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1. A CRIAÇÃO DE NOVOS MUNDOS 
 

Um país justo, no qual prevaleça a igualdade e onde não haja carência 
de qualquer espécie, um lugar para cujo desenvolvimento todos trabalhem de 
forma harmônica e feliz, desfrutando das benesses desse trabalho, tem sido 
objeto, ao longo das eras, do desejo de todos aqueles que acreditam ser 
possível transformar o mundo em algo melhor. 

Essa fuga do real para o idealizado é o foco da obra AUtopia (1516),de 
Tomas More. Por meioda narrativa do personagem Rafael Hitlodeu, um longo 
fio de críticas,construído como contraponto à realidade,vai se estendendo a 
então Inglaterra seiscentista à medida que o autor demonstra como uma 
“sociedade exemplar” deve ser. 

Ao tomar como referência as regras, os costumes, os valores e leis o 
autor tece críticas, por vezes, veladas e, por outras, mais evidentes contra a 
sociedade, a política, o desenvolvimento tecnológico e cultural etc. 

A título de exemplo evidencia-se, aqui, um trecho de A Utopia no qual se 
observa como se davam algumas relações de poder naquela sociedade: “(...) 

RESUMO: O homem quando vive uma realidade que 
julga contraditória às suas expectativas busca a 
idealização de uma sociedade em que a equidade 
prevaleça. A construção de “outros mundos” constitui o 
tema de várias obras literárias, que tiveram em A Utopia 
(1516), de Tomas More, seu mais singular exemplo. A 
Rainha do Ignoto (1889), de Emilia de Freitas, A 
Amazônia Misteriosa (1925), de Gastão Cruls, A 
República 3000 (1930), de Menotti del Picchia, entre 
outras obras, caminham nessa mesma esteira ao longo 
da qual desenvolve-se o texto de More. Com regras 
pautadas em contraponto ao mundo existente, esses 
espaços utópicos cumprem a função de tecer severas 
críticas aos costumes, leis e valores adotados à época de 
então. Este trabalho propõe uma discussão de como o 
espaço insular, criado nas obras A Rainha do Ignoto de 
Emilia de Freitas e A República 3000 de Menotti del 
Picchia se configura como um elemento essencial na 
construção desses mundos utópicos presentes nas 
respectivas obras. 
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Nenhum magistrado se mostra orgulhoso ou temível. Chama-lhes pais, e de 
fato, agem como tal. Os cidadãos prestam-lhes as devidas homenagens, 
espontaneamente sem qualquer coação” (MORE, 2008, p. 89).  

Nesse trecho o autor com o exemplo da Ilha da Utopia critica a maneira 
como a realeza inglesa se impunha superior ao seu povo, visto que os 
governantes obtinham obediência e servidão por meio do medo, oriundo das 
severas penas aplicadas aos que transgrediam as regras daquela sociedade e 
também pela forma de possessão com que se colocavam no direito de decidir 
sobre a vida das pessoas, inclusive sobre seus bens. Na ilha da Utopia a 
liderança existia para que a sociedade caminhasse e assim se mantivesse 
organizada, mas não como um meio de exploração em que muitos trabalhavam 
para que outros poucos dominassem.Mas não são apenas as relações 
travadas entre as personagens que apontam as diferenças entre tais 
sociedades, todo o cenário, os objetos, as casas, as tecnologias empregadas 
colaboravam para distinguir os espaços. 

Embora, curto, o texto de More aborda os principais temas político-
sociais relativos a sua época e solidifica uma tendência, a de se criar 
ficcionalmente sociedades “perfeitas”, já presente em A República(século IV 
a.C.) de Platão. 

Nesse espírito de buscar soluções para um presente tão contraditório 
aos seus ideais, outros autores também expuseram os seus modelos de 
organização social como emA Cidade do Sol (1623), de Tomás Campanella e 
A Nova Atlândida (1627, publicação póstuma), de Francis Bacon, entre tantas 
outras que ocuparão a era moderna na Europa. 

No Brasil, algumas obras também se alinharam, direta ou indiretamente, 
a essa ideia de criação utópica. Isso pode ser percebido nas obrasA Rainha do 
Ignoto(1889) de Emilia de Freitas e A República 3000(1930) de Menotti del 
Picchia, histórias em que tal espaço ideal, utópico, é retomado. Nesses dois 
romances não só a temática é retomada, como também a construção do 
espaço utópico preferencial – o da ilha. 

Ao se pensar na questão do espaço, deve-se perceber, primeiramente, 
que o próprio termo utopia é formado por um prefixo (u) e um substantivo 
(topos) que significa lugar. Essa ideia de lugar ou espaço, portanto, torna-se 
essencial na observação de algumas análises que sejam feitas em torno de 
obras que se enquadrem dentro das utopias.  O espaço apresentado nelas é 
um influente e indispensável elemento narrativo na construção das mesmas, 
sendo a partir dele que se constrói toda a noção dos elementos idealizados. 

Diante dessa perspectiva o presente artigo pretende analisar como o 
espaço insular, presente nas duas obras da literatura brasileira aqui referidas,é 
construído e de que forma essas utopias brasileiras convergem uma para a 
outra ou divergem entre si. 
 
 
2. O ESPAÇO LITERÁRIO 
 

A análise do espaço na literatura ainda é algo novo e pouco explorado 
segundo Borges (2007). O tema tornou-se notório nos últimos trinta anos, uma 
vez que até então toda atenção era dada ao personagem e ao enredo: “(...) 
Para Lucien Godman (1976 apud BORGES, 2007, p.12), até o século XIX as 
narrativas priorizavam os feitos do herói, suas andanças, sua história, isto é o 
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desenrolar do tempo(...)” Ainda segundo Borges (2007) as narrativas passaram 
a apresentar estruturas mais complexas que demandavam interações mais 
estruturadas entre personagem e espaço e, como consequência, da 
valorização do espaço na literatura a teoria literária também passou a valorizá-
lo. 

De forma simplificada a análise do espaço na literatura se justifica, pois 
nele é que as personagens estão contidas, as ações são travadas e se 
desencadeiam. Mas não podemos nos deter somente no superficial, naquilo 
que os olhos podem ver de imediatoou naquilo que seria facilmente perceptível 
e evidente. O espaço participa intensamenteda narrativa, por muitas vezes 
como uma representação simbólica ajudando a contá-la e,em alguns 
casos,com a função de interferir no seu desenrolar para torná-la complexa e 
rica. 
 
2.1. O isolamento territorial 
 

A obra A Rainha do Ignoto, de Emilia de Freitas, é um romance que, 
embora próximo da estética romântica, apresenta certo teor psicológico que 
explora temas relacionados à“alma feminina” e à condição de vida da mulher 
na sociedade patriarcal; a fabulaçãodo romance revela, segundo Alcilene 
Cavalcante na apresentação que faz do livro na contracapa da edição de 2003, 
“(...) uma sociedade secreta de mulheres, hierarquicamente organizada em 
uma ilha da costa nordestina do Brasil, denominada Ilha do Nevoeiro, que 
mantém aparatos em várias regiões do Império e negócios internacionais, 
sendo tudo ambientado no século XIX. Essa ilha era governada por uma rainha 
que recrutava paladinas ao seu reino a partir do sofrimento vivenciado por elas 
no cotidiano. Tal sofrimento seria decorrente de violência, de solidão e de 
desamor.” 

A Rainhacriana Ilha do Nevoeiro o seu espaço idealizado, a sua utopia 
particular. “A Rainha do Ignoto era uma criatura extraordinária, 
incompreensível, que possuía uma fortuna imensa, numa ilha muito perto da 
costa, mas que nunca navegante algum deu com o caminho para lá chegar”. 
(FREITAS, 2003, p. 159). 

Um dos primeiros aspectos serem notados aqui é o nome ilha do 
nevoeiro que remete àquilo que está encoberto, escondido, ao indecifrável e 
pouco acessível. Por isso a ilha ser um topos recorrente na literatura romântica, 
pois é a ilha que guarda o exotismo e o desconhecido, tornando-se um lugar 
ideal para aventuras de toda ordem. Nesse sentido, vale lembrar a obra A Ilha 
do Tesouro (1883), clássico de aventura do escritor Robert Louis Stevenson, 
ou até mesmo A Moreninha (1844) do brasileiro Joaquim Manuel de Macedo. A 
ilha do livro de Emília Freitas, contudo, além de guardar esse aspecto caro aos 
românticos, também remete, mais indireta que diretamente, à ilha de A Utopia 
criada por More. 

Entremeando a narrativa com elementos fantásticos, Emília Freitas 
constrói sua personagem protagonista como uma peculiar criatura idealizadora 
de um mundo perfeito para si e que este, para assim se manter, deveria ser 
acessível somente àqueles que como ela compartilhavam das suas ideias de 
justiça e de organização social. Quem não acreditava na força e no poder da 
mulher em administrar sua vida e em comandar seu destino não era digno de 



 

 274 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

participar dessasociedade, portanto seus olhos jamais se abririam para 
visualizar o que havia por detrás do nevoeiro. 

A criação dessa sociedade idealizada e utópica para os padrões do 
século XIX obedece, no que diz respeito à topografia, ao legado de More e da 
tradição literária das utopias: 

 
Esse modelo de uma terra cercada de águas, de limites 
precisos, mesmo que desconhecidos, parece ter sido o modelo 
ideal para as utopias. Ou, pelo menos, predominou a 
concepção de uma terra distante, cercada de algum acidente 
geográfico natural (oceanos e mares, montanhas, florestas ou 
desertos) ou construído (muralhas). (CARVALHO,2011, p. 39) 

 
Algo perceptível nas utopias, em geral, é que o aspecto insular corrobora 

para a construção de uma sociedade diferenciada, pois seus limites 
geográficos tornam-se definidos uma vez que isolados por algum elemento, 
quase sempre a água, o que permite a não interferência de idéias avessas às 
do lugar utópico. Paralelamente a isso, nota-se também que na maior parte das 
utopias é necessário criar o espaço real em contraponto com o ideal, algo já 
trabalhado no texto de More; o retorno ao mundo real é condição para o 
estabelecimento do contraponto entre as condições vivenciadas e as condições 
almejadas. 

Nesse sentido nada poderia fazer a rainha do livro de Emília Freitas se 
não dispusesse do seu espaço particular, isolado e ignoto (conforme o título do 
livro). No século XIX, quando ainda predominava como valor absoluto a 
condição submissa da mulher na sociedade, levantar bandeiras relativas à 
emancipação de gênero seria considerado quase uma insanidade. 

Isso nos mostra a importância do isolamento na construção do mundo 
idealizado. Importante ressaltar que, no romance da escritora, o acesso à Ilha 
do Nevoeiro também é restrito a alguns “escolhidos”, pois se ali fosse livre a 
entrada ela correria o risco das sanções sociais que aliadas ao convívio comas 
pessoas comunsaos poucos “contaminaria sua sociedade”. 

Como meio de demarcação de limite e proteção do seu espaço a Rainha 
do Ignoto utilizava a hipnose. De forma que somente o seu grupo de mulheres 
tinha acesso e conhecimento da ilha: 

 
-Nem o senhor nem ninguém, sem a precisa explicação 
poderia acreditar que existisse uma ilha nas condições desta, 
tão próxima da costa, e que nunca navegante algum de nação 
alguma a terra desse notícia dela. Pois bem, é o hipnotismo 
que lhes fecha os olhos para tudo, mas os abre para ver um 
denso nevoeiro! Montões de vapores convertidos em tromba, 
muitas vezes carregada de raios! Já tem havido tripulações 
que, com receio de irem ao fundo, tem querido romper a 
tromba imaginária a tiros de peças; mas que contentam-se com 
evitá-la e passar ao largo. (FREITAS, 2003. p. 211 e 212). 
 

Dessa forma, garante-se a equidade relativa a esse universo feminino, 
povoado por mulheres que sofreram de uma forma ou de outra com a opressão 
masculina e com os ditames da sociedade patriarcal. 

Enquanto isso na obra A República 3000, de Menotti Del Picchia, tudo 
se passa em pleno sertão do estado de Goiás, onde se narra a experiência do 
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capitão Fragoso e do seu auxiliar Maneco em um lugar onde habitam seres que 
não mais são humanos, mas sim criaturas evoluídas que se isolaram e 
passaram a viver em um ambiente permeado pela alta tecnologia; nessa 
república tudo gira em torno do desenvolvimento tecnológico, a qualquer custo 
ou preço, por isso a sociedade não ser mais constituída de humanos, mas sim 
de criaturas, ao que parece desprovidas de quaisquer sentimentos ou traços de 
humanidade. 

A forma de isolamento dessa república não é feita pela água, como no 
romance de Emília Freitas, ela é sim constituída por uma barreira de energia, 
também invisível, que acaba por impedir aqueles que tentam ultrapassar os 
limites daquela sociedade: “(...)Era uma misteriosa fronteira elétrica, riscada no 
coração do sertão brasileiro por mãos invisíveis e prodigiosas” (DEL PICCHIA, 
s/d, p. 36). 

Essas criaturas evoluídas descobriram que: “(...) a eletricidade é uma 
força ambiente.Basta revelá-la. A atmosfera torna-se seu veículo, o filamento 
normal para a retenção e revelação de energia” (DEL PICCHIA, s/d, p. 43). 
Com essa descoberta elas aboliram a roda, a indústria e o combustível o que 
permitiu a liberdade de evoluir tecnologicamente. Com tamanho 
aparatotecnológico de que dispunham tais criaturas, poderiam elas dominar a 
raça humana, mas tal atitude não contemplava os objetivos dessa civilização. 
Eles preferiram o isolamento dos humanos para assim focar no objetivo 
principal que era superar-se a si mesmos e não praticar a expansão do seu 
território e domínio como claramente prefeririam os humanos com os seus dois 
mil anos de atraso, segundo os mesmos.  

Esse romance de Menotti Del Picchia poderia ser classificado como uma 
utopia tecnológica, pelo fato de exaltar a eletricidade como o grande agente de 
desenvolvimento de uma nação, capaz de operar fatos mirabolantes. É de se 
notar, ainda, que indiretamente o escritor deixa entrever algumas críticas a 
esse sistema, uma vez que totalmente desumanizado e reificado. Del Picchia o 
faz, contudo, com certa cautela, diferente do que fará Aldous Huxley em sua 
distopiaAdmirável Mundo Novo (1932) – romance no qual se mostram os 
efeitos nefastos sobre o homem da tecnologia pela tecnologia, do 
desenvolvimento tecnológico que não leva em conta os fatores humanos. 
 
2.2. Personagens em simbiose com o espaço 
 

Nas obras em discussão as personagens corroboram na construção do 
universo ficcional utópico, de forma que não dirigem sua história, mas ao 
contrario são conduzidas e moldadas pelo meio que as cerca. Em A Rainha do 
Ignoto as habitantes da ilha e paladinas do bem possuem um perfil muito 
semelhante: mulheres que sofreram, que foram diminuídas e machucadas pelo 
sexo oposto e que, ao serem resgatadas do “universo real”, nos chamados 
“assaltos do bem”, para o espaço utópico puderam ser curadas afetiva e 
fisicamente,e após algum tempo se dispuseram a salvar outras que se 
encontravam na mesma situação degradante pela qual elas já haviam passado 
“(...) Dentro de três dias partiremos para os assaltos do bem, vamos guerrear a 
injustiça, proteger o fraco contra o forte, entrar nos cárceres para curar os 
enfermos, lançar-nos as ondas para salvar os náufragos(...)” (FREITAS, 2003, 
p. 189). 
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A Ilha do Nevoeiro funcionava como um refúgio para as mulheres 
sofredoras que tinham a sorte de serem acolhidas, assim toda a sua estrutura 
seja física e humana era voltada para atender a essas mulheres. Na República 
3000 não encontramos tamanho altruísmo entre suas personagens, uma vez 
que a república possui outro caráter: a evolução por meio da tecnologia. Esta 
deixou seus habitantes desvinculados de sentimentos uns para com os outros; 
tamanha evolução lhes permitiu inclusive em interferir emseus próprios corpos: 

 
(...) O domínio técnico das forças físicas indomáveis havia lhes 
facultado paralisar a própria elaboração fisiológica em 
determinados setores do mapa orgânico! Mais que isso: havia-
lhes permitido a autoplastia, criando novos órgãos e novos 
sentidos, como a hélice para o vôo, a televisão, a teleaudição, 
a telenergia...(...)(DEL PICCHIA, s/d, p. 56). 
 

Eles não apresentavam quaisquer vestígios deinterrelações como os 
humanos, eram muito parecidos com máquinas, moravam em casas de metal, 
pareciam desprovidos de emoções e quando havia motivos para que elas 
transparecessem isso se dava por meio de silvos. O ambiente apesar de super 
tecnológico em nenhum trecho remete a acolhimento, embora provido de tudo 
que havia de melhor. 

Tais seres monstruosos aos olhos do Capitão Fragoso e Maneco na 
verdade viam a estes como monstros, conforme demonstra o recorte: “Para os 
cidadãos da República 3000, o resto da humanidade é monstruosa, porque 
persiste a fórmula embrionária e bárbara do homem ignorante da cultura 
superior”(DEL PICCHIA, s/d, p. 60). Tamanha evolução não permitiu a eles 
reconhecerem nem a acolherem o diferente no outro. 

 
2.3. Duas ilhas e duas utopias 
 

As ilhas utópicas configuraram-se nas obras analisadas como 
verdadeiros refúgios de ideais que jamais seriam permitidos crescer e ascender 
em meio as sociedades a que fizeram referência. 

Em A Rainha do Ignoto mostrou-se toda a força, a capacidade, a 
sagacidade da mulher livre da pressão masculina, ainda que para isso tal 
mulher precisasse ser curada dos males do patriarcalismo. A ilha do Nevoeiro 
atuou como um santuário que permitia a essas mulheres uma restauração em 
suas vidas. Nesse sentido vale ressaltar a importância crítica do texto de Emília 
Freitas, pelo fato de trazer à discussão problemas de gênero em uma época 
em que isso ainda não tinha muita voz ou vez. 

A República 3000 traz um reflexo de outra realidade histórica vivida: 
industrialização e modernização do país. A república se isolou para ascender 
tecnologicamente. Ela não dispunha de espaço para seres com dois mil anos 
de atraso, exceto em seu museu como amostra da história. A ilha cercada por 
barreiras de energia tornou-se um meio para conquista de algo maior, ela 
representava apenas mais um passo a ser superado nos degraus da evolução 
a que se propunha aquela sociedade. Os seres que a criaram não se 
preocuparam na sua perpetuação, eles simplesmente a utilizaram até alcançar 
seus objetivos que foi a evolução máxima da espécie com o vôo sideral, o que 
significou a transcendência deles mesmos. 
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Interessa notar que a utopia criada por Menotti Del Picchia surge numa 
época em que o Brasil implantava, ainda de forma um tanto tímida, sua 
industrialização. O desenvolvimento era um sonho acalentado não só pelos 
industriais, mas também pela elite intelectual do primeiro quartel do século XX. 

Enquanto Emília Freitas constrói sua utopia pelo viés social, Menotti Del 
Picchia o faz pelo viés do desenvolvimento tecnológico. Ambos os textos, no 
entanto, cumprem o papel de se configurarem como contrapontos às realidade 
circundante. 
 
 
3. UM PONTO FINAL: O RETORNO AO “REAL” 
 

Seguindo o modelo narrativo legado por Tomas More em A Utopia, A 
Rainha do Ignoto e A República 3000 também colocam um ponto final em suas 
utopias. Após toda a incursão dos narradores nas singulares sociedades, o 
tempo vivenciado, as observações feitas, os conflitos vividos devido às 
diferenças do seu “real” com o utópico, sempre chega o momento do retorno. 

No romance de Emilia de Freitas o narrador, Dr. Edmundo, adentroua 
Ilha do nevoeirosomente com objetivo de conhecer a misteriosa criatura “A 
Rainha”; lá vivenciou momentos de muita apreensão por estar sob um disfarce, 
ele era Odete: uma camareira muda da rainha. Por estar lá, acompanhou todo 
o desfecho martírico da rainha e posteriormente o fim da ilha com o naufrágio e 
eternização do segredo: a existência de uma sociedade secreta de mulheres.  

 
Uma enorme coluna de fumo aberta em forma de leque elevou-
se às nuvens. Depois, línguas de fogo vermelhas iam 
crescendo em lençóis de chamas movediças, que dançavam 
no espaço. As águas daquele mar ficaram em ebulição, 
cresceram até formar uma enorme montanha que subiu e 
desceu repentinamente, para engolir tudo que lhe ficava ao 
alcance.A ilha do nevoeiro era de origem vulcânica; 
desapareceu no seio do oceano, como a Rainha no meio do 
infinito(FREITAS, 2003, p. 415 e 416). 

 
Em a República 3000, Maneco e Capitão Fragoso entraram na “ilha” e 

ora se deslumbraram, ora se assustaramante as inovações tecnológicas bem 
como àforma de vida e aparência dos seres evoluídos. Tratados como 
prisioneiros e sem expectativas de retorno empreenderam uma fuga como 
meio de retorno ao seu “real”. As criaturas evoluídas que tinham alcançado o 
ápice da evolução também já não habitariam a República 3000, não fazia 
sentido que eles permanecessem lá. 

Os narradores de ambas obras retornaram ao seu “mundo real” com 
vivências singulares, mas que em nada lhes ajudou a mudar o seu meio. Assim 
como Rafael Hitlodeu de A Utopia restaram a eles memórias para contar. 
Importante observar que esses narradores apesar de viverem em sua época 
tinham mentes abertas para acolher e admirar em seu interior o que asilhas 
utópicas tinham de bom e inovador. Essas personagens simbólicas figuraram 
como ponte de acesso entre as ilhas e as sociedades nas quais estavam 
inseridas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora as obras eleitas para análise e discussão pertençam a períodos 
históricos distintos, A Rainha do Ignoto, século XIX, e A República 3000, século 
XX, elas estão unidas por retratarem o desejo de uma sociedade diferente, 
justa talvez aos olhos do autor.  

A obra A Rainha do Ignoto por ser de escritora feminina se preocupa em 
mostrar a situação sufocante da mulher na sociedade patriarcal, pautada em 
sentimentalismo e desejo de superação da condição feminina. 

A República 3000, por sua vez, aborda uma temática mais ligada ao 
desenvolvimento tecnológico; a obra foi escrita no período do início da 
industrialização no país. O autor se preocupa em retratar um mundo tomado 
por seres quase máquinas que se desumanizaram em busca da evolução dos 
seus corpos, mentes e espíritos. A comparação entre as duas obras permitiu a 
visualização de como pessoas em tempos e espaços tão distintos ansiavam 
por um objetivo comum: um lugar melhor para viver. 

A construção do espaço utópico em terreno insular além de isolá-lo do 
seu objeto de referência e crítica, também se mostra como uma condição 
essencial para a sua manutenção, esse ponto ficou claro pois todas as utopias 
estudadas para a construçao do artigo de alguma forma dispunham do 
isolamento. 

Por fim as ilhas apresentadas nas narrativas não podem ser vistas 
apenas como pedaços de terra, isolados de alguma forma, que abrigaram 
sociedades idealizadas. Elas também devem ser olhadas como a expressão da 
expectiva de um futuro diferente às sociedades as quais estabeleceram seus 
contrapontos, concebidas por pessoas que em meio ao “caos” conseguiam 
antever fatos e mudanças que somente se estabeleceriam décadas a frente. 
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