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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Flávio Ricardo 
Vassoler

Escritor, professor, doutor em Letras pela USP com
pós-doutorado em Literatura Russa. Autor de O
evangelho segundo talião, Tiro de misericórdia,
Dostoiévski e a dialética, Diário de um escritor na
Rússia.



SOBRE O 
CURSO

Da utopia à distopia

3

Apresentação do Curso
Este curso busca compreender, a partir da relação das obras Memórias
do Subsolo (1864), O Processo (1920), A Revolução dos Bichos (1945) e
Homo Deus: uma breve história do amanhã (2016), como a construção
das sociedades emancipadas não condizem com as expectativas
progressistas e a partir daí, fazer uma reflexão sobre as afinidades entre
“distopia” e “utopia”. Em diálogo com a novela Memórias do subsolo
(1864), do escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881); com os
romances O processo (1920), do escritor tcheco Franz Kafka (1883-
1924), A revolução dos bichos (1945), de George Orwell, pseudônimo do
escritor inglês de origem indiana Eric Blair (1903-1950); e a obra Homo
Deus: uma breve história do amanhã (2016), do historiador israelense
Yuval Noah Harari (1976 - ), analisaremos como os auspícios de
construção de sociedades emancipadas, mais iguais e fraternas
acabaram frustrando as expectativas progressistas, de modo a
compreendermos as afinidades eletivas, em termos histórico-literários,
entre utopia e distopia. Ao longo das aulas será possível estabelecer
relações entre as obras literárias propostas, compreender os conceitos,
em termos histórico-literários, de utopia e distopia, refletir sobre como
as sociedades emancipadas tendem a não corresponder às expectativas
progressistas.
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Confira o que você irá aprender em cada aula no  
curso

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO
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Aula 01 Aula 02

Aula 03 Aula 04

Aula 05 Aula 06

Aula 07 Aula 08

Aula 09 Aula 10

O homem do subsolo, protagonista da 
novela Memórias do subsolo, 
pergunta aos revolucionários russos 
de meados do século XIX.

A revolução dos bichos, de George 
Orwell, como uma radiografia da 
reversão da utopia soviética em 
distopia stalinista.

A revolução dos bichos, de George 
Orwell, como uma radiografia da 
reversão da utopia soviética em 
distopia stalinista.

O homem do subsolo, protagonista da 
novela Memórias do subsolo, 
pergunta aos revolucionários russos 
de meados do século XIX.

Aula destinada a tirar dúvidas dos 
alunos e alunas.

O processo, de Franz Kafka, como o 
prenúncio do Estado policial e 
autoritário, em que ao indivíduo resta 
apenas e tão-somente o exílio 
interior.

Homo Deus: uma breve história do 
amanhã.

O processo, de Franz Kafka, como o 
prenúncio do Estado policial e 
autoritário, em que ao indivíduo resta 
apenas e tão-somente o exílio 
interior.

Homo Deus: uma breve história do 
amanhã.

Destinada a tirar dúvidas dos alunos e 
alunas.
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