideia de utopia como tema central dos manuais de
escolástica que se transformou no valor político mais
importante da Igreja romana.

b) A ideia de utopia expressa por São Francisco de Assis, nas
suas lições sobre a natureza dos homens e dos animais.

c) A ideia de utopia que revelava o caráter de oposição da
Igreja ao novo tempo mundano e secular da renascença.

d) A ideia de utopia apresentada por Maquiavel em sua obra,
O Príncipe, na qual defendeu o republicanismo.

e) A ideia de utopia exposta por Thomas Morus, na qual
criticava os humanistas que reivindicavam a autoridade
soberana do Príncipe.
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(Fgv 2000) "Assim o avarento fecha, num cercado, milhares
de jeiras; enquanto que honestos cultivadores são expulsos
de suas casas, uns pela fraude, outros pela violência (...) e de
questiúnculas que os forçam a vender suas propriedades (...)
Os infelizes abandonam (...) Então vendem a baixo preço o
que puderam carregar de seus trastes (...) Esgotados esses
fracos recursos, que lhes resta? O roubo, e, depois, o
enforcamento segundo as regras.(Thomas Morus) A partir do
texto acima é INCORRETO afirmar
a) Trata-se de uma leitura crítica do processo de cercamentos,
uma das fases decisivas da acumulação primitiva de capital, na
Inglaterra;
b) Morus mantém uma posição de neutralidade diante do fato
apresentado apenas como um processo;
c) Para o autor, o roubo é uma consequência do processo de
expropriação sofrido pelos camponeses;
d) A posição do autor, a partir da análise do texto, é contrária
ao processo de expropriação sofrido pelos camponeses;
e) O enforcamento é uma regra para os que cometem o roubo.



(Fgv 2000) "Assim o avarento fecha, num cercado, milhares
de jeiras; enquanto que honestos cultivadores são expulsos
de suas casas, uns pela fraude, outros pela violência (...) e de
questiúnculas que os forçam a vender suas propriedades (...)
Os infelizes abandonam (...) Então vendem a baixo preço o
que puderam carregar de seus trastes (...) Esgotados esses
fracos recursos, que lhes resta? O roubo, e, depois, o
enforcamento segundo as regras.(Thomas Morus) A partir do
texto acima é INCORRETO afirmar
a) Trata-se de uma leitura crítica do processo de cercamentos,
uma das fases decisivas da acumulação primitiva de capital, na
Inglaterra;
b) Morus mantém uma posição de neutralidade diante do
fato apresentado apenas como um processo;
c) Para o autor, o roubo é uma consequência do processo de
expropriação sofrido pelos camponeses;
d) A posição do autor, a partir da análise do texto, é contrária
ao processo de expropriação sofrido pelos camponeses;
e) O enforcamento é uma regra para os que cometem o roubo.



(Unesp 2000) "As tropas inumeráveis de carneiros que se espalham
atualmente por toda a Inglaterra, constituídas por animais tão doces,
tão sóbrios, mas (que) são, no entanto, tão vorazes e ferozes que
comem até pessoas e despovoam os campos, as casas e as aldeias. Com
efeito, em todas as partes do reino, onde se produzem as mais finas e
preciosas lãs, acorrem, para disputar a terra, os nobres, os ricos, e
mesmo os santos abades." O texto, extraído do livro A UTOPIA, de
Thomas Morus, publicado em 1516, refere-se:

a) às transformações das áreas rurais inglesas com a criação de carneiros
e pastagens, com consequente redução de poder econômico dos abades e
setores da burguesia.

b) à crise do sistema feudal inglês com a ampliação de pastagens,
concentração de propriedades rurais e abandono do campo pelos
camponeses.

c) ao êxodo rural que ocorreu com a decadência dos feudos, provocada
pela Revolução Industrial e pelo crescimento urbano.

d) à crise do sistema rural, provocada pelos conflitos entre os senhores
feudais e realeza, pela posse das terras mais férteis para plantações e
pastagens para criação de carneiros.

e) à intervenção dos burgueses, produtores de lã, na organização das
propriedades agrícolas, que passaram a ser disputadas por abades,
camponeses e artesãos.



(Unesp 2000) "As tropas inumeráveis de carneiros que se espalham
atualmente por toda a Inglaterra, constituídas por animais tão doces,
tão sóbrios, mas (que) são, no entanto, tão vorazes e ferozes que
comem até pessoas e despovoam os campos, as casas e as aldeias. Com
efeito, em todas as partes do reino, onde se produzem as mais finas e
preciosas lãs, acorrem, para disputar a terra, os nobres, os ricos, e
mesmo os santos abades." O texto, extraído do livro A UTOPIA, de
Thomas Morus, publicado em 1516, refere-se:

a) às transformações das áreas rurais inglesas com a criação de carneiros
e pastagens, com consequente redução de poder econômico dos abades e
setores da burguesia.

b) à crise do sistema feudal inglês com a ampliação de pastagens,
concentração de propriedades rurais e abandono do campo pelos
camponeses.

c) ao êxodo rural que ocorreu com a decadência dos feudos, provocada
pela Revolução Industrial e pelo crescimento urbano.

d) à crise do sistema rural, provocada pelos conflitos entre os senhores
feudais e realeza, pela posse das terras mais férteis para plantações e
pastagens para criação de carneiros.

e) à intervenção dos burgueses, produtores de lã, na organização das
propriedades agrícolas, que passaram a ser disputadas por abades,
camponeses e artesãos.



(Uem 2011) A filosofia política encontrou nas utopias
renascentistas uma forma peculiar de expressão em que a
imaginação e a razão conjugam-se para apresentar ideias sobre a
melhor forma de organização social e política. Sobre o papel das
utopias, assinale o que for correto.

01) Karl Marx e Friederich Engels criticaram as utopias por
considerá-las ideologias, isto é, sistemas de ideias dissociadas da
realidade, bem como opuseram, ao socialismo utópico, o socialismo
científico.

02) Thomas More, filósofo humanista renascentista, escreve A
Utopia para criticar a República de Platão e para afirmar sua adesão
à teoria política aristotélica. ( INCORRETA)

04) A Nova Atlântida, utopia escrita por Francis Bacon, reflete o
novo espírito da Idade Moderna, que prestigia a técnica, a
experiência e a observação dos fatos, rejeitando a filosofia
contemplativa da antiguidade clássica.

08) A Utopia, de Thomas More, é uma obra de ficção científica na
qual está ausente a crítica social e econômica. Foi escrita com o
intuito de propor a modernização tecnológica da Inglaterra.

16) O humanista renascentista Erasmo de Roterdam escreveu, junto
com Francis Bacon, várias utopias para denunciar a insensatez, a
loucura e os desmandos dos estados e governantes de sua época.
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(Uff 2011) O período do Renascimento foi muito fértil em
reflexões políticas. Em contraste com o pragmatismo de
Maquiavel, alguns pensadores, inconformados com os males
de seu tempo, escreveram sobre sociedades imaginárias. As
obras desses pensadores expunham análises realistas que
denunciavam as imperfeições das sociedades, e continham
propostas de sociedades ideais, baseadas na Razão e capazes
de promover a paz, o conhecimento, a justiça e a igualdade
em benefício de todos os seres humanos. A obra mais
representativa dessas novas propostas é:

a) O Discurso do Método, de René Descartes (1637).

b) Leviatã, de Tomas Hobbes (1651).

c) Sobre o Direito de Guerra e de Paz, de Hugo Grócio (1625).

d) Diálogo sobre os Dois Grandes Sistemas do Mundo, de
Galileu Galilei (1632).

e) Utopia, de Thomas More (1516).



(Uff 2011) O período do Renascimento foi muito fértil em
reflexões políticas. Em contraste com o pragmatismo de
Maquiavel, alguns pensadores, inconformados com os
males de seu tempo, escreveram sobre sociedades
imaginárias. As obras desses pensadores expunham análises
realistas que denunciavam as imperfeições das sociedades,
e continham propostas de sociedades ideais, baseadas na
Razão e capazes de promover a paz, o conhecimento, a
justiça e a igualdade em benefício de todos os seres
humanos. A obra mais representativa dessas novas
propostas é:
a) O Discurso do Método, de René Descartes (1637). Racionalismo

b) Leviatã, de Tomas Hobbes (1651). Contratualista - Absolutista

c) Sobre o Direito de Guerra e de Paz, de Hugo Grócio (1625). Direito Divino

d) Diálogo sobre os Dois Grandes Sistemas do Mundo, de Galileu Galilei
(1632). Empirismo, Ciência & Técnica

e) Utopia, de Thomas More (1516).



(Ufma 2009) A narrativa de Thomas More descreve uma ilha
imaginária onde vive um povo com costumes bem diferentes
do existente na Europa e, em especial, na Inglaterra do sec.
XVI. Dentre os vários contrastes entre a ilha de Utopus e a
Sociedade Real da época, está a maneira singular dos
utopianos em exercerem o poder do Estado. Qual o
mecanismo de legitimação do Estado que Thomas More
considera mais adequado?

a) Monarquia centralizadora e absoluta, dirigida por um rei
sábio e justo.
b) Eleição do príncipe entre quatro cidadãos indicados pelo
povo.
c) Conselho de cidadãos idosos por serem mais experientes e
sensíveis às necessidades do povo.
d) Monarquia de origem hereditária em que o príncipe deve
ser auxiliado por filósofos.
e) Republica democrática onde o governante é eleito por um
período de quatro anos.
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