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1. A Utopia de Thomas More 
 

A ilha da Utopia contém 54 cidades vastas e magníficas. A linguagem, os costumes, 
as instituições e as leis são em todas idênticas (...). Um mínimo de 20000 passos de 
terreno é concedido a cada cidade para cultivo e subsistência (...). Os habitantes 
consideram-se como uma espécie de rendeiros, e não como proprietários do solo 
(...). 
O fim das instituições sociais na Utopia é, antes de mais nada, atender às 
necessidades de consumo público e individual, depois de deixar a cada um tanto 
tempo quanto possível para se libertar da servidão do corpo, cultivar livremente o 
espírito, desenvolver as suas faculdades pelo estudo das ciências e das artes (...). 
Eis o seu catecismo religioso: a alma é imortal; Deus, que é bom, criou-a para ser 
feliz. Depois da morte há recompensas que coroam a virtude, e suplícios que 
atormentam o crime (...). Definem a virtude como a maneira de viver consoante a 
natureza (...). O homem que segue os impulsos da natureza é o que obedece à voz 
da razão (...). Ora a razão inspira, antes de mais nada, amor a todos os mortais e 
adoração pela majestade divina (...). As religiões da Utopia variam (...): estes 
adoram o Sol, aqueles divinizam a Lua ou qualquer outro planeta, alguns veneram 
como Deus supremo um homem (...). Esta variedade de superstições tende a 
desaparecer (...). O que, segundo a minha opinião, sobretudo contribuiu para lhes 
inspirar estas felizes disposições de alma foi o relato da vida dos primeiros 
apóstolos (...). O certo é que muitos deles abraçaram a nossa religião (...). Os 
Utopianos contam no número das suas instituições mais antigas a que prescreve 
não perseguir ninguém pelos seus credos religiosos. 

                                                Thomas More, Utopia (1516) 

 
1.1. DEFINE utopia. 
1.2. RETIRA partes do texto que demonstrem o pensamento humanista e 

JUSTIFICA as tuas opções. 
1.3. DESCREVE o que seria, para ti a sociedade utópica ideal. 

 
2. ELABORA um texto explicitando as características da pintura renascentista. 

Contrapõe a essas características as características da pintura do período anterior. 
 
3. INDICA as fontes inspiradoras da escultura renascentista. 
 
4. EXPLICA a seguinte afirmação: De costas voltadas para o estilo gótico e 

influenciada pela Antiguidade e pelo românico toscano, a arquitectura 
(renascentista) procedeu, antes de mais, a uma simplificação e racionalização da 
estrutura dos edifícios. 

 
Bom trabalho! 

 


